
Je bent jong, en weet wat je wilt!

Eind jaren zeventig stichtten een aantal Vlaamsvoelende, Desselse
jongeren in ons dorp een kern van de Volksuniejongeren. Deze toen
nog tieners en jonge twintigers zijn voor het merendeel nu nog actief  in

de Desselse N-VA. De huidige voorzitter Guy Muylaert, Diana Slegers en Kris
Van Dijck zijn er wel het meest in het oogspringende voorbeelden van, maar
ook een Ivan Segers, Els Verwaest en Koen Vos alsook een Fons Dries enkele
jaren later, waren de drijvende krachten van toen. Met tal van activiteiten en
acties wisten ze zich te positioneren op het Dessels politieke landschap en
stonden er mee borg voor dat er steeds voldoende jongeren op de Desselse
VU-lijsten stonden. Niet om de lijst te sieren, maar wel degelijk om mee de
inhoud te bepalen en te kleuren. Want wat men ook moge beweren, het
Dessels gemeentebestuur was bij het aantreden van Kris Van Dijck als
burgemeester het "jongste" dat Dessel ooit kende (waaronder hijzelf  31 en
Diana Slegers 36 jaar).

In de schoot van de Nieuw-Vlaamse Alliantie worden ook de Volksunie-
jongeren verder gezet onder de wervende en wervelende naam:
"Ronduit N-VA". Als complexloze Vlaamse jongeren, rechtlijnig en consequent
werken zij mee op alle niveaus van de partij, van basis tot top.
Ook bij ons in Dessel staan zij mee op de bres voor een goed bestuur.

Heb je interesse in onze werking? Wens je mee verantwoordelijkheid te
nemen? Wil je ook actief  zijn in de grootste Desselse politieke formatie?
Aarzel niet om ons te contacteren. Waarom wachten tot morgen als het
vandaag nog kan?

Kris Bertels 014-37 92 47
Ruth Cuyvers 0486-44 69 34
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RONDUIT !

In de kijker: Kris Bertels
Kort voor de gemeenteraads-
verkiezingen van twee jaar geleden
was Kris bereid  zich kandidaat te
stellen op de VU&ID-lijst. Als jonge
kracht is hij een flinke versterking
voor de toekomst en dus met plezier
een in-de-kijker waard.

Kris werd op 5 april 1976
geboren. Samen met z'n
jongere zus Greet groeide hij

op in de Kantstraat, waar hij nog
steeds bij zijn ouders (Paul en Marie-
Louise Luyts) woont. Hij liep school
in de Desselse gemeenteschool, het
St.-Pietersinstituut in Turnhout,
behaalde het diploma van industrieel
ingenieur bouwkunde aan het De
Nayer-Instituut in Mechelen, om finaal
af  te studeren aan de VUB in Brussel
waar hij het diploma behaalde van
veiligheidstechniek. Momenteel is hij
tewerkgesteld als projectleider bij
B&V Construct in Turnhout.
Tot voor enkele jaren ging al zijn
aandacht naar de Chiro, maar ook nu
nog zijn z�n weekends uitermate
volzet, naast zijn vriendin Annemie,
liggen basketbalclub Spinba, FC Spin
en Dessel Sport hem alle drie na aan
het hart. Op veertienjarige leeftijd
kwam Kris reeds met zijn vader
luisteren naar de wijkavonden die de
Volksunie in Dessel organiseerde.
Zijn maatschappelijk engagement en
politieke interesse kwam toen al naar
boven. Een appel valt immers niet ver
van de boom. Als één van de laatst
toegetreden kandidaten bij de
gemeenteraadsverkiezingen van
oktober 2000 bekleedde hij de
veertiende plaats. Hij behaalde 232
voorkeurstemmen. Ondertussen zijn
er al gemeenteraadsleden die minder
stemmen behaalden... Kris heeft zich
op vrij korte tijd binnen de Desselse
N-VA-structuren
ontpopt tot een
actief en mondig
bestuurslid. Geen
lange betogen,
maar kernachtig
en doordacht zoals
het hoort.
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VU: Guy Muylaert
Zandvliet 60 - 2480 Dessel.

429 bomen sneuvelen
zonder enige
vergunning!

