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In de kijker:
Lieve Melis

E

en lokale partijafdeling draait
niet zonder haar bestuursleden. Mensen zonder een
mandaat in gemeente- of OCMWraad die levensnoodzakelijk zijn
voor de werking. Eén van de
belangrijkste functies binnen dat
bestuur is die van afdelingssecretaris. Sinds vorig jaar neemt
Lieve Melis die taak op zich:
verslagen, briefwisseling,… alles
steeds tiptop in orde!
Lieve, dochter van Jean-Paul en
Reinhilde Dexters, woont met
echtgenoot Wouter Peeters en hun
drie kinderen Charlotte, Antoon en
Floris aan de Boeretangsedreef.
Ze studeerde klinische scheikunde
aan de KHK, huidige Thomas
More, in Geel en werkt bij Gemzyne
in Geel, een biofarmaceutisch
bedrijf, waar ze de verantwoordelijke is voor het labo.
Maar naast de zorg voor haar
gezin en werk, neemt Lieve ook op
andere plaatsen haar verantwoordelijkheid. Haar betrokkenheid bij
de Desselse gemeenschap heeft
ze van kindsbeen af: Chiro, Spinley,
fanfare De Eendracht, hobby’s
waarin ze zich steeds kon uitleven.
Maar ook elders, zoals in de
Wegwijzer, steekt ze steeds een
handje bij als daarom gevraagd
wordt. Twee jaar geleden kwam
daar een nieuw engagement bij
toen ze de stap zette naar de
N-VA. Niet om in de kijker te lopen,
wat we in deze “In de kijker” nu
toch wel doen, maar wel om mee
te werken en de bekommernissen
van jonge
gezinnen mee te
vertalen in het
politieke gebeuren. Mensen als
Lieve maken dan
ook mee het
verschil!

DAUWTRAPPEN
Zondag 9 februari 2014

Z

ondag 9 februari verzamelen we voor onze jaarlijkse
dauwtrapochtendwandeling die traditiegetrouw afgesloten
wordt met boterhammen met spek en bruine suiker.
We vertrekken aan de Kantine van Kempenzonen,
Kleine Boerentang om 08.00 uur, ’s morgens!
Het ontbijt is gepland om ongeveer 10.00 uur.
Inschrijven op ons secretariaat is gewenst. Dit kan door een mail naar
kris.vandijck@n-va.be of telefoon 014/37.24.54.
Deelnameprijs is 7 euro, studenten 5 euro,
kinderen tot 12 jaar gratis.
Te betalen bij vertrek.
Iedereen is van harte
welkom, ook
niet-leden.
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Koen Huysmans - 014-37 97 71

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.

VU: Jan Luyten - www.n-va.be
Hoogveldenstraat 38 - 2480 Dessel

Mijnheer Konijn.

O
19 december en Music for Life.

O

p de wekelijkse markt van 19 december stonden we met ons N-VA tentje.
Naar jaarlijkse gewoonte deelden we er onze kaarsjes uit met de beste
wensen voor de feestdagen en het nieuwe jaar. Maar ons standje stond
deze keer meer in het teken van ‘Music for life’.
De N-VA steunt traditiegetrouw ‘Music for life’, dat dit jaar geen centraal thema
had. De N-VA koos per provincie een ander goed doel, met name het in de kijker
zetten van zeldzame ziektes, de zogenaamde weesziektes. In de provincie
Antwerpen was dit MSA met als boegbeelden Jan Jambon en Flor Van Noppen die
zelf MSA-patiënt is.
De N-VA-acties waren voltreffers, want de partij kon hiermee op de kop
32.872,69 euro overhandigen.
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ok Q-music was die dag van
de partij. Omstreeks 18u
kwamShowbizz Bart langs in
De Plaetse om de spaarpotjes van
Mijnheer Konijn in ontvangst te nemen
ten voordele van vzw Kindergeluk. Menig Desselaar kwam
opdagen waardoor ons goed
hart een tweede keer binnen
de paar uur getoond werd.

Lidkaart.

