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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

19e jaargang nr. 5

Verandering Voor Vooruitgang

B
este Desselaars,
Enige tijd geleden hebben alle N-VA leden “ontwerp-congresteksten”
ontvangen via de post.

Het gaat over de inhoud van onze partij. De inhoud die eerst als voorstel
via “ontwerp-congresteksten” naar alle leden toe wordt gelanceerd. Zij
mogen hierop amendementen indienen, ideeën aanbrengen, opmerkingen
geven enz... Op 25 november 2013 werden alle Desselse N-VA leden
uitgenodigd op een ledenvergadering om dit alles te stroomlijnen.
Wanneer jullie (niet N-VA leden, maar sympathisanten van onze partij) eens
willen kijken wat deze teksten juist inhouden kan je altijd een e-mailtje
richten naar het secretariaat van onze partij of  rechtstreeks naar mij via
e-mail: nancy.stukken@n-va.be. U ontvangt dan deze teksten in PDF
formaat. Wie geen e-mail heeft kan de teksten laten afdrukken en ze thuis
laten bezorgen via het secretariaat. Een kort telefoontje volstaat.
Op 31 januari, 1 en 2 februari 2014 zullen deze amendementen, ideeën
en opmerkingen besproken worden op ons congres te Antwerpen.
Alle aanwezige leden kunnen hun stem uitbrengen. Het maximum aan
democratisch gehalte wordt zo bereikt. En dat INHOUD voor onze partij
heel belangrijk is mag duidelijk zijn. 70 pagina’s met voorstellen,
verduidelijkingen en analyses met als hoofddoel
“VERANDERING VOOR VOORUITGANG”!
Wij willen niet ter plaatse blijven trappelen, maar vooruitgaan is in de
Belgische constellatie o zo moeilijk geworden. Dat ze van de N-VA nooit
zeggen dat het een partij is zonder inhoud! Wij werken er dagdagelijks aan,
ook in onze gemeente.

De voorzitter,
Nancy Stukken

In de kijker:

Willy Broeckx

E
en betrokken Desselaar.
Daarmee typeren we
Willy Broeckx het best.

Hij is opgegroeid aan de
Molsebaan, als jongste van drie.
Zoon van Edgard Broeckx en
Madeleine Nijs en broer van Chris
en Eric. Hij trouwde met Suzy
Janssen, ze bouwden aan de
Kuilstraat en hebben twee
dochters: Julie en Jana.
Zijn leven lang is Willy al actief  in
het Dessels sportleven: Dessel
Sport, Claridge en Spinfit.
Hij droeg verantwoordelijkheid in
clubs en oudercomité van de
gemeenteschool. Maar vooral als
postbode kent hij Dessel van
binnen en van buiten.
Aanspreekbaar en dienstvaardig.
Zo kennen ze hem op zijn ronde.
Vanuit al die achtergronden was
het een kleine stap naar de
politiek. Willy was vorig jaar
kandidaat en vanop een negende
plaats wist hij de vierde (van de
dertien) N-VA zetel te
bemachtigen en dit met 653
stemmen. Hij werd op 2 januari
gemeenteraadslid en onmiddellijk
voorzitter van de gemeenteraad.
Bij het ontslag van schepen Ellen
Broeckx werd hij als haar opvolger
aangeduid en legde op de
gemeenteraad van 17 oktober zijn
eed af  als schepen. Willy kreeg
volgende pakketten toegewezen:
Milieu, Jeugd, Toerisme,
Lokale Economie en Landbouw.
We wensen hem
veel succes toe.
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N-VA secretariaat
Biezenstraat 28, tel/fax 014-37 24 54
e-mail: kris.vandijck@n-va.be
www.n-va.be/dessel
www.krisvandijck.be
www.florvannoppen.be
Het secretariaat is van
maandag t/m vrijdag toegankelijk van
09.00 tot 12.00 uur en op afspraak.
Kris Van Dijck is bereikbaar na afspraak.

