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Dat vrede jullie deel mag zijn
voorspoed, liefde, harmonie
mogen uren, dagen, maanden
worden tot een symfonie

In de kijker:

Hugo Draulans

H
et zal varen: geen Hugo
Draulans meer in de
Desselse gemeenteraad.

Hiermee verdwijnt na zesendertig
jaar een politiek monument.
Hugo verscheen in 1971 in de
toen nog door de CVP sterk
gedomineerde gemeenteraad.
Enkele jaren voordien was hij al
voor onze regio dé VU-
vertegenwoordiger in de
Antwerpse provincieraad.
Twaalf  jaar lang was hij de
belangrijkste woordvoerder van de
oppositie die toen uit Volksunie en
BSP bestond. In 1982 lag hij mee
aan de basis van een politieke
omwenteling en maakte van de VU
voor het eerst de grootste partij in
Dessel. Hij werd zelf  burgemeester
waarbij het opnieuw gezond
maken van de gemeentelijke
financiën dé uitdaging bij uitstek
was. Nadien was hij twaalf  jaar
schepen, waarvan de laatste zes
tijdens het burgemeesterschap
van Kris Van Dijck (1995-2000).
De laatste zes jaar van zijn
gemeentelijk mandaat beëindigde
hij zoals het begon: in de
oppositie.
De voorbije jaren was hij de man
bij uitstek die als voorzitter van de
raad van bestuur het Stola-project
begeleidde en samen met vele
Desselaars baanbrekend werk
verrichtte.
De N-VA dankt Hugo voor deze
zesendertig jaar van toewijding
voor de Desselse
gemeenschap
waarbij hij meer
dan wie ook
bakens verzette.

O
p het einde van een voor de Desselse N-VA opmerkelijk politiek jaar
wensen wij: bestuursleden, mandatarissen, militanten en
medewerkers, elke Desselaar een vredevol kerstfeest en prettige

eindejaarsfeesten toe. Geniet er van met vrienden en familie.
We zien of  horen elkaar terug in 2007!

Kris, Ellen, Erik, Flor, Herman, Diana, Kris, Fons, Viviane, Leen, Koen,
Renild, Carlo, Pascale, Maria, Anita, Roger, Frans, Karin, Hugo, Marc, Frans,
Benny, Simonne, Paul, Johan, Brigitte, Wim, Annemie, Guy en Wim.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober ll.:
dinsdag 2 januari 2007, 20.00 uur: installatievergadering gemeenteraad

vrijdag 5 januari 2007, 20.00 uur: installatievergadering OCMW-raad
Beiden in de raadzaal in De Plaetse, 2de verdieping
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Koen Huysmans  -  014-37 97 71

N-VA secretariaat
Biezenstraat 28, tel/fax 014-37 24 54
e-mail: kris.vandijck@n-va.be
www.n-va.be/krisvandijck
Het secretariaat is elke werkdag
toegankelijk van 09.00 tot 12.00 en van
13.00 tot 15.00 uur, verantwoordelijke
Diana Slegers is bereikbaar tijdens deze
uren, of op GSM 0477-63 24 92.
Kris Van Dijck is bereikbaar na afspraak.

VU: Kris Bertels - www.n-va.be
Kantstraat 17 - 2480 Dessel.

Alleen voor "Belgen".

D
e voorbije zes jaar zetelde Frans Blankert, Nederlander

     van nationaliteit, in de Desselse OCMW-raad. Het nieuwe
     OCMW decreet verbiedt hem dat voortaan omdat hij

geen Belg is. Of  hoe we in dit land de klok terugzetten.
Lang leve de Europese eenmaking…
Toen de federale wetgever een aantal jaren geleden het

gemeentelijk stemrecht voor EU-onderdanen goedkeurde, deed ze dat niet voor
de verkiezing van de OCMW-raad. In de faciliteitengemeenten rond Brussel en
aan de taalgrens worden de OCMW-raden immers door de kiezers apart en
rechtstreeks gekozen.
Enkel de "Belgen" mogen daarvoor hun stem uitbrengen.
Met het maken van het nieuwe OCMW-decreet op Vlaams niveau stelde de Raad
van State dat wanneer enkel "Belgen" mogen kiezen, het dan ook logisch is dat
enkel "Belgen" mogen zetelen. Deze logica passen ze dan toe in het hele land.
Of  hoe we zelfs in Dessel de gevolgen dragen van het verwerpe-
lijk faciliteitensysteem en een waardevol OCMW-raadslid langs de
kant moeten laten.
Naast Frans Blankert nemen we in de OCMW-raad ook afscheid
van Frans Rommens die eveneens de voorbije zes jaar één van
onze vier vertegenwoordigers was.
We bedanken beide Fransen voor die jaren van inzet en
toewijding voor het welzijn van al onze  Desselaars.