I

n 2013 sloten
weer meer
Vlamingen zich
aan als lid van de
N-VA waardoor ze
medezeggenschap
krijgen.
Ook in Dessel zijn
betrokken en geïnteresseerde
Desselaars welkom om onze rangen te
versterken. Blijf niet aan de kant
staan! Wil je ons ondersteunen, dit kan
best door je bij ons aan te sluiten.
Hoofdlid (eerste in een gezin) 12,50 euro
Hoofdlid (jonger dan 30)
5,00 euro
Bijlid (anderen in het gezin)
2,50 euro
Je kan ook meer doen. Wens je actief
mee te werken, meld je aan!
Neem contact op met ons secretariaat.

Uit het N-VA
verkiezingsprogramma
2007-2012:
“Het nieuwe jeugdheem aan
de Boeretangsedreef wordt
ook uitgebouwd als kampplaats
voor niet-Desselse jongeren.”

Ontmoetingscentrum Tijl4.

Bart De Wever.

E

Op 25 mei heeft
de kiezer de
keuze tussen
het PS-model en het
N-VA-model, een
fundamentele
keuze”, zo blikt
N-VA-voorzitter Bart
De Wever in de
Sudpresse-kranten
van 2 januari 2014 vooruit naar de
verkiezingen van 25 mei. “Het wordt
zonder twijfel een belangrijk jaar.”
“De verkiezingen worden beslissend
voor onze toekomst.” De uitdagingen
zijn volgens de N-VA-voorzitter dan
ook immens. “Op 25 mei moet de
Vlaming kiezen tussen het PS-model
en het N-VA-model, een fundamentele
keuze”, klinkt het. “Wij staan voor een
ander soort politiek, gericht op hen die
werken, sparen en ondernemen. Een
politiek die diegenen beloont die hun
verantwoordelijkheid nemen en die
zorg draagt voor hen die het nodig
hebben. Een politiek die de belastingen
verlaagt, een einde maakt aan de
schulden en de
overheid ontvet.”

ind jaren zestig bouwde de “Vriendenkring” van KRB en VVM een nieuw lokaal,
Heem Tijl4, aan de Boeretangsedreef. Nadat beide jeugdverenigingen en de
drumband hun werking stopzetten nam het Jeugd Rode Kruis er haar intrek.
Voor een paar jaar bleek echter dat het gebouw, een oude prefab van de eerste jaren
van het SCK, op was. Het gemeentebestuur moest iets doen. Ofwel het JRK op straat
zetten, ofwel een duurzame oplossing uitwerken. Het gemeentebestuur koos voor het
laatste. Aanvankelijk ging het alleen om een gebouw voor het JRK, maar omdat ook het
parochiecentrum sloot werd snel gekozen voor een ruimer concept waarbij ook andere
Desselse verenigingen er gebruik van kunnen maken, evenals een verhuur als
kampplaats. Steevast kregen we op de gemeenteraden te horen dat de prijzen de pan
uit rijzen. Is dat zo?
Kostprijs van OC Tijl4: 1.007.699 euro voor 1.050m² is 959 euro per m²; Ter vergelijking de kinderopvang Hummelhoek in Witgoor in 2006, 8 jaar geleden: 842.583 euro
voor 415 m² is 2.025 euor per m². Wij denken niet dat de uurlonen noch de materialen
er beter koop op werden. Zeg nu nog eens dat wij niet op de centen letten….

Oude lijken uit een
oude kast…

M

et de nieuwe manier van
werken binnen de gemeente:
de beleids- en beheerscyclus
waarover we in de vorige en deze
Betrokkenheid uitvoerig berichtten,
werden alle in- en uitgaven doorgelicht.

Daarbij viel er nog een oud lijk uit de
kast…
Begin 2001 besliste het toenmalig
gemeentebestuur CD&V-d’82 één
lokaal in het oud-gemeentehuis te
verhuren aan het FANC. Het Federaal
Agentschap voor Nucleaire Controle.
Hiermee zou de Kempen haar lokale
antenne krijgen. Op de gemeenteraad
van juni 2001 werd de huurovereenkomst goedgekeurd, inclusief
een huurbedrag van 250 euro per
maand, jaarlijks aangepast aan de
gezondheidsindex. Deze huurovereenkomst werd op 4 juli 2001 in
drievoud voor ondertekening opgestuurd. En daar stopt het verhaal…
Het toenmalig gemeentebestuur liet
het daar bij. Gevolg? Het FANC maakt
al twaalf jaar gratis gebruik van een
verwarmd, verlicht en door de
gemeente gekuist kantoor.
En de gemeente derfde een 40.000
euro aan inkomsten.
Wordt zeker vervolgd.

