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Elders bekeken...

1.215.000 euro betaalt de ge-
meente voor de Spinhallen. Veel
geld, niet?

Ik  wilde aanvankelijk niet rea-
geren op dit politiek gekleurd dossier.
Mijn commentaar zou alleen maar een
vrij podium worden voor de plaatselijke
CD&V. Maar ik kan het niet laten.

Neem nu dat geld. De Spin
houdt daarvan 150.000 euro over. Dat
bedrag willen ze meteen investeren in
een spiksplinternieuw 'spinneke', want
het huidige is naar 't schijnt rot. Een
nieuw, groots en mooi ontwerp is al
klaar.

Goed voor de Desselse jeugd,
zeggen we dan. Inderdaad, voor jon-
geren kan niet genoeg gedaan worden.
Maar afbreken? Voor dat geld kan men
een gebouw met zowel emotionele als
architecturale waarde ook renoveren.
En goedkoop kan ook: Chiro Jowile
kreeg in 2001  een nieuw dak dankzij
leden en sympathisanten.

Maar ik ben Bob de Bouwer niet
en de Spin is baas in eigen huis. Toch
zou het spijtig zijn als die gasten en
meiden in hun jeugdig enthousiasme
een ondoordachte beslissing zouden
nemen. Een nieuw gebouw is geen
garantie voor 'succes'. Nog nooit wer-
den zoveel kerken gerenoveerd als de
laatste jaren, terwijl het kerkbezoek nog
nooit zo minnetjes was. En wat met het
hoe en het waarom van een jeugdclub
anno 2002? Het succes van clubs uit
de jaren '70 en '80 zal moeilijk te eve-
naren zijn. Tijden veranderen, jongeren
en hun verwachtingen en leefpatronen
ook. De jeugd is individueler, mobieler
en mondiger. Ze trekken naar discothe-
ken en grote fuiven in heel de Kempen
of  de stadsrand. Ze zijn financieel ook
veel onafhankelijker dan vroeger.

Maar die bedenkingen zijn van
geen tel. Het 'nief  spinneke' zal en moet
er komen, niet in het minst dankzij deze
financiële injectie die mij alleen maar
doet denken aan onrechtstreekse
gemeentesubsidies. Het is toch godge-
klaagd te zien hoe bepaalde politieke
partijen niet ophouden met hun strate-
gische infiltratie in het verenigingsleven.
Wedden dat een CD&V'er het lintje mag
knippen? Hopelijk varen alle Desselse
jongeren er wel bij.

Roger Van Dessel
rogervandessel@fastmail.fm

Desselaar weet meer dan minister!

Beste Desselaars,

         De commotie rond de zogenaamde lekkende vaten bij BP in Dessel en de bij-
horende commentaren in pers en politiek komen voor ons toch wel vreemd over. Stola
schreef  er al over in haar Nieuwsbrief  van januari 2002! Toch raar dat lokale politici en
de lokale bevolking meer weten dan ministers, staatssecretarissen of partijvoorzitters.
Of is het "willen weten"?
In het verleden stonden de vaten en containers van laagactief  nucleair afval op de
Waste afdeling van het SCK, vaak in weer en wind. Deze tijd is gelukkig voorbij.
De voorbije 15 jaar werd er door Belgoprocess en Niras hard gewerkt, terwijl ze
eveneens een politiek van openheid en dialoog voerden.
Het laagactief  afval (handschoenen, werkkledij, materialen die besmet zijn,...) afkomstig
van de kerncentrales en nucleaire bedrijven, maar ook van laboratoria en ziekenhuizen
wordt bij Belgoprocess verbrand, geperst, in vaste vorm gebetonneerd en ingepakt in
standaardvaten. Zolang men aan zeeberging deed, waren die vaten niet gegalvaniseerd.
Nadien, toen men ging opteren voor een droge berging (boven- of  ondergronds)
kwamen er vaten van betere kwaliteit. Uiteindelijk moeten deze vaten gegroepeerd
worden in betonnen blokken van enkele kubieke meters om vervolgens, weg van lucht
en vocht, te bergen in bunkers. Hier knelt juist het schoentje. Doordat men blijft wachten
met deze berging en geen beslissingen neemt beginnen vooral die oudere, bij voorkeur
niet gegalvaniseerde vaten, te roesten. Wedden dat een auto na twintig jaar ook
roestplekjes vertoont?
Het is dus niet zo dat het afval er zo maar uitloopt. Het is dus niet zo dat het probleem
verborgen bleef. Bovendien zijn de vaten afgezonderd en opgeborgen. Dit alles is ook
vastgesteld op vrijdag 7 februari ll. toen een goede 120 personen uit Mol en Dessel,
samen met de pers, een bezoek brachten aan de loodsen met de bewuste vaten.
De Desselse afvaardiging bestond uit leden van gemeenteraad, milieuraad en Stola.
Het betreft hier dus in hoofdzaak een technisch probleem dat natuurlijk wel moet
aangepakt worden en waarvoor geldmiddelen nodig zijn.
Zeg ik nu dat er niets aan de hand is? Integendeel, maar het zijn juist diegenen die nu
het hardst roepen dat we van die "rotzooi" af  moeten, die schuld treffen. Ook vorige
federale regeringen hebben in dit dossier een verpletterende verantwoordelijkheid.
Wij moeten inderdaad van die rotzooi af, maar dat doe je door op een verantwoorde
wijze beslissingen te nemen en keuzes te maken. Niet door de kop in het zand te steken,
de bevolking trachten bang te maken en de problemen voor zich uit te schuiven.
De Desselaars in Stola bewijzen dagelijks hoe het wel moet.