Dauwtrappen.

Z
ondag 4 februari a.s. verzamelen
we voor onze dauwtrap-ochtend-
 wandeling die traditiegetrouw

afgesloten wordt met spek en bruine
suiker. Dit jaar vertrekken we opnieuw
aan vissersclub de Snoekbaars aan de
gemeentelijke visvijvers langs Zanddijk.
De wandeling start om 08.00 uur
terwijl het ontbijt gepland is omstreeks
10.00 uur. Vooraf  inschrijven op ons
secretariaat (tel.  014-37 24 54) is
wel gewenst. Deelname prijs: 5 euro.
Iedereen van harte welkom.

Zeg ja tegen de N-VA!

D
e ledenhernieuwing voor 2007
gaat volgende week van start.
Alle N-VA leden kregen de vraag

hun lidgeld voor 2007 te storten.
De vernieuwingen lopen volop binnen.
Maar wij zijn ambitieus en als jonge,
onafhankelijke partij willen we groeien.
Wilt u ons ondersteunen, dit kan best
door u bij ons aan te sluiten.
Hoofdlid (eerste in een gezin) 12,50 euro
Hoofdlid (jonger dan 30) 5,00 euro
Bijlid (anderen in het gezin) 2,50 euro
U kan ook meer doen. Wenst u actief
mee te werken, meld u aan!
Neem contact op met ons secretariaat.

Afscheid.

N
u de laatste gemeenteraad van
deze legislatuur voorbij is,
nemen we ook afscheid van drie

van onze gemeenteraadsleden:
Maria Van Dael, Carlo Van Beylen en
Hugo Draulans. Maria heeft er zes jaar
opzitten en verhuist na een
herverkiezing op 8 oktober toch naar
de OCMW-raad. Het is een bewuste
keuze van haar om zich in te zetten
voor de zwaksten en het welzijn van
onze gemeenschap. Carlo Van Beylen
liet zich bij de stembusslag reeds
vervangen door zijn vrouw Renild.
En met succes. Het dramatisch fiets-
ongeval van straks twee jaar geleden
maakte het voor Carlo onmogelijk om
na zes jaar zijn mandaat verder op te
nemen. Met Hugo Draulans tenslotte
verdwijnt een politiek monument.
(Lees in de kijker). Zesendertig jaar
gemeenteraad, waarvan twaalf  jaar als
schepen en zes als burgemeester.
Of  anders gezegd achttien jaar
meerderheid en achttien jaar oppositie.

Iedereen welkom.

O
p 2 januari zal de nieuwe gemeen-
teraad geïnstalleerd worden.
Deze eerste gemeenteraad van de

nieuwe bestuursperiode vindt plaats om
20.00 uur in De Plaetse.
De gemeenteraadsleden leggen de eed
af, de vier schepenen worden aangeduid,
net zoals de voorzitter van de
gemeenteraad, de drie politieraadsleden
en de negen OCMW-raadsleden. Aange-
zien de gemeenteraad steeds publiek
toegankelijk is bent u van harte welkom.
Drie dagen later, op vrijdag 5 januari,
wordt de nieuwe OCMW-raad
geïnstalleerd.
Ook hier is iedereen van harte welkom.
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Uit het N-VA
verkiezingsprogramma van
8 oktober 2006:

Kerstmarkt.

O
p zondag 17 december was N-VA
Dessel paraat op de kerstmarkt
met een met gele stoelen

versierde stand. Precies elf  gele
stoelen, opgesteld rond een vuurkorf.
Voor het eerst sinds de verkiezingen
kwamen we als groep op straat en
mochten we tal van gelukwensen in
ontvangst nemen. Want dat was onze
bedoeling: aanspreekbaar zijn voor de
Desselaar. Daarnaast namen honder-
den kleine kerstmarktbezoekers deel
aan de ballonwedstrijd. Benieuwd of
het record van vorig jaar kan gebroken
worden. Toen werd een kaartje terug-
gestuurd uit… Zwitserland.

Begroting 2007.

