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In de spiegel:

Wiske Mandelings

I
n de spiegel gaan we na hoe
het met onze oud-
mandatarissen gaat.

Wiske Mandelings is bijna 78 jaar
geleden geboren in Weelde en
verzeilde in Dessel toen haar
ouders hier kwamen wonen.
Vader was douanier. Ze trouwde
met Frans (van de koeter) Peeters
en baatte jarenlang een
kruidenierszaak uit langs de
Meistraat.
Ze kregen twee kinderen: Renild
en Hugo. Bovendien nam ze ook
de zorgen van haar moeder, die
jong weduwe werd, op zich.
Wiske was twee decennia lang
onze belangrijkste mandataris in
Witgoor. Van 1977 tot 1988 was
ze gemeenteraadslid, waarvan zes
jaar als schepen (1983-1988).
Nadien werd ze één legislatuur
OCMW-voorzitter om van 1995
tot 2000 opnieuw in de
gemeenteraad te zetelen.
Ze raakte in 2000 opnieuw met
glans verkozen, maar stelde haar
mandaat ter beschikking ten
voordele van schoonzoon
Carlo Van Beylen.
Wiske is het schoolvoorbeeld van
een zorgdragende en betrokken
vrouw. Zowel voor haar gezin, de
Witgoorse leefgemeenschap als de
gemeente deed ze meer dan een
gewone duit in het zakje.
Zich engageren voor en ten
dienste staan van anderen, is altijd
haar leidraad geweest.
Zowel Wiske als
haar man Frans
zijn wij zeer erg
dankbaar voor
alles wat ze
deden en doen.
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Meer dan ooit: ideale maten!

7
 juni komt stilaan in het verschiet. Op die dag moeten we gaan
stemmen voor het Vlaams en Europees Parlement. De N-VA zal zich
opnieuw als onafhankelijke partij aan de kiezer aandienen.

De opdracht voor N-VA Dessel waarvoor we het onderste uit de kan gaan
halen: Kris van Dijck, onze burgemeester, voor de vierde maal op rij naar
het Vlaams Parlement!
De N-VA speelt het spel volgens de regels die voorliggen en treedt naar de
kiezer met de sterkst mogelijke lijst.
Onze nationale voorzitter Bart De Wever trekt de lijst voor het Vlaams
Parlement in de provincie Antwerpen en gooit zo z’n volle electorale
gewicht in de strijd.
Kris Van Dijck duwt de lijst en staat ook eerste opvolger.
Samen staan ze te popelen om in Vlaanderen bakens te verzetten!
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Situatie efficiënt rechtgetrokken?

B
ij de opmaak van de begroting 2006, gestemd op de gemeenteraad van
december 2005, legde het toenmalige schepencollege een meerjarenplanning
voor. Zij voorzagen daarin dat het reservefonds, het spaarpotje van de

gemeente, tegen eind 2009 leeg zou zijn. We durven nu al voorspellen, dat na drie
jaar N-VA bestuur, in dat reservefonds eind dit jaar 2.251.000 Euro zal zitten.
Neen, beste mensen, wat we met dit artikel willen zeggen, is dat elke meerjaren-
planning eindigt met een nul. Maar die nul schuift jaar na jaar mee op. Het is dus
laag bij de grond dat politici nu de Desselaar bang maken met te stellen dat eind
2013 het geld op zal zijn. Volgens documenten opgesteld in 2005 was het al op in
2009! Prietpraat met andere woorden.
Wat we wel mogen stellen is dat de uitgaven enorm toenemen en de inkomsten
stagneren. Het is dan ook een dagelijkse opdracht van het bestuur om steeds de
tering naar de nering te zetten. Een oefening die het schepencollege en de betrok-
ken ambtenaren met veel precisie, visie en deskundigheid maakt.
Misschien ware het beter dat men de uitgestoken hand van de schepen van financiën
zou aannemen om samen te werken. Over de partijgrenzen heen! Dat zou pas
getuigen van verantwoordelijkheidszin.

10 jaar

STORA.