Ben je voor of  tegen bomen langs
de weg of  in je straat? Moeten
de bomen verdwijnen om stoep,

rijweg en riolering te sparen?
Erger ook jij je aan vallende bladeren?
Dat debat gaan we hier niet voeren, al
kiest N-VA Dessel wel voor bomen...
Ieder z'n waarheid zouden we zeggen.
Maar wat eenieder wel zal moeten
toegeven, is dat als men bomen
omhakt, men de nodige vergunningen
nodig heeft.
Het gemeentebestuur staat niet boven
de wet, integendeel. Het schepen-
college en de burgemeester is er om
de wet na te leven en te laten naleven.
Dat, en niets anders, is hun eerste
opdracht.

In de verslagen van het schepen-
college wordt op 6 december 2001
voor de eerste en enige maal iets
beslist over het omhakken van bomen
in de Hoogveldenstraat, de Spinner-
straat en de Donkerstraat. Waar in de
eerste straat de staat van de waterlei-
ding aangehaald wordt, is de
omleiding n.a.v. de wegenwerken aan
de provinciebaan de aanleiding om in
de twee andere straten tot kappen
over te gaan.

En dan begint het gefoefel.
Ruim 429 bomen gaan zonder blikken
of blozen voor de bijl:
- geen beslissingen in het schepen-

college over Bleekstraat,
Kattenberg, Pluimstraat,
Kromstraat, Blokstraat, Nieuwedijk,
Nieuwstraat;

- geen advies van de milieuraad;
- geen enkele kapvergunning;
- geen enkele bouwvergunning;
- geen enkel woord, laat staan

beslissing op de gemeenteraad;
- geen openbare aanbesteding om

een aannemer aan te duiden;
- uitschrijven van gesplitste bestel-

bons om niet naar de gemeenteraad
te moeten gaan;

- geen compenserende aanplantingen;
- geen heraanplantingsplan.
Hugo Draulans bond op de gemeente-
raad van januari de kat de bel aan.
"Het was nodig", was de enige repliek
van de schepenen en burgemeester.
Toen Kris Van Dijck 's anderendaags
klacht neerlegde bij de milieu-
ambtenaar, kreeg deze laatste formeel
het verbod van de burgemeester ook
maar iets op papier te zetten.
Durft u het als burger aan, zo de wet
met voeten te treden, nodig of  niet?
Wij raden het u alvast ten stelligste af.

Dauwtrappen.

Op zondagmorgen 3 februari
trok de N-VA het kanaal Dessel-
Schoten over voor een ontspan-

nende ochtendwandeling op Den Diel.
Wat een winterwandeling moest
voorstellen, werd door de milde
temperaturen en een schijnend
zonnetje meer een lentetocht.
Na een bevoorrading halverwege met
warme chocolademelk en citroen-
jenever mochten de stappers op het
einde smullen van de bakkunsten van
Flor Van Noppen en Fons Dries: bruin
brood, spek, boter en bruine suiker
om lippen en vingers van af  te likken.
Wat moet er nog meer zijn om er
nogmaals de sfeer in te brengen?

Elk jaar worden er miljoenen bomen
omgehakt om er boeken van te
maken, waarin staat hoe we ons
milieu moeten beschermen.

        Youp van 't Hek
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Uit de gemeentewet:
"Art. 133. De burgemeester is
belast met de uitvoering van de
wetten, de decreten, de
ordonnanties, de verordeningen
en de besluiten van de Staat, de
Gewesten, de Gemeenschappen,
de Gemeenschapscommissies, de
provincieraad en de bestendige
deputatie van de provincieraad..."
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Houd Dessel net.

Vorige legislatuur startte het gemeentebestuur met het bestrijden van het
zwerfvuil: borden en extra vuilbakken werden geplaatst en de bevolking
werd uitgenodigd mee de handen uit de mouwen te steken voor een grote

opruimdag. Bijna twee jaar later stellen we met treurnis vast dat het sluikstorten
en het onverantwoord wegwerpen van blikjes en drankverpakkingen het uitzicht
van onze gemeente blijft besmeuren. Onze kritiek gaat in eerste instantie naar
de vervuiler zelf, maar ook de gemeente mag niet laten betijen. Op het terrein
ziet het er niet al te best uit... Tijd misschien om ons verkiezingsvoorstel op tafel
te gooien.

Uit het VU&ID
verkiezingsprogramma
van 8 oktober 2000:

"VU&ID wil strijden tegen
zwerfvuil. Een gemeentelijk
reglement ter zake, met fikse
geldboetes, moet het gedrag
van vele mensen bestraffen.
Ook het inzetten van laag-
geschoolden (MINA-werkers)
moet kunnen om het uitzicht
van onze gemeente net te
houden, zowel naar zwerfvuil
als onderhoud van het open-
baar groen."