Kris Van Dijck
Vlaams volksvertegenwoordiger

Foto BP
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"N-VA Een hart
voor....Vlamingen"

Op 14 februari, de dag van de
geliefden, werden aan de
treinstations van de provincie

Antwerpen de pendelaars opgewacht
door onze militanten. Ze kregen een
snoepje met bovenstaande boodschap
toegestopt. Op deze manier maakten
alweer 15.000 mensen kennis met
onze partij.

O C M W  D E S S E L

Welzijn niet belangrijk?

In de Desselaar van februari 2003
werd ons uitgelegd wat een
begroting is, evenals het belang

ervan: "De begroting is een gede-
tailleerde raming, een voorlopige
berekening van verwachte inkom-
sten en geplande uitgaven en wordt
jaarlijks opgemaakt."
En verder: "Goed financieel beheer
betekent een evenwicht tussen
inkomsten en uitgaven. Daartoe is
een degelijke planning noodzakelijk.
Dit geldt niet alleen voor uw gezin,
maar ook voor een gemeentelijke
huishouding."
Zo wordt het u en ons terecht
voorgehouden. Maar, hoe zit dat
eigenlijk in het OCMW? Het Open-
baar Centrum voor Maatschappelijk
Welzijn van Dessel, waar men
garant moet staan voor een effi-
ciënt, doordacht en doelgericht
welzijnsbeleid, lukt er blijkbaar niet
in een begroting voor 2003 op te
stellen. Een jaar waarvan al meer
dan één maand verstreken is... Een
geluk dat de dagelijkse werking van
het OCMW er nog niet onder lijdt,
maar de verantwoordelijken slagen
er blijkbaar niet in hun visie op
papier te zetten, de cijfers concreet
te maken.

Wegenwerken.

De plannen werden unaniem goedgekeurd om fietspaden aan te leggen langsheen
Boeretangsedreef, Kastelsedijk en Gravenstraat, alsook in de Grensstraat het
fietspad door te trekken tot aan de nieuw te bouwen fietsbrug aan brug1. Het

betreft telkens één breed fietspad voor verkeer in beide richtingen.
Daarnaast zal het kruispunt Boeretangsedreef-Kastelsedijk-Gravenstraat heraangelegd
worden en wijzigt er de voorrangsregel. De hoofdbaan zal Boeretansedreef-Kastelsedijk
worden. Logisch ook, aangezien de Gravenstraat in theorie een doodlopende baan is,
terwijl Hannekesstraat, Boeretangsedreef  en Kastelsedijk alzo een voorrangsweg
vormen die de provinciebaan met de gewestweg (Retie-Geel) verbindt.
De werken zijn in twee pakketten verdeeld:

Fietspaden langsheen Fietspad langs Kastelsedijk
Gravenstraat, en herinrichting kruispunt
Boeretangsedreef Boeretang-Kastelsedijk-Gravenstraat.
en Grensstraat.

Geraamde kostprijs 406.994,02 euro 336.920,67 euro
of 16,4 miljoen bef of 13,5 miljoen bef

De aanleg van deze fietspaden en de herinrichting  van het kruispunt kaderen in het
project van de zogenaamde "missing links" (in het Nederlands: ontbrekende verbindin-
gen) van de Vlaamse landmaatschappij. Dit houdt in dat Dessel slechts 10% van de
kosten moet betalen. De resterende 90% wordt gedragen door: het Vlaams gewest
voor 55%, Europa voor 25% en de provincie voor 10%.