Koen Huysmans  -  014-37 97 71

VU: Jan Luyten - www.n-va.be

 Hoogveldenstraat 38 - 2480 Dessel

M
et deze drie V’s trekt de N-VA
naar haar congres van begin
2014 en de kiezer op 25 mei

2014. Dat er verandering nodig is, staat
buiten kijf. Of  willen we geen mooie
toekomst voor onze kinderen en
kleinkinderen? Willen we niet dat zij het
even goed zullen hebben als wij?
Als we voor hen eenzelfde niveau van
welvaart en welzijn villen behouden
dienen er zich dringende drastische
maatregelen op. Niet nodig? We willen
toch eens even wijzen op de staat van
ons land in de ‘Belgische barometer’.

Belgische barometer
Het gaat niet goed met ons land. Ook al
roepen velen: “Belgium is back!”
Was het maar waar: Een staatsschuld die
dag over dag toeneemt. Opnieuw meer
dan 100% van het Bruto Binnenlands
product. Dus meer dan wat er in één jaar
allemaal in ons land verhandeld, gemaakt
of  verkocht wordt. Meer dan 2.300
miljard euro. En OOIT moet dat terug
betaald worden. Onze lasten op arbeid
scheren toppen. Voor elke 100 euro loon
gaat er 43 euro naar de staat. In onze
buurlanden is dat 33 euro en in de
Scandinavische landen 30 euro. Begin
maar te concurreren… De pensioen-
bijdragen die werknemers nu betalen
gaan naar de gepensioneerden van
vandaag; En wie betaalt die van morgen?
In weertermen: zwaar weer.

Onzekere sociale zekerheid
De hoge en jaarlijks toenemende
kostprijs van de sociale zekerheid zou
garant moeten staan voor een uitste-
kende sociale bescherming. Echter, dat is
steeds minder het geval. Het voorbije
decennium is de omvang van onze
sociale zekerheid veel sterker gegroeid
dan onze economie. In 2000 bedroegen
de uitgaven voor de sociale zekerheid
44,5 miljard euro. In 2010 was dit al
75,3 miljard euro. Plus 69% op 10 jaar
tijd. De totale economie groeide in die
periode met 40,6%. De sociale zekerheid
wordt steeds minder zeker…

Het N-VA-programma is niet
sociaal, zeggen ze…
Maar om sociaal te zijn, om te kunnen
delen, moet je er eerst wel voor zorgen
dat er nog iets te verdelen valt.

Wat als ondernemingen wegtrekken en
jobs verdwijnen?
Wie gaat dan de sociale zekerheid
betalen? Of  de vergrijzing, de
pensioenen en gezondheidszorgen?
Kunnen we dan nog wel sociaal zijn?
Eerst taarten bakken, dan taarten
verdelen. Niet omgekeerd. En de N-VA wil
eerst die taarten gebakken zien. Daarom
aan het werk. Want werken loont. Werken
zorgt voor welvaart én welzijn.

Brussel institutioneel
N.a.v. de ontwerp-congresteksten worden
er heel wat onwaarheden en halve
waarheden de wereld ingespuit over ons
Brussel standpunt. Niet in het minst door
mensen van wie we op basis van hun
universitaire titels toch wel iets anders
mogen verwachten…
Wat is Brussel nu?
En hoe ziet de N-VA het? Nu is Brussel
een Gewest met een parlement en een
eigen regering.
Met 19 gemeenten, 19 burgemeesters,
19 schepencolleges, 19 gemeente- en
0CMW-raden en 6 (!) politiezones.
Goed voor meer dan 1.000 politici.
Washington DC is net even groot en doet
het met één burgemeester en één
gemeenteraad.
Ook de N-VA wil klaarheid scheppen in
het Brussels kluwen, met een
stadsbestuur dat verantwoordelijk is voor
de grondgebiedszaken en waarbij de
Vlaamse Gemeenschap en de Franse
Gemeenschap beiden verantwoordelijk-
heid dragen voor de persoonsgebonden
zaken. Zo klaar als pompwater.