Plan marktplein.

Het Dessels marktplein zal in een
nieuw kleedje gestoken worden.
Het ontwerpplan werd op de

gemeenteraad van januari unaniem
goedgekeurd, ook door diegenen die
de pomp toch weg willen...
Na het op de lijst van de-te-klasseren-
monumenten plaatsen van de pomp,
moest het gemeentebestuur haar
sloopplannen in de kast opbergen.
Het studiebureau Gedas kreeg dan
ook van het schepencollege de
opdracht om het marktplein te
hertekenen, met pomp.
De strijd is echter nog niet gestreden,
want naast het schepencollege zelf
kwamen ook het studiebureau (in
opdracht van het schepencollege), de
KVLV en het VVV (beiden geïnspireerd
door CD&V gemeenteraadslid Annie
Michielsen) en oud-gemeenteraadslid
Jos Mermans (ook CD&V en vader van
schepen Mermans) met argumenten
aandraven om de pomp niet definitief
te laten klasseren. Hun schriftelijke
bezwaren werden overgemaakt aan de
Dienst Monumenten en Landschap-
pen, die binnen het jaar de minister

moet adviseren om al dan niet defini-
tief  te klasseren. Ook de cultuurraad
onder leiding van Jan Van Hout
(CD&V) bleef  bij haar standpunt om
de pomp te verplaatsen. Begrijpen wie
begrijpen kan. Hoofdargument: de
pomp komt niet tot haar recht want
staat verloren tussen de geparkeerde
auto's. Doe dan iets aan dat laatste is
ons voor de hand liggend antwoord.
Hopelijk heeft de bevoegde minister
Paul Van Grembergen (spirit) meer
gevoel voor esthetiek en monumenten
dan de Desselse beleidsmakers.

Enkele bedenkingen bij het
nieuwe PCB-schandaal.

België is het enige land ter wereld
waar er controles worden gedaan
op PCB's en als lidstaat van de E.U.

is het niet mogelijk om buitenlandse
voedingsproducten die voorzien zijn van
een EEG stempel te controleren. Hoeveel
PCB's zitten er in het buitenlands
voedsel? Frituurvetten mogen in ons land
niet herwerkt worden tot basisgrondstof
voor veevoeder. Nederlandse bedrijven
komen de Belgische frituurvetten opko-
pen, herwerken ze tot basisgrondstof
voor veevoeder en verkopen dit terug aan
Belgische veevoederbedrijven. Begrijpen
wie begrijpen kan. De oorzaak van deze
crisis is waarschijnlijk opnieuw afkomstig
vanuit Nederland. Heeft men daar ooit al
gehoord over een PCB besmetting?
Het Federaal agentschap voor voedsel-
veiligheid is opnieuw een zoethoudertje
voor het volk. Het had al 2 jaar operatio-
neel moeten zijn, maar buiten de benoe-
ming van een directeur bestaat er nog
niets, het is een lege doos. Men is op
zoek naar een crisismanager, waarschijn-
lijk om deze lege doos vast te houden en
om opnieuw de bevolking de indruk te
geven dat men er iets aan doet.



52 N-VA secretariaat:
Biezenstraat 28, tel/fax 014-37 24 54
e-mail: kris.vandijck@n-va.be

openingsuren:
elke werkdag van 9 tot 12 uur

spreekuur Kris Van Dijck:
maandag van 17 tot 19 uur of
na telefonische afspraak

Bezoek het Vlaams
Parlement.

Bezoek samen met Vlaams
Volksvertegenwoordiger Kris
Van Dijck het Vlaams Parlement.

Naar jaarlijkse gewoonte brengen wij
een bezoek aan het Vlaams Parlement
in Brussel op zaterdag 23 maart
2002. We vertrekken met de bus aan
de Plaetse om 08.30 uur.
De rondleiding in het Parlement start
om 10.30 uur met deskundige gidsen
Kris Van Dijck en zijn medewerker.
's Middags gaan we samen eten in
een gezellig restaurant, nadien
bezoeken we Mini-Europa.
We zijn terug thuis tegen 18.00 uur.
Aangezien de plaatsen in de bus
beperkt zijn, (er zijn nog enkele
plaatsen vrij in de bus...) vragen wij zo
vlug mogelijk in te schrijven op het
NV-A-secretariaat.
Kostprijs: 19 euro, bus, eten en
bezoek aan Mini-Europa inbegrepen.