God noch gebod.

In Dessel behoort men toch een
cursus wetgeving te krijgen. Eén
van de fundamenteelste regels is

dat het de gemeenteraad is die
wijzigingen van het verkeersreglement
behoort te stemmen. Niet in Dessel.
Hier geeft de schepen van Openbare
Werken lukraak opdrachten zonder
rekening te houden met enige regelge-
ving. Nadat de man in kwestie op eigen
houtje de bebouwde kom in de
Broekstraat liet uitbreiden, gaf  hij eind
2002 de opdracht in het midden van
de weg onderbroken witte lijnen aan te
brengen. Dit gebeurde in Kastelsedijk,
Gravenstraat, Boeretangsedreef  en
Eersels. Veilig? Buiten de bebouwde
kom wel, maar binnen de bebouwde
kom, waar je slechts vijftig mag rijden,
is het al te gek. De onderverdeling in

rijstroken maakt immers ook dat je er
niet langer mag parkeren. Lijnen langs
de kanten is voor de zichtbaarheid
even doeltreffend en zegt niets over
het parkeren. De enige motivatie van
de schepen kan zijn dat hij dan minder
verf  van doen heeft...

De N-VA bracht het punt dan zelf
maar op de gemeenteraad.
1. Verdeling van de rijbaan in rijstro-

ken in Kastelsedijk en Graven-
straat, alsook buiten de bebouwde
kom in Eersels en Boeretangsedreef.

2. Verwijderen van de onderbroken
witte lijnen binnen de bebouwde
kom in Boeretangsedreef en Eersels.

3. Advies hierover te vragen aan de
provinciale verkeerscommissie en
de politie.

De gemeenteraad kon ermee akkoord
gaan om advies te vragen.
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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

VU: Guy Muylaert - www.n-va.be
Zandvliet 60 - 2480 Dessel.

VOOR ZES MILJOEN VLAMINGEN

Ontbrekende nummers?

Kunnen altijd opgevraagd worden
aan ons secretariaat, gedrukte
nummers zolang de voorraad

strekt: op = op.
Per e-mail in PDF-formaat zijn alle
nummers nog verkrijgbaar. Een mail
naar frans.blankert@pi.be en u krijgt
hem toegestuurd.

Uit het VU&ID (nu N-VA)
verkiezingsprogramma van
8 oktober 2000:
"In Dessel is er een te kort aan
sportvloer.
Om hieraan tegemoet te
komen dient er een bijkomend
sportcentrum uitgebouwd te
worden in de daarvoor
bestemde BPA in Brasel.
De recreatieruimte binnen deze
BPA dient uitgebreid te
worden..."

Dauwtrappen.

Op zondagmorgen, 2 februari,
bij het krieken van de dag trok
de N-VA er op uit voor hun

jaarlijkse �dauwtrap�-ochtendwande-
ling doorheen Groesgoor en Turkeie.
De tocht eindigde met een portie
gebakken spek, vakkundig gebakken
door Flor Van Noppen en Fons Dries,
met bruine suiker en de bijhorende
borrels in de cantine van Den Diel.
We zien elkaar weer volgend jaar.

Sportcentrum.

De gemeenteraad heeft haar
goedkeuring gegeven om een
studiebureau aan te duiden voor

een maximum bedrag van 125.000
euro en dit voor het ontwerpen en
bouwen van een sporthal in Brasel.
Niettegenstaande de begroting 2003
pas gestemd werd, was dat bedrag er
niet in voorzien! Nauwelijks een paar
weken in het nieuwe jaar moet de
begroting al aangepast worden.
Doordacht is toch wel iets anders.
N-VA is voor het sportbeleid verheugd
met deze nieuwe stap. Hoe de geesten
op nauwelijks twee jaar tijd kunnen
rijpen. In de aanloop naar de verkie-
zingen van 2000 ging het er nog
anders aan toe. Toen Erik Gys in een
politiek debat pleitte voor de bouw van
een sporthal in Brasel, kreeg de
huidige burgemeester, toen lijsttrekker
van de CVP, een ware woedeaanval. In
hun folders luidde het dan weer: "Op

