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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

20ste jaargang nr. 2

Verandering Voor Vooruitgang

D
e verkiezingen van 25 mei dienen zich ongemeen spannend aan: kan
de N-VA voor de verandering zorgen of  niet? Dat is de vraag die
commentatoren, opiniemakers en al wie met politiek begaan is

bezighoudt. Een variant op die vraag is dé vraag waarmee wij de Vlaming
uitnodigen: ben je bereid om mee voor die verandering te zorgen?
Ben je bereid te kiezen voor het N-VA model?
Ook voor onze afdeling is dit opnieuw een grote uitdaging. Voor de vijfde
keer kunnen we onze burgemeester naar het Vlaams Parlement sturen.
Kris zetelt er sinds 1995 en behoort straks tot het kleine groepje met
meer dan 20 jaar anciënniteit. Maar voor het zover is moet ook hij vele
kiezers overtuigen. Wij als Desselaars kunnen hem een goede duw in de
juiste richting geven. Kris staat tweede op de lijst voor het Vlaams
Parlement achter lijsttrekker Liesbeth Homans en voor Annick De Ridder
en Marc Hendrickx.

In de kijker:

Chris Minnen

E
nkele jaren geleden enga-
geerde Chris zich met zijn
vrouw Kathy voor onze

Desselse N-VA werking.
Hij werd niet alleen bestuurslid,
maar neemt sinds vorig jaar een
grote verantwoordelijkheid op zich
als penningmeester.
Chris is geboren in Turnhout en
groeide op in de Boonhofstraat en
later aan de Turnhoutsebaan 2
waar zijn ouders Staf  en Maria
Meeus café Den Engel uitbaatten.
In die tijd het clublokaal van de
duivenbond De Witpen en voetbal-
club Claridge. Na de lagere school
in de Lorzestraat ging het richting
Mol en Chris werd meubelmaker,
restaurateur aan het TISP. Chris
werkt in Turnhout als operator bij
Philips Lighting. In 1992 huwde hij
met Kathy Verstappen, gemeente-
raadslid sinds vorig jaar. Ze wonen
in de Delstraat en hebben drie
kinderen: Leen, Tom en Zas.
Naast zijn professionele activitei-
ten vond je Chris ook terug in de
werking van Toneelkring DAG, als
filmmaker bij Digicat en sinds vorig
jaar in de raad van bestuur van
STORA en de gemeentelijke
cultuurraad.
Gepokt en gemazeld in het Dessels
verenigingsleven straalt Chris een
grote betrokkenheid uit. Hij is niet
de man om aan de kant te gaan
staan. Integendeel. Initiatiefnemen
en helpen. Weinig woorden, en nog
veel meer daden. Al zegt hij wel
steeds waar het
op staat. En zo
hoort het ook.
Zo is Chris op
z’n best!
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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

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.

Dauwtrappen.

O
nze jaarlijkse dauwtrapwandeling kwam jaren geleden tot stand. Het was
steeds de bedoeling de Desselse natuur te leren kennen in een winters
landschap, met een borrel halverwege en een portie spek ter afsluiting.

De voorbije editie was wat dat betreft een beetje atypisch. Geen winterse kou,
maar een voorjaarsstorm zoals we er deze winter al een paar over ons heen
kregen. Toch lieten we het niet aan ons hart komen. Met stevige stapschoenen en
winddichte jassen waren Braselbergen en de oevers van de Witte Neet het te
verkennen terrein, terwijl de opkomende zon zich tussen de regenwolken wrong.
De buienradar vergiste zich even.
In de kantine van de Kempenzonen werd ter afsluiting het door Fons Dries en Eric
Peeters gebakken spek opgediend. Opnieuw een knappe organisatie van ons
feestcomité.



Oerdegelijk.

I
n een interview op knack.be zegt Bart Maddens, politicoloog bij KU Leuven, over de
congresteksten van de N-VA dat hij nog nooit zo’n gedetailleerd project over de
toekomst van België heeft gezien. Bovendien betwist hij dat het om een

extremistisch project gaat: “De N-VA respecteert zorgvuldig het specifiek karakter van
de Gewesten en Gemeenschappen. Brussel blijft 100 procent bevoegd voor alle
territoriale materies. Dat betekent ook dat het Brussels Gewest zou versterkt worden
door een dergelijke evolutie, met extra competenties, bijvoorbeeld de verantwoorde-
lijkheid voor de bedrijvenbelasting.”
De politieke tegenstrevers van de N-VA geraken ook niet veel verder dan de N-VA af
te doen als ‘gevaarlijk’. Inhoudelijke argumenten komen daarbij weinig of  niet aan
bod. En gaat het daar in de politiek niet over? Over inhoud en keuzes maken?
Het N-VA-model staat er.