M
et de bestuurswissel voor ogen stelde zich de vraag wie de begroting 2007
zou maken. We verwijzen hiervoor naar het voorwoord van onze voorzitter
in de vorige Betrokkenheid: Het huidig schepencollege of  de N-VA?

Een begroting is immers een document waarin de keuzes gemaakt worden van
inkomsten en uitgaven. Wie de begroting ook opstelt, het is wel de N-VA die voor
uitvoering moet zorgen. Er werden afspraken gemaakt om de overgang vlot te
laten verlopen en de N-VA kreeg de kans om de begroting op te stellen en keuzes
te maken. Dit gebeurde niet vanuit een comfortabele positie want de N-VA treedt
pas echt aan op 2 januari… Onderhandelen en afwegen met diensthoofden is
echter een schier onmogelijke opdracht met toekomstige schepenen wanneer die
nog niet de legitimiteit hebben om dat ook daadwerkelijk te doen. Toch trachtten
we dit  onder verantwoordelijkheid van onze nieuwe schepen van Financiën Erik
Gys zo goed mogelijk te realiseren. Hierbij hadden we slechts één gedachte voor
ogen: een vlotte overgang naar 2007 en voldoende beleidsaccenten conform ons
verkiezingsprogramma.
Op het laatste moment wijzigde het schepencollege echter nog een aantal posten
met een voor de N-VA onaanvaardbaar resultaat. Dit alles zorgde ervoor dat het
begrotingsdocument in grote mate nog een document van CD&V en d'82 werd.
Op de gemeenteraad keurde de huidige meerderheid dan ook de begroting goed.
Ook de belastingen en retributies die voor het jaareinde moeten gestemd worden
werden geagendeerd en goedgekeurd.
Als N-VA kunnen we starten met de goedgekeurde begroting al zullen we niet
nalaten om in de loop van het jaar met begrotingsaanpassingen onze accenten te
leggen.

"Als N-VA wensen we de
gemeente te besturen vanuit
het principe van het goede
huisvaderschap. Dit betekent
het beheersen van de
uitgaven, het voeren van een
gezond financieel beleid, het
beperken van de
belastingsdruk op de
Desselaars en het vermijden
van super grote projecten."

Skateparken.

D
e gemeente plande de aanleg van twee skateparken; één in Dessel en één in
Witgoor. Maar vooraleer uitgeklaard was waar deze twee parken precies zouden
komen werden de nodige toestellen al in tweevoud besteld en aangekocht.

Kostprijs om en bij de 25.000 euro.
Wat Dessel betreft werd een terrein geasfalteerd in Brasel tussen de nieuwe sporthal
en de parking. De toestellen staan er ook al een aantal weken.
Voor Witgoor daarentegen werd nog geen keuze gemaakt. Laat staan dat de
toestellen zouden geplaatst zijn. De toestellen staan bij de leverancier wel te wachten
op levering. Blijkbaar wil het huidig college de knoop niet doorhakken en geeft ze de
hete aardappel door aan de nieuwe ploeg, aan het volgende schepencollege…
In die context doen wij ook een oproep. Indien u een suggestie hebt van waar de
toestellen in Witgoor het best komen te staan; bezorg het ons. U kan dat telefonisch,
per brief  of  per e-mail bezorgen aan ons secretariaat.
Op die manier proberen we een door de bevolking gedragen keuze te maken.
Heb je een idee? Laat het ons weten.
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Men had gewoon even kunnen zappen
naar de VRT om vast te stellen dat
Vlaanderen naar een voetbalwedstrijd
zat te kijken in plaats van zich op een
burgeroorlog voor te bereiden.

Ceci n’est plus une
patrie.

E
r is al veelvuldig verwezen naar
het luisterspel dat Orson Welles
in 1938 op de radio bracht

waardoor in de VS massaal paniek
uitbrak. Adolf  Hitler maakte zich in
toespraken vrolijk over de
goedgelovigheid van de Amerikanen,
die werkelijk dachten dat een vijandige
invasie vanuit Mars begonnen was.
De RTBF-uitzending over de Vlaamse
onafhankelijkheidsverklaring en de
directe gevolgen daarvan deed de
onbedoelde stunt van Welles dunnetjes
over. Veel Franstaligen waren er
kennelijk mee weg, net zoals een deel
van de buitenlandse pers. Anders dan
de Amerikanen, die destijds alleen over
de radio beschikten als massamedium,
had men nochtans gewoon even
kunnen zappen naar de VRT om vast
te stellen dat Vlaanderen naar een

Een Vlaams kartel.