I
n 1999 zette
de gemeente
Dessel een

moedige stap
toen de gemeenteraad besliste STOLA
op te richten. Het partnerschap met
NIRAS was geboren om in Dessel de
mogelijkheid te onderzoeken het laag-
en kortlevend nucleair afval te bergen.
Het was bovendien erg vernieuwend.
Sindsdien heeft menig Desselaar
internationale horizonten opgezocht

om er te gaan leren of  om onze
manier van werken er uit de doeken te
gaan doen. Midden deze maand was
onze burgemeester nog gastspreker
op het internationaal congres van ENS
(European Nuclear Society)  in
Edinburgh Schotland waar het commu-
niceren over nucleaire onderwerpen
en de maatschappelijke aanvaarding
centraal stonden. Nadat STOLA haar
eindrapport neerlegde en de
Belgische regering Dessel aanduidde
als locatie om het categorie A-afval te
bergen, werd de werking verruimd
onder de werknaam STORA. De “L” van

laag werd vervangen door de “R” van
radioactief. Hierdoor werd het werkter-
rein uitgebreid en houdt STORA zich
bezig met alle aspecten van nucleair
afval. Het opvolgen van het goedge-
keurd bergingsproject blijft evenwel de
hoofdtaak. Op 6 februari werden alle
vrijwilligers van STORA uitgenodigd
voor een receptie in zaal De Eendracht
waarmee dit jubileumjaar ingezet werd.
Met een korte onderbreking van een
paar jaar leidt Hugo Draulans het
partnerschap in goede banen.
Een ervaren kapitein op een
buitengewoon boeiend schip.

Van vlees en bloed.

O
p donderdagvond zorgde
Woestijnvis de voorbije weken op
één voor enorme kijkcijfers.

Reden, het in hoofdzaak in Dessel
gedraaide “Van vlees en bloed”.
De regisseurs Tom Van Dyck, Michiel
Devlieger en Michel Vanhove hadden
dit echt niet verwacht.
Ze dachten wel dat hun programma
zou aanslaan. Maar de realiteit
overtreft de stoutste verwachtingen.
Promotioneel mag de gemeente er niet
veel mee doen. Woestijnvis wil dat niet.
De gemeente heeft de reeks ook niet
gesponsord, zoals dat bijvoorbeeld
met “Katarakt” of  “De smaak van de
Keyser” wel gebeurde.
Toch mogen we fier zijn een kleine
bijdrage geleverd te hebben tot dit
succesprogramma. Dit jaar gaat de
gemeente samen met Woestijnvis nog
een marathonuitzending organiseren.
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Uit het gemeentelijk

beleidsplan 2007-2012:

“Het “e-Gov”-gegeven zal

geleidelijk aan ten volle benut

worden. Concrete realisatie

volgt via de nieuwe webstek.

Bovendien zullen we ook op

Vlaams of provinciaal niveau

deelnemen aan creatieve,

innoverende projecten.

Het gemeentebestuur stelt zich

tot doel om op het gebied van

“e-Gov” zeer vooruitstrevend

te zijn.”

CIPAL-prijs.

C
IPAL is de intercommunale in Antwerpen en Limburg die de gemeenten bijstaat
met betrekking tot informatica en computertechnologie. Op de nieuwjaarsreceptie
werden de jaarlijkse “e-Gov Awards” uitgereikt. Door het uitreiken van “e-Gov

Awards” wil de dienstverlenende vereniging CIPAL haar partners stimuleren om samen
gericht te werken aan een vereenvoudigde en efficiëntere overheidsadministratie.
CIPAL zal daarom ook in dit nieuwe jaar, samen met de openbare besturen, de
krachten blijven bundelen om kwalitatieve en hoogstaande ICT-oplossingen te ontwik-
kelen en aan haar besturen, de openbare administraties, aan te bieden, waardoor de
dienstverlening aan de burgers verder optimaal uitgebouwd wordt. Vielen dit jaar in de
prijzen: de steden Genk en Vilvoorde en de provincie Antwerpen. Het directiecomité
van CIPAL besliste eveneens om een “Idee Award” toe te kennen. En die eer viel
Dessel te beurt. Tot terechte trots van onze schepen voor informatica Erik Gys die het
idee aanreikte en samen met schepen Herman Minnen de prijs in ontvangst mocht
nemen. Het gemeentebestuur van Dessel krijgt deze prijs voor het project “AVERTO”,
wat staat voor Aanvraag VERgunningen door Transformatie Optimaliseren.

N-VA secretariaat
Biezenstraat 28, tel/fax 014-37 24 54
e-mail: kris.vandijck@n-va.be
www.nvadessel.be
www.krisvandijck.be
www.florvannoppen.be
Het secretariaat is maandag, dinsdag,
woensdag en donderdag toegankelijk van
09.00 tot 12.00 uur en op afspraak.
Kris Van Dijck is bereikbaar na afspraak.

