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�betrokkenheid�
N I E U W S B R I E F  V O O R  D E  D E S S E L S E  B E V O L K I N G

VU&ID Dessel heeft de start van het nieuwe jaar niet gemist.
Met een vernieuwde, verjongde en sterk uitgebreide ploeg
trachten we de politiek in Dessel mee te kleuren en vorm te

geven. Op dit moment nemen vijfendertig mensen op een actieve
wijze deel aan onze vergaderingen, terwijl ook het ledenaantal
ongekende hoogtes kent.
In verschillende werkgroepen, met telkens een gemeente- of
OCMW-raadslid als verantwoordelijke, worden nieuwe thema's
besproken, worden onze standpunten bepaald of  bijgestuurd en
wordt meer uitleg gegeven over gemeentelijke dossiers.
Afhankelijk van de omstandigheden kunnen bijkomende
werkgroepen starten of  samengevoegd worden.
Flexibiliteit is ook hier aan de orde...
Mensen die interesse hebben kunnen zich ten alle tijden melden en
inschakelen, want ons succes wordt in niet onbelangrijke mate door
u bepaald.

Guy Muylaert
Voorzitter VU&ID-Dessel

In de kijker: Erik Gys

Deze maand komt ons derde
nieuw gemeenteraadslid aan de
beurt...  Na Maria Van Dael en
Carlo Van Beylen stellen we
Erik Gys aan u voor:

Erik werd geboren op 9 maart
1965.  Zijn kinder- en jeugd-
jaren bracht hij door in

Vorselaar, waar hij actief  was in de
Chiro (tot en met hoofdleider) en
de jeugdraad. Na zijn middelbare
studies aan het Klein Seminarie in
Mechelen studeerde hij voor
kinesitherapeut in Antwerpen.
Daar leerde hij Katelijne Segers
kennen met wie hij in 1987 in het
huwelijksbootje stapte en koers
zette naar Dessel... In Dessel liet
hij zich vrij snel opmerken door
zijn engagementen in het vereni-
gingsleven: medestichter en
ere-voorzitter van Rock Fifty-5,
verzorger bij KFC Dessel Sport,
twaalf  jaar ondervoorzitter van de
Desselse sportraad en samen met
echtgenote en kinderen trouw
medewerker bij de Levenslijn-
campagnes. Daarnaast was hij
inspirator en organisator van o.a.
de bezoeken van Up With People
aan Dessel. Professioneel is Erik
eveneens actief  in het OCMW-rust-
huis van Balen, doch wist buiten
z�n beroep, hobbies en gezinsle-
ven nog voldoende tijd vrij te
maken om zich verder bij te
scholen. Vorige zomer vond Erik
de tijd gekomen om zich kandi-
daat te stellen voor de gemeente-
raad. Met z�n kennis en inzicht
m.b.t. sport en cultuur wil hij
vooral op deze beleidsdomeinen
initiatieven
nemen. In de
wetenschap dat
hij onze groep
enorm kan
versterken is
VU&ID blij hem
aan boord te
hebben.

Werkgroep 1: (Diana Slegers)
sociale zaken, OCMW, SIF, kinderopvang, gezinsbeleid,
seniorenbeleid,...

Werkgroep 2: (Hugo Draulans)
openbare werken, milieu, economie, ruimtelijke ordening,
nucleaire zaken,...

Werkgroep 3: (Erik Gys)
onderwijs, cultuur, sport, jeugd, toerisme,
ontwikkelingssamenwerking,...

Werkgroep 4: (Kris Van Dijck)
veiligheid, preventie, politie, politieraad,...

Werkgroep 5: (Frans Blankert)
publicaties, "Betrokkenheid", web-stek, media,...
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De politieraad.

Naast de OCMW-raad werd voor de eerste maal de vertegenwoordiging in de
politeraad aangeduid. Wat de politieraad is, wat dit inhoud en hoe deze bij
ons is samengesteld het volgende...