Nu maatregelen nemen
Daarom moeten er nu maatregelen
genomen worden. Elk jaar uitstel maakt
de problemen alleen maar groter en
zullen de remedies om het tij te keren
des te pijnlijker maken, want ooit zal die
omslag moeten gemaakt worden.
De N-VA maakte haar plannen
wereldkundig.
Op het congres zullen de leden die
aanpassen waar zij dat nodig achten en
goedkeuren. Daarmee gaan we dan de
boer op. In Dessel, in de Kempen, in
Antwerpen, in Vlaanderen. Dan is het aan
de kiezer. Kiezen voor Verandering Voor
Vooruitgang, of  niet..

Mosselfeest

H
et N-VA mosselfeest was weer een
groot succes met een 700 eters.
Er werd massaal deelgenomen aan

de aanwezigheidstombola.

Probeer jij ook eens:

1. De N-VA levert sinds dit jaar in een
50-tal steden en gemeenten de
burgemeester. In welke stad niet?

0  Oostende
0  Sint-Niklaas
0  Aalst

2. Hoeveel gemeenteraadsleden heeft de
N-VA in Dessel?

0   8
0  11
0  13

3. Op 1 september 2013 werd de
overheveling van Voeren van Luik naar
Limburg gevierd. Hoeveel jaren geleden
gebeurde dat?

0  30 jaar
0  40 jaar
0  50 jaar

4. De N-VA bestuurt mee de provincie
Antwerpen. Hoeveel bestendig
afgevaardigden hebben we daar?

0  1
0  2
0  3

5. In welk jaar verscheen ons eerste
huis-aan-huis-blad Betrokkenheid?

0  In 1995
0  In 2000
0  In 2003
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Uit het N-VA

verkiezingsprogramma

2013-2018:

“De gemeentefinanciën worden

beheerd vanuit het principe

van het goed huisvaderschap.

Dit impliceert een gezonde

balans tussen in en uit. Tussen

investeringen en schulden.

Beslissingen dienen dan ook

steeds genomen te worden

met oog voor de financiële

gevolgen op korte en lange

termijn.

Aangezien de Vlaming reeds de

grootste belastingbetaler is

van Europa, trachten we de

belastingsdruk voor de

Desselaar laag te houden.

D.w.z. eerst besparen, dan pas

nieuwe inkomsten.“

Beleids- en beheerscyclus.

A
lle Vlaamse steden en gemeenten stonden dit eerste jaar van de legislatuur
zwaar onder druk. Vanaf  1 januari 2014 wordt een nieuw systeem van
budgettair ramen, plannen, vastleggen en opvolgen ingevoerd. Kortweg

BBC genoemd. Er moet niet allen een begroting gemaakt worden voor het jaar dat
komt, maar wel één voor de komende zes jaar met doelstellingen en prioriteiten.
Telkenjaren kan wel bijgestuurd worden, maar de grote lijnen moeten nu
geschreven worden tot en met 2019. Bovendien moet elk jaar budgettair positief
afgesloten worden. Die oefening werd door gemeentebestuur en administratie
positief  afgerond en zal op de gemeenteraad van 19 december ter stemming en
bespreking voorliggen.

Dessel hoe het was en wat het nu is…

B
ij het maken van zo’n meerjarenplan, ga je eerst eens kijken waar Dessel nu staat. En hoe we de voorbije decennia
gewerkt hebben. Een analyse doet ons inzien dat de voorbije 25 jaar Dessel enorm veranderd is en dat in deze
verandering de belastingbetalende Desselaar in hoge mate gespaard gebleven is. Alternatieve belastingen in het

nucleaire en wit zand maakten het verschil goed. Eerlijkheid gebied ons echter dat die alternatieven niet alles kunnen
blijven rechttrekken. Al proberen we dit wel zo lang mogelijk te doen!
Hier eens een overzicht van wat Dessel was en nu geworden is, met dank aan ALLE Desselse politieke partijen. In heel die
periode is de gemeente ook zwaar blijven investeren in wegen, fietspaden, voetpaden, groenvoorzieningen,
industrieterreinen, enz. Denken we in de eerste plaats aan de hele weg naar Brasel, Goormansdijk en KMO-zone Stenehei,
de vernieuwing van het centrum in Witgoor, de Markt, Campinaplein, doortocht van de grote baan, de omgeving van de
kapel op de Hei, enz.