VU: Guy Muylaert  - www.n-va.be

 Zandvliet 60 - 2480 Dessel

Koen Huysmans  -  014-37 97 71

Meerwaarde.

M
en mag zeggen wat men wil,
maar gemeentebestuurders

 die mee de dienst uitmaken in
Brussel zijn een meerwaarde voor de
betrokken gemeente.
En: ze lopen rond in alle partijen.
Kris Van Dijck bewijst al jaren dat zijn
mandaat in het Vlaams Parlement de
gemeente Dessel geen windeieren
legt. Kort bij de bron, geupdate
informatie en heel wat contacten zijn
een voordeel voor Dessel. Zowel
financieel als beleidsmatig.
Straks is het aan u, als kiezer, om dit
verder mogelijk te maken.

© CIPAL

Welkom in De Plaetse.

O
p de gemeenteraad van januari werden de verbouwingen aan het admini-
stratief  centrum De Plaetse goedgekeurd. Als straks het OCMW verhuisd is,
zullen een aantal diensten intern verhuizen.

De gemeentediensten zijn sinds het betrekken van het gebouw in 1996 sterk
uitgebreid. Momenteel zijn er  21 personeelsleden tewerkgesteld tegen 14 in
1996 en er worden regelmatig stagiairs ingezet. Bovendien werken de schepe-
nen deeltijds en zijn dus tijdens de daguren veel meer in het gemeentehuis.
Dit allemaal samen maakt dat het gebouw volledig door de gemeentediensten
ingenomen wordt.  De essentie van de goedgekeurde verbouwing is wel de
toegankelijkheid en het optimaliseren van de klantvriendelijkheid. Vooreerst zal de
hoofdingang en de toegang naar de bibliotheek voorzien worden van automati-
sche deuren. Vooral voor mindervaliden moet dit een serieuze verbetering zijn.
De balie beneden zal ook helemaal veranderen, terwijl de verschillende diensten,
voor zover dit nog nodig is, ook een eigen balie krijgen. Straks is het de bedoeling
dat vijf  diensten autonoom en met een eigen stek hun taak voor de bevolking
vervullen: secretariaat, dienst bevolking en burgerlijke stand, financiële dienst,
technische dienst en de dienst vrije tijd.
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Zweden kiest opnieuw

voor kernenergie.

N
a dertig jaar te hebben vastgehou-
den aan een gefaseerde kern-
uitstap zet de Zweedse regering de

deur open voor de bouw van nieuwe
kerncentrales. Zweden is het zoveelste
Europese land op rij dat zijn uitdoof-
beleid op het vlak van kernenergie
terugdraait. Een fikse domper voor
diegenen die hier de kernuitstap beplei-
ten. Zweden was immers het voorbeeld
waarmee ze steeds zo graag uitpakten.
Het goede voorbeeld van hoe het
moest… N-VA-Kamerlid Flor Van Noppen

juicht deze beslissing toe en roept de
meerderheidspartijen in ons land op om
het debat over de kernuitstap niet langer
uit de weg te gaan. Niet omdat wij zo
voor kernenergie staan te springen. Wel
omdat er niet voldoende betrouwbare
alternatieven zijn.
Zweden was in 1981 één van de eerste
Europese landen die besloot zijn
kerncentrales gefaseerd te sluiten. Van
de oorspronkelijk 12 reactoren zijn er 30
jaar later maar 2 effectief  gesloten. De
10 overgebleven reactoren leveren er de
helft van de elektriciteit. De andere helft
is afkomstig van waterkrachtcentrales.
Zweden draait nu de kernuitstap terug en
gaat nog verder: de oude centrales