luchtkastelen wordt geen sportbeleid
gevoerd." Nauwelijks enkele maanden
voordien vond d'82 op de gemeente-
raad dat de aanleg van het BMX
parkoers in Brasel de toekomst en
uitbreiding van het voetbal in de weg
stond. Eenieder die de realiteit onder
ogen wil zien, moet toegeven dat er
een tekort is aan sportvloer.
Investeren in sport is dan ook niet zo
maar een luxegebeuren. In het belang
van de Desselse sportclubs en voor
het welzijn van de Desselaar mag er
niet langer getreuzeld worden.
Wanneer we echter ook vernemen dat
het huidige schepencollege financiële
cadeautjes wil uitdelen aan Dessel- en
Witgoor Sport, komen we in een heel
andere discussie. Mag de gemeente-
raad daarover ook haar zeg eens doen?
N-VA is niet zomaar bereid een poli-
tiek te volgen van de ene wel en de
andere niet te subsidiëren. Of, is het
hemdje misschien nader dan de rok?
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De N-VA erin !

De bewuste kiezer heeft genoeg
van de politieke beginselloos-
heid, de goedkope beloftes en

het slecht bestuur. En die bewuste
kiezer richt zich tot de N-VA. Om deze
wervende partij de pas af te snijden,
hebben de regeringspartijen de
kieswet in hun eigen voordeel aange-
past. Er werden grote kieskringen
ingevoerd, op maat van de BV's, en
een kiesdrempel: wie geen 5 % haalt,
komt niet (meer) in het parlement.
Zo hopen de regeringspartijen de
N-VA uit het parlement te houden en
de mond te snoeren.
De bewuste kiezer kan er anders over
beslissen. Op 18 mei kan ú zeggen
dat de N-VA niet uít het parle-
ment, maar erín moet...

Omdat er nood is aan een partij die
het algemeen Vlaams belang
verdedigt en wél het been stijf
houdt wanneer het nodig is.
De N-VA wil dat de Vlamingen zélf
kunnen beslissen over hun eigen
belastingen, over de strijd tegen de
Vlaamse werkloosheid, over ons eigen
gezondheids- en gezinsbeleid...
Waarom moeten de Vlamingen steeds
plooien voor de eisen van Franstalige
politici? Intussen moeten diezelfde
Vlamingen wel jaarlijks 10 miljard
Euro, of  5.000 Euro per gezin,
betalen aan Wallonië zónder dat de
Walen er beter van worden.

Omdat de N-VA wél een toekomst-
gerichte ideologie heeft. Geen rood-
groene betutteling, liberaal individua-
lisme of  CVP-verzuiling. Maar een
nieuw burgerschap met rechten én
plichten, met vrijheid én verantwoor-

Kris Van Dijck
13de plaats Kamer
14de opv. Senaat

Flor Van Noppen
2de plaats kamer
5de plaats Senaat

delijkheid in een hechte gemeenschap
met een sterk identiteitsbesef.
Deze Vlaamse identitieit is ook het
antwoord op de globalisering: een
open, complexloos Vlaanderen in
Europa en de wereld.

Omdat de Vlaming recht heeft op
klare en duidelijke standpunten:
geen mossel-noch-vis. VLD-CD&V-
SP.A-Agalev: kent u nog het verschil?
Deze partijen zijn bang dat ze kiezers
wegjagen wanneer ze duidelijke
keuzes maken. Met als resultaat dat
ze allemaal hetzelfde zeggen.
Extreemrechts blaast anderzijds de
problemen op, zonder oplossingen te
bieden. De N-VA is het antwoord op de
machtspolitiek én op de antipolitiek:
duidelijke keuzes en eerlijke
oplossingen.

Omdat de N-VA bewezen heeft dat zij
rechtlijnig aan politiek doet met

kennis van zaken. Meer dan ooit is er
nood aan beginselvaste politici, die
weten wat ze willen en doen wat ze
zeggen.

Omdat politiek over inhoud moet
gaan, niet over show. Politici zijn
verkozen om hun werk te doen in het
parlement, níet om de plezante uit te
hangen in kook- of  spelletjes-
programma�s op televisie. De politici
van de N-VA schamen er zich niet voor
dat ze serieus aan politiek doen en
keihard werken in het belang van zes
miljoen Vlamingen.

Dáárom moet de N-VA erin!

Geert Bourgeois
algemeen voorzitter
1ste plaats Senaat

VOOR ZES MILJOEN VLAMINGEN

Geert Bourgeois,
algemeen voorzitter N-VA