“

Rechtzetting.

I

n de vorige Betrokkenheid hadden
we het over de Belgische staats
schuld en vermeldden daar het
bedrag van 2.300 miljard euro.
Dit was fout! De Belgische staatsschuld
bedraagt 380 miljard euro of 34.545
euro per inwoner.

251

B

este Desselaar,
Als burgemeester ben je er natuurlijk voor alle Desselaars. Maar in het beleid moet je dan
weer partijpolitieke keuzes maken, het programma uitvoeren waarmee je als politicus naar
de kiezer stapte en waarvoor die kiezer je het vertrouwen gaf. Met 13 N-VA verkozenen op 21
geldt dan natuurlijk het N-VA programma, zonder blind te zijn voor goede voorstellen van anderen!
En als burgemeester heb je dan een partijpolitieke pet op… Daar word je ook op afgerekend.
Het eerste jaar van deze bestuursperiode hebben het gemeentebestuur en haar medewerkers
zeer hard gewerkt aan een zesjarig meerjarenplan* voor onze gemeente. Het was een intense
oefening waarbij elke dienst, elk beleidsdomein doorgelicht werd en keuzes gemaakt werden voor
het heden en toekomst tot en met 2019.
Kris Van Dijck
Ook Dessel voelt daarbij de moeilijkheden waarmee alle Vlaamse steden en gemeenten
te maken hebben. Een enorme stijging van de uitgaven: werking, personeel, pensioenen, brandweer, politie,… en een
mindere stijging van de inkomsten: belastingen, late doorstortingen daarvan en subsidies en dividenden die wegvallen.
Voor onze gemeente hebben we dat beleid gebundeld in drie strategische en tien operationele doelstellingen.
Deze strategische doelstellingen bevinden zich op drie domeinen: de gemeente als bedrijf, zaken die de mensen
aanbelangen en grondgebiedzaken. Terwijl twee van de tien operationele doelstellingen prioriteit krijgen: de gemeente
bevordert een attractieve vrijetijdsbesteding en de gemeente speelt een actieve en ondersteunende rol bij het creëren van
kwaliteitsvol wonen en werken in een duurzame omgeving. Dit wil zeggen dat we hier punctueel over moeten rapporteren.
Het is dus niet alleen plannen en uitvoeren, maar ook controleren of dat allemaal goed gebeurt.
Bovendien moet dit met een budget dat jaarlijks in evenwicht is. Hiermee wordt vermeden dat gemeenten een groot gat
graven voor hen die na ons komen. Dat doen we duidelijk niet, want ook onze schuld zal de volgende zes jaar meer dan
halveren.
Om het allemaal betaalbaar te houden zullen we naar eenmalige maatregelen moeten grijpen, zoals het verkopen van
gronden of retributies bijsturen waarbij de reële kost in rekening gebracht wordt. Zeker de verwerking van huisvuil wordt
vanaf dit jaar meer: 12 euro per ophaalpunt. Dan draagt de gemeente nog steeds meer dan de helft van de reële kost.
Dat budgettair evenwicht blijft de grote uitdaging en we strooien de mensen geen zand in de ogen door te stellen dat we zo
lang als mogelijk de personenbelasting en de onroerende voorheffing bijzonder laag willen houden, maar in de toekomst
misschien moeten verhogen als we ook in Dessel kwaliteit willen blijven bieden in dienstverlening, onderhoud en investeringen. We hebben er in ieder geval alle vertrouwen in en waar velen de mond vol hebben over de onbestuurbaarheid van
kleine gemeenten of pleiten voor fusies van die kleine gemeenten, bewijzen wij dagelijks dat Dessel wel degelijk krachtdadig
en bestuurbaar is. Dat wij in Dessel zelf bij machte zijn om het beleid uit te tekenen en uit te voeren.
Dat wij dat nog steeds kunnen met kwaliteitsvol personeel en een belastingdruk voor onze inwoners en bedrijven dat ver
onder het Vlaams gemiddelde ligt.
Daaraan blijven we werken, te beginnen in 2014!
Met de beste wensen,
Kris Van Dijck
Burgemeester
*Het meerjarig beleidsplan is raadpleegbaar op de website van de gemeente: www.dessel.be of bij ons opvraagbaar
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