01.01.1989 31.12.2013
Gemeentehuis Oud gemeentehuis met 10 medewerkers AC De Plaetse met 26 medewerkers
Bibliotheek Klein in bovenzaaltje parochiecentrum modern in De Plaetse
OCMW Oude Villa Verbeek met in totaal 13,2 VTE’s Sociaal Huis de Pastorie met in totaal 34,4 VTE’s
Onderwijs basisschool (kleuter en lager) in Witgoor twee volledig uitgebouwde basisscholen

en lagere jongensschool in Dessel in Dessel en Witgoor
Kinderopvang niks IBO: Speelplaneet Lorzestraat

Hummelhoek Witgoor
Sportinfrastructuur niks (Spinhal was prive) SID: Spinhallen, Sportpark Brasel, turnzalen.

Tennisterreinen en -hal,
Vrije tijd niks De Eendracht, OC Tijl4, schooltjes Brasel en

Hei, tentoonstellingsruimtes
Toerisme niks Sas4-toren
Politie oud schoolhuis Lorzestraat vernieuwde Villa Verbeek
Afval Hier en daar containers in het dorp Diftar-systeem, gescheiden ophalingen, restafval

en storten in Groesgoor en stort in Laakdal. naar verbrandingsoven en tweede containerpark



Vlaanderen door de bril van een Nederlander.

A
ls Nederlander woon ik al meer dan een kwarteeuw in Vlaanderen, maar zal ik de Vlamingen ooit begrijpen? Die vraag stelde ik
me onlangs voor de zoveelste keer toen het na de bekendmaking van de N-VA plannen oorverdovend stil bleef  bij de
traditionele Vlaamse partijen. Na een cordon sanitaire rond het Vlaams Belang kon ik me niet aan de indruk onttrekken dat de