In de nasleep van de commissie Dutroux en de aanbevelingen m.b.t. de organi-
satie van de politiediensten, is vanaf  1 januari de nieuwe politiestructuur van
start gegaan. Daar waar de politiehervormingen zorgen voor één federale- en
één lokale politie, is het de taak van deze politieraden om het bestuur, de
organisatie en het beheer van de lokale politie waar te nemen.
De lokale politie, een samensmelting van de gemeentelijke politiekorpsen en de
rijkswachtbrigades van meer dan één gemeente, maakt dat er een nieuw orgaan
moet gecreëerd worden om het bestuur van de lokale polite te vormen.
Aangezien het moeilijk is de gemeenteraden van de betrokken gemeenten
samen te zetten wanneer het over politie en veiligheid gaat, dient elke gemeen-
teraad een zekere afvaardiging te mandateren naar deze politieraad.
De grote van de politieraad hangt af  van het aantal inwoners in de zone en ook
de vertegenwoordiging van de verschillende gemeenten is afhankelijk van het
inwonersaantal van elke gemeente afzonderlijk. Zo zal bijvoorbeeld de politie-
raad in Balen-Dessel-Mol uit 19 gemeenteraadsleden bestaan. De drie gemeen-
ten vaardigen respectievelijk 6, 3 en 10 gemeenteraadsleden af. Wie er van elke
gemeente kan gaan, hangt weer af  van de fracties en hun grootte in de gemeen-
teraad. De politieraad wordt vervolgens aangevuld met de burgemeesters van
de respectievelijke gemeenten. In Balen-Dessel-Mol betekent dat dus 19 in de
raad, plus 3 burgemeesters, is een totaal van 22 mandatarissen om het polite-
en veiligheidsbeleid vorm te geven. Zowel CVP, d'82 als VU&ID vaardigen vanuit
Dessel elk één vertegenwoordiger af.
Voor VU&ID is dat oud-burgemeester Kris Van Dijck, die zes jaar lang deel
uitmaakte van het overleg tussen politie, rijkswacht, procureur des konings en
gerechtelijke politie.

VROEGER VANAF 1 jan. 2001
Burgemeester 512.475 fr.* 1.604.214 fr.*
Schepen 307.494 fr.* 962.528 fr.*
Voorzitter OCMW 307.494 fr.* 962.528 fr.*
Gemeenteraadslid 3.000 fr.** 3.000 fr.**
OCMW-raadslid 3.000 fr.** 3.000 fr.**
*   bruto jaarwedde
** zitpenning (en ook belastbaar), +/- tien maal per jaar

Wat verdient een
gemeentelijk mandaat?

Tot vorig jaar was een uitvoe-
rend mandaat (burgemeester,
schepen en voorzitter OCMW)

in een gemeente als Dessel, in
verhouding tot het werk, onder-
betaald. De federale wetgeving
heeft hierin verandering gebracht
en maakt er een degelijke wedde
van (+ 313% in Dessel). Wij
verwachten dan ook dat de burge-
meester, de schepenen en de
voorzitter van het OCMW voldoende
tijd vrijmaken voor het vervullen
van hun opdracht en zich ter
beschikking houden van de men-
sen. De zitpenning voor de
gemeenteraadsleden wordt even-
wel bepaald door de gemeente zelf.
Deze zitpenning bedraagt in Dessel
3.000 fr. per gemeente- of  OCMW-
raadslid. Goed verdiend voor één
avond per maand zou je kunnen
zeggen, ware het niet dat wanneer
een gemeente- of  OCMW-raadslid
zijn/haar taak naar behoren ver-
vult, de dossiers opvolgt, overleg
pleegt en zich eveneens ter be-
schikking stelt van de bevolking, er
een serieuze wanverhouding
ontstaat met de burgemeester,
schepenen en voorzitter OCMW.
Ook een raadslid wordt veronder-
steld om voor de raad de agenda-
punten te bestuderen en er zich
een mening over te vormen.
Bovendien bespreken de politieke
partijen vooraf  alle dossiers in
voorraden en werkgroepen.
De vergoeding die raadsleden
krijgen slaat dus ook op al dat
huis- en vergaderwerk. Wie dan de
rekening per uur maakt ziet al snel
dat er lucratievere bijverdiensten
zijn... De cijfers van de begroting
wijzen uit dat men in Dessel nog
niet zinnens is de vergoeding voor
de raadsleden aan te passen
(wettelijk maximum is 6.072 fr.).
Niet dat de raadsleden van VU&ID
vlug veel geld willen verdienen aan
hun mandaat, integendeel, maar
wel een gemiste kans als men een
lokaal politiek mandaat ook echt wil
opwaarderen en raadsleden au
serieus wil nemen.

(vanaf  1/4/2001)
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Onze OCMW-raadsleden.

Op de gemeenteraad van 22 januari werden de negen OCMW-raadsleden verkozen.
In het zog van de nieuwe gemeenteraad zal de vernieuwde OCMW-raad op 1 april
aanstaande van start gaan. De CVP en d'82 vaardigen respectievelijk drie en twee

mandatarissen af, terwij VU&ID als grootste groep in de gemeenteraad vier verkozenen
in de OCMW-raad heeft (zie namen onderaan). De nieuwe OCMW-raad zal in haar eerste
vergadering ook een nieuwe voorzitter aanduiden, waarmee huidig voorzitter Diana
Slegers - door de afspraken tussen CVP en d'82 - zal gewipt worden. Een betreurens-
waardige zaak als we weten dat Diana met haar opleiding, deskundigheid en gedreven-
heid een kwasi ideale voorzitter is.  Anders is dus niet altijd beter...