Uit het N-VA

verkiezingsprogramma

2007-2012:

“Mensen kansen geven om in

Dessel te blijven of komen

wonen is dan ook belangrijk.

We stimuleren de ontwikkeling

van de zogenaamde binnen-

gebieden in de woonzones.”
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Principieel akkoord Elsakker2.

I
n 2000 werd het binnengebied van de Elsakker ten dele verkaveld. Karel Ooms- en
Lichtenaustraat werden aangelegd en Desselse jongeren kregen de kans om een
stuk grond te kopen en zo een eigen plek uit te bouwen. Sindsdien werden heel wat

initiatieven genomen om de zogenaamde Elsakker fase 2 te realiseren. Dit stuitte
evenwel steevast op een njet. Maar de aanhouder lijkt te winnen…
Gelet op de ligging, pal in het centrum, heeft het gemeentebestuur een partner
gevonden bij de provincie om dit woonuitbreidingsgebied toch te mogen omzetten
naar woonzone. De principiële vraag daartoe lag voor op de gemeenteraad van
januari. En dat advies kreeg een unanieme ja van alle gemeenteraadsleden. Juridisch
ligt de weg dan ook open om belangrijke stappen vooruit te zetten. Het hoe, wat en
wanneer is nog niet duidelijk. Daarvoor moeten nog heel wat afspraken gemaakt
worden. En informatie daarover zal ten gepaste tijden gecommuniceerd worden. We
hebben eindelijk het gevoel dat het dossier nu een goede start genomen heeft. Wordt
vervolgd.

Congres.

M
eer dan 4.000 N-VA-leden
bevestigden op zondag 2 februari
de N-VA als brede volkspartij. Een

volkspartij die het opneemt voor wie

werkt, spaart en onderneemt. Die bouwt
aan een (h)echte  gemeenschap.
Een gemeenschap die niemand laat
vallen en waarin nieuwkomers zich
kunnen opwerken tot medeburgers. Met
het congres sloegen wij een mijlpaal in
de grond. Eind februari krijgen alle leden
van de N-VA een exemplaar van de
goedgekeurde congresteksten in de bus.
Maar u vindt ze nu al online. Want deze
teksten handelen over inhoud, over welke
visie en voorstellen we de Vlamingen
voorleggen zodat we opnieuw hoopvol
vooruit kunnen kijken en opnieuw vooruit
kunnen geraken. Ze bepalen de komende
jaren het politiek handelen van onze
partij. Of  zoals voorzitter De Wever het
verwoordde in zijn slottoespraak: “Met
deze teksten schrijven wij toekomst. Want
het is tijd voor Verandering voor Vooruit-
gang, en niets kan een idee stoppen
waarvan de tijd is gekomen.”

Samen sterk!

D
essel en voetbal. Het is een als
huwelijk. Een goed huwelijk.
Dessel en voetbal. Het geeft ons

dorp smaak.  De Gracht ertussen zorgt
voor peper en zout...
Voor dat alles zorgden vele generaties
bij zowel Dessel als Witgoor sport.
Als spelers of  bestuursleden.
Als vrijwilligers of  vele supporters.
Inzet en gedrevenheid bracht het
Dessels voetbal tot een hoogte die
velen ons benijden.
Dat niet alleen voetbal tot de sportieve
vrijetijdsbesteding ging behoren voor
de Desselse jeugd is op zich positief,
maar twee voetbalclubs met een goede
jeugdwerking, daar blijkt ons dorp toch
iets te klein voor te zijn. Krachten
bundelen en blijven gaan voor kwaliteit
is dan ook wat Witgoor en Dessel deed
bewegen om aan tafel te gaan zitten.
Samen voor een goede jeugdwerking
gaan en zo een doorstroming naar
beide eerste elftallen mogelijk maken.
Op de websites van beide clubs werd
de samenwerking aangekondigd. We
kunnen dat alleen maar toejuichen.
Veel succes gewenst voor nog vele
decennia voetbalplezier!