kunnen op termijn zelfs vervangen
worden door nieuwe.
Flor Van Noppen: “Frankrijk besliste
vorige week een nieuwe centrale te
bouwen. Nederland onderzoekt de
mogelijkheid en houdt ondertussen zijn
enige centrale langer open dan gepland.
Dat nu ook Zweden, één van de pioniers
op het vlak van hernieuwbare energie,
naast groene stroom blijft kiezen voor
kernenergie is veelzeggend.”
Het maatschappelijke debat over
kernenergie is de laatste weken weer
volop bezig. Deze week keurde het
Europees Parlement nog een
stappenplan goed voor investeringen in
kernenergie. Eergisteren maakte
regeringspartij cdH bekend de
kernuitstap niet langer te steunen.
Maar zelfs nu 4 van de 5 regeringspar-
tijen voor het terugdraaien van de
kernuitstap zijn, durft de regering het
debat nog steeds niet aan te gaan.
De PS blijft alles blokkeren. Erger nog:
de bevoegde minister van Energie
Magnette (PS) reageert zeer furieus
omdat het Belgisch Nucleair Forum met
een mediacampagne begonnen is om de
burger aan te zetten om na te denken.
Is dat te veel gevraagd?
“Mijn wetsvoorstel hierover wacht al
maanden op bespreking. Het is duidelijk
dat de meerderheid dit debat uit de weg
gaat. Het feit dat steeds meer Europese
landen opnieuw kiezen voor kernenergie
bewijst dat het nooit te laat is om foute
beslissingen uit het verleden recht te
zetten,” aldus Flor Van Noppen.

Veldrijden is wel en
geen topsport.

H
et wereldkampioenschap veld-
rijden en de commotie die daarbij
ontstond over het feit of  veldrijden

nu al dan niet een topsport is, liet Kris
Van Dijck in het parlement en op zijn
weblog (www.krisvandijck.be) niet
onberoerd. Minister Anciaux bestempelde
hem daarop als een moedig politicus:
“Het voorbije weekend was het Noord-
Brabantse Hoogerheide erg Vlaams
gekleurd. Belgisch schrijven de meeste
kranten. Maar dat getuigt van slechte wil.
Zijn het niet allemaal Vlamingen die
ondanks de bijtende kou voor het mooie
weer zorgen? Ja, allemaal!
Als een sport populair is, als er medailles
geoogst worden, zijn politici nooit ver
weg. En, al spreek ik nu echt voor mezelf,
niet allemaal om er stemmen te gaan
winnen. Want geef  toe, als ik met mijn
kroost langs het parkoers in pakweg
Loenhout sta, zal me dat geen stem
meer opleveren. Neen, dan is het omdat
deze volkssport ook mij aanspreekt,

boeit en mee sleurt. Mij niet alleen
trouwens, anders kreeg ik vrouw en
kinderen niet mee…
Toch zijn er politici die garen trachten te
spinnen op de rug van Albert, Nys,
Wellens of  de andere volksidolen. Hoe
moet ik anders verklaren dat liberale
excellenties de beslissing die ze zelf
namen om samen met minister van Sport
Bert Anciaux veldrijden niet op de
topsportenlijst te plaatsen nu afschieten?
Is dit wat men noemt het mee huilen met
de wolven in het bos rond een “slachtof-
fer” dat al veel wonden toegebracht
werd? Met Anciaux als de prooi van
dienst? Ook ik reageerde op het nieuws
dat insloeg als een bom. Eén om die
hypocrisie aan te klagen, maar ook om
duidelijk te stellen dat veldrijden wel
degelijk topsport is en dat we onomwon-
den kunnen spreken van topsportpres-
taties. Maar op de topsportenlijst staan
as such is nog iets anders. En dat
moeten de andere politici ook weten!
De topsportenlijst bevat die sporten die
op de Olympische Spelen of  Wereld-
spelen een discipline zijn. Dit ligt zo

decretaal vast. Is het niet de verdomde
plicht van een minister om als uitvoe-
rende macht deze decreten ook correct
uit te voeren? Veldrijden
internationaliseert wel, maar hoort tot
nader order niet in dat kransje thuis. Als
ik het met de Verenigde Staten zou
vergelijken zou American Football ook
niet op de lijst staan. Geen Amerikaan die
het in z’n hoofd zou halen om dit geen
topsport te noemen. Wij doen dus ook
hetzelfde niet met veldrijden!
Er is dus een verschil tussen de
topsportenlijst en topsport. Zo simpel is
dat. Moet veldrijden daarom aan belang
inboeten? Neen, zeker niet.
Ook niet vanuit het beleid. De
topsportenlijst is een technische lijst en
spreekt geen oordeel uit. Ook niet over
de sporten die er niet op staan.
Als ik toch één raad mag geven aan
Albert en co: ga wel in op de
uitnodiging van de minister van Sport.
Hij was correct en consequent.”
N-VA Dessel wenst veldrijder en
Desselaar Rob Peeters nog zeer veel
succes toe.