ONZE OCMW-RAADSLEDEN:
Frans Blankert Gemeentedijk 4 014/37.86.42

frans.dave.blankert@planetinternet.be
Frans Rommens Broekstraat 73 014/37.94.96

Frans.Rommens@yucom.be
Diana Slegers Zandvliet 60 014/37.16.30

guy.muylaert@planetinternet.be
Roger Van Campfort Schans 2 A 014/37.81.50

ONZE OPVOLGERS VOOR HET OCMW:
Rita Baeyens Zandvliet 118 014/37.35.31

Dennis Deridder Kromstraat 39 A 014/37.51.21
4tune2us@freegates.be

Brigitte Van Dael Lopelandstraat 6 014/37.23.55

"Alle mensen worden vrij en gelijk
in waardigheid en rechten geboren"

Art.1 van de Universele
Verklaring van de
Mensenrechten

Belasting wit zand!

In 1995, op initiatief  van VU&ID, voerde de gemeente een belasting
in op het delven van wit zand ter compensatie van het onherstel-
baar wijzigen van het landschap. Sibelco diende sindsdien 18,5 fr.

per opgehaald ton te betalen, een bedrag dat tot en met 2000
afgesproken werd tussen de gemeenten Dessel, Mol en Lommel.
Waar de twee andere gemeenten onder tussen hun bedrag optrokken,
hield het Dessels gemeentebestuur woord. Dankzij de interventie van Fons Dries op de
gemeenteraad werd het bedrag voor 2001 opgetrokken tot 20 fr., terwijl de CVP het
oorspronkelijk op 18,5 fr. wilde houden. In de begroting 2001 kon nu 8.200.000 fr.
ingeschreven worden, een goede 600.000 fr. meer aan inkomsten voor ons allemaal.

De belasting op het wit zand (8.200.000 fr.) en de belasting op de tijdelijke opslag van
nucleair afval (21.000.000 fr.) maken dat Dessel, in tegenstelling tot andere gemeen-
ten, 29.200.000 fr. kan innen. 29,2 miljoen dat dus niet door de Desselse belasting-
betaler moet opgehoest worden. Dit is een cadeau aan "minder" belastingen van bijna
3.500 fr. per Desselaar of  14.000 fr. voor een gezin met twee kinderen en dit per jaar!

De gemeentebegroting!

In januari werd eveneens de
gemeentebegroting voor het jaar
2001 goedgekeurd. In een

gemeentebegroting worden de
inkomsten geraamd en worden de
uitgaven vastgelegd voor het jaar dat
gaat komen. Normaal wordt dus een
gemeentebegroting ter stemming
voorgelegd, voor dat het nieuwe jaar
echt begint.
In Dessel was men deze keer een
beetje laat... De VU&ID-fractie onthield
zich bij de stemming. Niettegen-
staande de meerderheid de opmerkin-
gen van VU&ID onderkende, werd er
niets aan de getallen gewijzigd.
Verder moet VU&ID vaststellen dat
bijna al de door haarzelf  geplande
investeringen overgenomen worden
door het nieuw bestuur, zij het zonder
inspraak van VU&ID naar de concrete
realisatie van dit alles...

Uit het VU&ID
verkiezingsprogramma van 8
oktober 2000:

�VU&ID streeft ernaar om de
lage belastingsdruk welke rust
op onze inwoners laag te
houden.
De wit zand belasting is tot en
met 2000 18,5 fr./ton.
Dit bedrag dient voor 2001
opgetrokken te worden.�
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Bezoek het Vlaams Parlement.

Vlaams Volksvertegenwoordiger
Kris Van Dijck nodigt u opnieuw
uit om een geleid bezoek te

brengen aan het Vlaams Parlement in
hartje Brussel.
De daguitstap is voorzien voor
zaterdag 24 maart a.s.
(Er zijn nog enkele plaatsen vrij.)

Programma:
8u30 vertrek aan De Plaetse
10u30 geleide rondleiding in het

parlementsgebouw door Kris en
een collega

13u00 warme lunch in "De Pauw",
Oude Graanmarkt 6

14u00 vrije keuze: geleide wandeling,
museum bezoek, winkelen,...