politieke tegenstanders van de N-VA een “cordon silentaire” rond die partij hadden opgetrokken in plaats van het debat over die
plannen aan te gaan.
Tja, Vlaanderen heeft het door de eeuwen niet gemakkelijk gehad. Na de 80-jarige oorlog kende de noordelijke Nederlanden een
ongekende vrijheid en vooruitgang, terwijl Vlaanderen te kampen had met talloze overheersers. Die overheersing ging mijns inziens
ook nog door na het ontstaan van het unitaire België in 1830. En zelfs tot op de dag van vandaag stel ik vast dat nog heel wat
Franstaligen neerkijken op dat boerenvolkje met dat boerentaaltje daar in Vlaanderen, ondanks het feit dat de politieke en
sociaaleconomische hefbomen al zeker vier decennia in het noorden liggen.
Dat de Vlamingen zich nog altijd door de Franstaligen laten doen, bleek ook bij de laatste verkiezingen. Terwijl Vlaanderen in
meerderheid duidelijk rechts stemde, kreeg het een linkse regering. In Nederland is er een gezegde: wie betaalt, bepaalt. Daarom
kan bij mij als Nederlander er zoiets niet in.
Intussen kwam vorige week de N-VA met een uitgewerkt plan om België om te vormen naar een confederaal land waarin Vlaanderen
definitief  alle sociaaleconomische hefbomen in handen zou krijgen om het in de vaart der volkeren omhoog te stoten. Voor voor-
standers van een confederaal België, los van politieke kleur, een goed doordachte blauwdruk van een organisatorische invulling van
een politieke realiteit. Maar in plaats dat de andere Vlaamse politieke partijen met confederalisme in hun partijprogramma de
plannen mede omarmden, zwegen ze de plannen tot nu toe inhoudelijk eerder dood. Ik kon me niet aan de indruk onttrekken dat de
politieke tegenstanders een goed geregisseerd “cordon silentaire” hadden gevormd rond de N-VA.
Wat ik vervolgens ook niet begrijp is dat journalisten, andere opiniemakers en politiekbewuste Vlamingen de traditionele partijen
hiermee laten wegkomen. In de eerste plaats omdat het ondemocratisch is om er niet op z’n minst het debat over aan te gaan.
Maar ook omdat op dezelfde manier doormodderen zoals nu onder Di Rupo na de verkiezingen van 25 mei ook al geen optie is.
Want laten we eerlijk zijn: terwijl de ons omringende landen in een ijltempo bezig zijn structurele maatregelen te nemen om hun
economie weer op de rails te krijgen is het hier weer allemaal van een erg groot too little, too late -gehalte.
Daarom is het de plicht van de politiek om duidelijk te maken aan de kiezer aan de hand van een grondig debat over de
hervormingsplannen waarvoor hij op 25 mei kan kiezen: óf  een confederaal Belgie waarin de deelstaten hun eigen lot in handen
nemen óf  wegkwijnen in een al jaren quasi onbestuurbaar en vermolmd België waarin hij straks nog enkel kan dromen over hoe het
ooit was.
Vooral daarom rust op de traditionele partijen als Open VLD en CD&V die confederalisme in hun programma hebben staan een
loodzware verantwoordelijkheid als het gaat om de toekomst van België en Vlaanderen in het bijzonder. Als communicatieadviseur
heb ik die partijen ook van binnenuit leren kennen. Zonder in detail te willen treden, heb ik gezien dat daar intern vaak oneindig
veel energie gaat naar hoe men de eigen persoonlijke en partijpolitieke belangen laat prevaleren boven het algemeen belang en dat
is jammer. Want een Vlaamse politicus van welke partij ook moet niet bezig zijn met hoe hij zijn clan of  persoonlijke belangen kan
veilig stellen, maar wat hij kan doen om de welvaart en het welzijn van de burger te verhogen.
Vandaar mijn oproep: stop met dit gehakketak op de vierkante centimeter ter meerdere eer en glorie en trek als Vlamingen nu eens
eindelijk allemaal aan hetzelfde zeel. Want hoe je het ook bekijkt: de realiteit is dat België qua mentaliteit al jaren een confederaal
land is waarbinnen de Franstaligen en Nederlandstaligen met de rug naar elkaar toe staan en waarbinnen we in het Europa van de
toekomst beiden onze eigen boontjes zullen moeten doppen.
Evert van Wijk

Evert van Wijk leidt samen met Leo De Bock MediaTraining.Be, in België marktleider op het vlak van mediatraining, debat- en
presentatietechnieken aan het bedrijfsleven, de Belgische en Europese politieke top.
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19 december en Music for Life.

O
p donderdag 19 december zullen we met ons N-VA-tentje op de
wekelijkse markt staan. Naar jaarlijkse gewoonte delen we er onze
kaarsjes uit met de beste wensen voor de feestdagen en het nieuwe,

aankomende jaar. Maar ons standje zal ook in het teken staan van Music
for Live. De N-VA steunt traditiegetrouw ‘Music for Life’. Dit jaar is er geen
centraal Music for Life’-thema en kan iedereen zelf  een Vlaamse of  .
Brusselse vzw kiezen om geld voor in te zamelen. De N-VA zal inzetten op
de behandeling van zeldzame ziektes (zogenoemde ‘weesziektes’), met in
elke provincie een nationaal mandataris als trekker.
In Antwerpen zijn dat de kamerleden  Jan Jambon en Flor Van Noppen met
MSA. Flor Van Noppen (57) weet sinds drie maanden dat hij aan de wrede
ziekte MSA (meervoudig systeem atrofie) lijdt.
Zijn spraak en zijn rechterarm zijn op dit moment het ergst aangetast.
Tegen MSA bestaat nog geen enkel medicijn. Flor Van Noppen heeft zijn
politieke inzet serieus moeten afbouwen en zal
volgend jaar in mei niet meer deelnemen aan de
verkiezingen.