O C M W  D E S S E L

Welzijn in Betrokkendonk:

Subsidie opvang andersvaliden.

De gemeenteraad stemde een
subsidiereglement waarbij
instellingen die Desselse

andersvaliden opvangen per opgevan-
gen Desselaar een subsidie van 125
euro (5.000 bef) kunnen bekomen. De
aanvraag moet gebeuren door de
instelling zelf. Wat als u belanghebbende
bent? Meld het de instelling waar uw
kind of  familielid opgevangen wordt.
Hieronder vindt u het volledig
reglement:

Subsidiereglement betreffende de
subsidie aan instellingen voor de
opvang van gehandicapten, aan
instellingen belast met het inrichten van
onderwijs voor gehandicapten en aan
beschutte werkplaatsen.

Art. 1.:
Instellingen belast met de opvang van
gehandicapten, instellingen belast met
het inrichten van onderwijs voor
gehandicapten en beschutte werkplaat-
sen hebben het recht op een jaarlijkse
bijdrage vanwege de gemeente Dessel.

Art. 2.:
De bijdrage staat in verhouding tot het
aantal Desselaars, opgenomen in de
desbetreffende instellingen, mits aan de
hiernavolgende voorwaarden wordt
voldaan:

a) Wat betreft de instelling:
De instelling en/of  de beschutte
werkplaats dient aan te tonen dat zij
over een erkenning beschikken hetzij
om gehandicapten op te vangen,
onderwijs te verstrekken aan
gehandicapten of  om een beschutte
werkplaats in te richten.

b) Wat betreft de gehandicapten:
De gehandicapte waarvoor een toelage
wordt aangevraagd dient te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
* als dusdanig erkend zijn door het
Vlaams Fonds;
* of  genieten van een verhoogde
kinderbijslag;
* op 1 januari van het jaar waarin de
aanvraag gebeurt, woonachtig zijn in
Dessel en dit reeds gedurende minstens
één jaar;
* of  aan de voorwaarden voldaan
hebben op het ogenblik van de opname.

c) Wat betreft de zorgverlening:
De zorgverlening dient te worden
verleend minimaal 4 dagen/nachten per
week en reeds versterkt zijn gedurende
zes maanden in de loop van het jaar,
voorafgaand aan 1 januari van het jaar
waarin de aanvraag  gebeurt.

d) Wat betreft de toelage:
* De toelage wordt jaarlijks opnieuw
vastgesteld door de gemeenteraad, die
ook instaat voor de uitbetaling van de
toelage aan de betreffende instellingen.
* Per rechthebbende kan slechts één
begunstigde worden betoelaagd en
tewerkstelling en onderwijs hebben
voorrang op opvang, dagverblijven op
nachtverblijven.

e) Wat betreft de aanvraag:
De aanvraag dient te gebeuren aan het
adres van het OCMW, Hannekestraat 1
te 2480 Dessel en dit voor 30 juni.
Elke aanvraag dient vergezeld te
worden van de nodige bewijzen waaruit
blijkt dat voldaan wordt aan de gestelde
eisen. Het OCMW stelt het dossier
samen en controleert de gegevens.
De Raad van Maatschappelijk Welzijn
beoordeelt de ingediende dossiers en
maakt voorstellen over aan de ge-
meente.

Onderwijs.

Namens de N-VA nemen voorzitter
Geert Bourgeois en Vlaams
Volksvertegenwoordiger

Kris Van Dijck deel aan de rondetafel-
gesprekken over onderwijs welke door
minister-president Dewael opgestart
zijn.
Het Vlaams onderwijs bevindt zich
immers op een scharniermoment.
Bijna een halve eeuw na het schoolpact
zijn de realiteiten gewijzigd en liggen de
uitdagingen totaal anders.
Prioritair schuiven Geert en Kris
volgende punten naar voor:

- uitvoering studie objectiveerbare
verschillen, m.a.w. scholen betoelagen
op basis van wat ze doen en niet op
basis van het net waartoe ze behoren;

- de vrijwaring van het vrij initiatief  met
rechten en plichten;

- de organisatie van het officieel
basisonderwijs als het gemeentelijk
onderwijs (fusie gemeentelijk- en
gemeenschapsonderwijs);

- aantrekkelijk maken onderwijs-
loopbaan;

- bestendigen van de kwaliteit, Vlaan-
deren hoort immers bij de wereldtop.

Kris zal eveneens de werkgroep
"directies en leerkrachten" voorzitten.