17u00 terugreis
Kostprijs bus en lunch (zonder
drank) 600 fr. / persoon
Tijdig inschrijven in het VU&ID-
secretariaat: 014/37.24.54
E-mail: kris.vandijck@vu.be

Nieuws uit het Vlaams Parlement.
Het onderwijsdossier.

M.b.t. onderwijs is de sfeer de laatste maanden erg gespannen.  Reden te
meer voor Kris Van Dijck, secretaris van de commissie onderwijs, om de
actualiteit op de voet te volgen, waar nodig initiatieven te nemen en meer

dan ooit binnen de meerderheid overleg te plegen om gezamenlijk oplossingen
uit te dokteren... Volgende passage komt uit de tussenkomst van Kris in het
Vlaams Parlement:

"De jarenlange besparingen binnen onderwijs stellen ons nu voor enorme
uitdagingen:
- grote achterstand in infrastructuur en gebouwen;
- 15% jongeren die zonder diploma het onderwijs verlaten;
- een technisch- en beroepsonderwijs dat dringend moet opgewaardeerd worden;
- een te kort aan leerkrachten op quasi alle niveaus; enz.
Politiek is er dus enorm veel werk te verzetten, doch de sfeer tussen regering en
vakbonden is erg verziekt, waarvoor niet in het minst een aantal excellenties en
de syndicaten zelf  schuld treffen.
Een droevige vaststelling want:
- voor het eerst in jaren worden de opeenvolgende besparingen stopgezet;
- voor het eerst in jaren worden besparingsmaatregelen ongedaan gemaakt;
- voor het eerst in jaren wordt een CAO onderhandeld voor een periode die nog
   moet komen.
Dat het voor veel onderwijsmensen "genoeg" is, kunnen wij goed begrijpen.
Maar die "genoeg" heeft ook vele oorzaken...
Het kan het gevoel zijn van te weinig te verdienen.
En het kan het gevoel zijn van te veel bijkomende opdrachten te krijgen.
Maar, het kan ook het gevoel zijn van overregulering, van betutteling.
Het gevoel geen steun te krijgen wanneer het bv. over tucht gaat.
Het gevoel dat leerlingengedrag het echte lesgeven onmogelijk maakt en waar
men aan z�n lot overgelaten is.
Het gevoel bij de minste klacht geculpatiseerd te worden.
Het gevoel opnieuw een nieuwe leermethode te moeten implementeren,
waarvoor nog geen handboeken beschikbaar zijn.
Een gevoel, dat meer is dan een gevoel, maar harde realiteit.
Problemen zijn er... Maar problemen zijn er ook om opgelost te worden. Ik roep
dan ook, namens mijn fractie, de regering en het gemeenschappelijk vakbonds-
front op om onverwijld de dialoog en de onderhandelingen aan te vatten."

Rust- en ziekenhuisbedden.

Te pas en te onpas moet Kris Van Dijck in het Vlaams Parlement tussen
komen over het te kort aan ziekenhuis- en rusthuisbedden in de Kempen.
Dit dossier, dat rechtstreeks in verband staat met onze gezondheidszorgen,

mag niet losgelaten worden vooraleer er duurzame oplossingen zijn.
Daar waar binnen de ziekenhuissector in de Kempen ook wat moet veranderen
om op basis van onderlinge samenwerking meer middelen en bedden naar de
Kempen te zien vloeien, tonen de cijfers in de rusthuissector aan dat de Kempen
stiefmoederlijk behandeld wordt. Niettegenstaande er ruim 600 extra rusthuis-
bedden vergund zijn, weet niemand wanneer ze ook echt gerealiseerd zullen
worden. Hier ligt dan ook de knoop van vele problemen...
Verschillende Kempische instellingen hebben bedden toegewezen gekregen,
maar realiseren ze niet. Hierdoor zijn deze toegewezen bedden voor tien jaar
bevroren. Kris Van Dijck adviseerde de minister vlugger te evalueren en wanneer
men vaststelt dat men de bedden niet echt inricht, anderen de kans moeten
krijgen tot welzijn van de Kempische bejaarden.

VU: Guy Muylaert
Zandvliet 60 - 2480 Dessel.

Spreekuur.

Wekelijks spreekuur op maandag
avond bij Kris Van Dijck thuis in de
Biezenstraat 28 van 17.00 tot

19.00 uur. Andere afspraken zijn steeds
mogelijk na een telefoontje�
Het secretariaat is alle dagen bereikbaar.
U bent er met al uw vragen en
moeilijkheden welkom.
Telefoon/fax: 014/37.24.54
E-mail: kris.vandijck@vu.be