D
e partijraad, het honderd twintig koppige parlement van de N-VA, boog zich
op zaterdag 9 december over de vraag of  de partij al dan niet voor de
verkiezingen van Kamer en Senaat volgend jaar in kartel zou gaan met de CD&V. Een dikke twee derde meerderheid

zette het licht op groen. Hiermee wordt een vervolg gebreid aan het kartel voor de Vlaamse verkiezingen van 2004 en
engageren CD&V en N-VA zich er toe om een belangrijke stap te zetten in de staatshervorming.
Niet voor de staatshervorming op zich, maar wel om Vlaanderen EN Wallonië de kans te geven de toekomst voor te breiden
en een antwoord te bieden op de eigen behoeften en noden.

voetbalwedstrijd (Zulte-Waregem –
Ajax) zat  te kijken in plaats van zich
op een burgeroorlog voor te bereiden.

Dat men erin trapte toen Roemenen
ten tijde van de revolutie tegen
Ceaucescu valse massagraven toon-
den om de solidariteit en de geldbui-
dels in West- Europa aan te boren, dat
is normaal. Dat men een huilend
meisje - dat achteraf  de dochter van
een diplomaat bleek te zijn - geloofde
toen die zich voordeed als een
verpleegster die gezien had hoe
Iraakse soldaten in Koeweit baby’s uit
couveuses op de grond smeten, dat is
logisch. Maar dat burgers die in één
land zo groot als een zakdoek wonen,
geloven dat hun buren zonder enige
verwittiging trams laten stoppen aan
de taalgrens en politiemensen met
verrekijkers op pad sturen, dat is
werkelijk onvoorstelbaar.

Belgicisten zullen zich misschien, na
het uiten van de obligate verontwaar-
diging, verkneukelen over het feit dat
nu iedereen heeft kunnen zien welke
rampzalige gevolgen een opdeling van
het land zou hebben. Alsof  iemand in
Vlaanderen die karikaturen ernstig
neemt.

Wat heeft de RTBF dan bezield om
sommige zaken zo grotesk voor te
stellen? Toen de makers van de
reportage mij uitnodigden voor een
tafelgesprek over Vlaamse onafhanke-
lijkheid en ik ter plekke vaststelde dat
onder meer ook de hele état-major van
het VB aanwezig was, heb ik hen
uitvoerig uitgelegd dat zulke bijeen-
komsten in Vlaanderen normaal gezien
niet plaatsvinden. Niet eens wetende
dat men van plan was alles voor waar
uit te zenden, heb ik zelfs nog gewe-
zen op de ironie dat het uitgerekend
de RTBF was die zo’n gezelschap
samenbracht en (hopelijk niet

profetisch) gesuggereerd om politiek
asiel aan te vragen in Vlaanderen als
door hun schuld iets uit de vergade-
ring zou voortkomen.

Het was er volgens hen echter
mordicus om te doen een debat uit te
lokken over de toekomst van het land.
We kunnen vandaag alleen vaststellen
dat ze ongewild bewezen hebben dat
dat debat eigenlijk al beslecht is. Een
publiek debat vergt immers een
publieke context die er gewoon niet
meer is in België. Dit land is democra-
tisch volledig ontdubbeld. Het bezit
geen enkele unitaire socialisatiestruc-
tuur meer: geen Belgisch onderwijs,
geen Belgische culturele beleving,
geen Belgische media, geen Belgische
partijen, geen Belgische publieke
opinie... Als Franstaligen tot en met
prins Filip in een spontane reactie
werkelijk geloven dat het Vlaams
Parlement - door Vlaamse prominen-
ten op het vlak van communautaire
ambities helaas ooit vergeleken met
een congres van het Davidsfonds -
vandaag in staat is om eenzijdig de
onafhankelijkheid uit te roepen, dan
weten zij werkelijk totaal niets van de
Vlaamse samenleving.

Het “ceci est une fiction” dat men na
een halfuur moest titelen bij de
uitzending, lijkt wel een ode aan
Magrittes surrealistische “ceci n’est
pas une pipe”. Ceci n’est plus une
patrie. Een debat zal daaraan niet veel
meer verhelpen. Vlaamsgezinde politici
moeten rekening houden met de angst
die in Wallonië overduidelijk leeft, maar
mogen zich niet laten afleiden van de
wetenschap dat de evolutie naar
autonomie binnen de Europese Unie
uiteindelijk alle inwoners van dit land
ten goede zal komen.

Bart De Wever
algemeen voorzitter N-VA