256

Politieke vrijheden

gewaarborgd in

België?

N
iet als het over de N-VA gaat…
Toen bekend werd dat profes-
sor grondwettelijk recht Hendrik

Vuye kandidaat zal zijn op de N-VA
kamerlijst in Vlaams-Brabant, ontbond
een deel van de Franstalige media al
haar duivels. Kandidaat zijn voor de
N-VA en les geven aan een Waalse
universiteit kan plots niet.
Politieke rechten die we over de hele
wereld gaan verdedigen tegen totali-
taire regimes worden even aan de kant
geschoven. Tolerantie in eigen land
staat niet in hun woordenboek. Dit is
ronduit ergerlijk, ondemocratisch en
druist in tegen de rechten van de
mens. Letterlijk uit het RTBf  journaal
wanneer men eerst beelden toont van
de professor in 2010 en hem vervol-
gens opwacht aan de deur van de
universiteit:
“Dit is Hendrik Vuye. Hij ontving ons

thuis in 2010. Een open en sympa-
thieke man. En hier is hij vanochtend
aan de Naamse universiteit.”
Vraag van de journalist: “Goeiedag,
mag ik u iets vragen over uw engage-
ment?” De professor antwoordt niet en
wandelt binnen.
Commentaar van de journalist: “Veel
minder vriendelijk. N-VA-kandidaat
worden verandert een mens.” Wat een
toon! Ondervraagde studenten zijn
dan allen weer vol lof  over ‘hun’
professor.
Professor Vuye te gast in De Zevende
Dag drukt zijn verwondering hierover
uit. Terecht.
Hij ergert zich aan bepaalde Fransta-
lige media die vinden dat de universi-
teit van Namen sancties tegen hem
moet nemen omdat hij kandidaat is
voor de N-VA. “Mijn kandidatuurstelling
is een grondwettelijk recht en bij
andere hoogleraren, zoals Paul
Magnette (PS) die les geeft aan de
ULB, vormt dat voor diezelfde media
geen probleem.”

Ook over de aanval uit liberale hoek
dat de N-VA geen compromissen kan
of  wil sluiten is de professor duidelijk.
“Wat en hoeveel wij van ons pro-
gramma zullen realiseren zal afhangen
van de kiezer”, zegt Vuye. “En de N-VA
is niet tegen compromissen, maar een
compromis moet wel het beoogde doel
bereiken. De compromissen van de
zesde staatshervorming bereiken niet
het beoogde doel, en daartoe is de
N-VA niet bereid.”

Verantwoordelijkheid nemen.

V
oor enkele maanden trok Herman De Bode, na 34 jaar, de deur
dicht bij McKinsey, één van de belangrijkste consultancybedrijven
ter wereld. Maar op rust gaat hij niet. Neen. Hij komt de N-VA-ploeg verster-

ken. We citeren hem over zijn engagement: “Ik kan het niet maken om de huidige
situatie in België nog maar wat te laten aanmodderen.”
Als mensen met zulke ervaring, die het echt niet meer nodig hebben, de stap
zetten, spreekt dat boekdelen. De urgentie is er. 25 mei…

Besturen zonder meerderheid.

W
e spreken niet graag over andere partijen in de Betrokkenheid. Nu moeten we wel want: wanneer de vos de passie
preekt, boer pas op je ganzen. En de vos van dienst was op 9 februari Vincent Van Quickenborne, Open VLD. Volgens
de liberale Kortrijkzaan is ook na de verkiezingen van 25 mei een regering zonder meerderheid in Vlaanderen geen

enkel probleem. Wat voor 2011 als onmogelijk en bij de vorming van Di Rupo I als een spijtige noodzaak bestempeld werd,
lijkt nu in hoofde van bepaalde machthebbers een evidentie te worden. Besturen zonder een meerderheid in Vlaanderen;
zonder een meerderheid bij de meerderheid van het land... We kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat niet alleen Open
VLD er zo over denkt. Il faut le faire…
Daarom Vlamingen, bezin eer je begint. 25 mei wordt zeer cruciaal!


