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B
este Desselaar,

         Wij zijn een open, democratische partij. Dit betekent dat we in
onze besluitvorming ruime aandacht besteden aan de inbreng van al
diegenen die zich daartoe geroepen voelen. Politiek belangt immers u
allen aan, niet alleen het selecte clubje dat in het gemeentehuis wekelijks
of maandelijks samenkomt.
Wij nodigen u allen uit om, samen met ons, na te denken over het
gevoerde en te voeren beleid in onze gemeente. Hoe kunnen we de
kwaliteit van ons gemeentelijk welzijn verbeteren? Wat verwachten wij
van een kwaliteitsvol gemeentebeleid? Wat wordt ons programma
waarmee we in 2006 naar de kiezer stappen?
Wij nodigen alle Desselaars uit om het Dessel van morgen mee vorm te
geven. Hiertoe beleggen wij in de schoot van onze N-VA-werking
verschillende werkgroepen, geleid door één van onze gemeenteraads-
leden. Hier kunnen ideeën geformuleerd of  verwachtingen geuit worden.
Wat verwachten wij van u? Een eerlijke kijk met het algemeen belang
voor ogen en frisse ideeën. Misschien maakt u het verschil wel...
Indien u zich mee wil engageren, volstaat een seintje aan ons
secretariaat. (zie adres binnenin)

Met vriendelijke groeten,

Kris Bertels Kris Van Dijck
afdelingsvoorzitter fractievoorzitter

Referendum.

E
lio Di Rupo stelde voor om een
referendum te houden over de
toekomst van België. Hij komt tot

dit idee omdat Brussel-Halle-Vilvoorde
de politieke agenda blijft bepalen en
volgens de Belgische Numero Uno ligt
daar geen kat wakker van. Daarom
misschien dat heel Franstalig België er
een halszaak van maakt...
De N-VA sluit zich volmondig aan om
inderdaad een referendum te houden.
Wij hebben al een paar vragen klaar:
- Bent u voorstander van een

moderne en efficiënte sociale zeker-
heid op maat van de Vlamingen?

- Bent u voorstander van een
ingrijpende verlaging van de loon-
kosten door de gezondheidszorg en
het gezinsbeleid niet langer te
 laten betalen door de werkenden?

-  Wilt u dat de Vlamingen over de
hefbomen beschikken om zélf  een
sociaal-economisch beleid te
kunnen voeren, zonder Franstalige
veto’s?

- Kiest u voor een afbouw van de
onproductieve miljardentransfers
van Vlaanderen naar Wallonië?

- Wilt u dat de zes miljoen Vlamingen
- net als pakweg de 2 miljoen
Slovenen, de drie miljoen Litouwers
en de vijf  miljoen Slovaken - een
eigen stem krijgen aan de Euro-
pese beslissingstafel?

- Wilt u dat Vlaanderen met een
modern, durvend beleid aan de top
van Europa staat of  prefereert u
de Belgische blokkeringen?

- Kiest u conservatief  voor het
behoud van de oude vermolmde
Belgische staat of  prefereert u
progressief  de uitdagingen van de
toekomst aan te pakken met een
Vlaamse lidstaat in een democra-
tisch Europa?

- Wilt u nog meer communautair
gekibbel of  wilt u dat de Vlamingen
en de Walen elk hun problemen
kunnen aanpakken met hun eigen
oplossingen?

En zo kunnen we nog wel een tijdje
doorgaan... Zijn uw antwoorden al
klaar?
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Gemeenteraads-

verkiezingen 2006.

I
n het Vlaams parlement buigen
CD&V, VLD, sp.a-spirit en N-VA, zich
over een aanpassing van de

gemeentekieswet. Deze aanpassing wil
men nog voor de zomer gerealiseerd
zien, zodat al de partijen goed op
voorhand weten hoe de
gemeenteraadsverkiezingen van 8
oktober 2006 zullen georganiseerd
worden. De grootste aanpassingen
zullen het neutraliseren van de
lijststem en de pariteit van mannen en
vrouwen op de kieslijsten zijn.

Pariteit
Het is nog altijd zo dat het merendeel
van de gekozenen mannen zijn.
Zeker in de uitvoerende mandaten
(burgemeester, schepenen, OCMW-
voorzitter) moeten de vrouwen het
onderspit delven. Dessel is wat dat
betreft een droevig voorbeeld. Enkel
mannen maken hier de dienst uit.
Sinds 1983 leverde enkel de N-VA
vrouwen in uitvoerende mandaten.
Daar kwam in 2000 abrupt een einde
aan. Door decretaal te verplichten dat
de helft van de lijst uit het andere
geslacht moet bestaan, wil men
gevoelig meer vrouwen in de gemeen-
teraden krijgen. In 2000 moest dat
slechts één derde zijn. Dit maakt dat
ook in Dessel meer vrouwen bereid
zullen moeten gevonden worden om
mee verantwoordelijkheid op te
nemen voor onze gemeenschap.
Negen of  tien per lijst!

Lijststem
Een andere nieuwigheid zal het
neutraliseren van de lijststem zijn. De
huidige regeling was zo dat de
lijststemmen, of de potstemmen
genaamd, toekwamen aan de boven-
ste kandidaten op een lijst. Zij konden
daardoor sneller verkozen worden
dan de andere kandidaten.
Door de lijststemmen te neutraliseren
tellen de lijststemmen nog wel mee als
volwaardige stemmen voor een lijst,
maar ze zullen niet meer gebruikt
worden om te bepalen wie wel of  niet
gekozen is. Dit zal tot gevolg hebben
dat de voorkeurstemmen zullen
bepalen wie gekozen is.
Als met andere woorden een lijst acht
zetels haalt, zullen die kandidaten die
de acht meeste stemmen halen,
gekozen zijn.

Groen onderweg.

D
e kritiek die we destijds leverden op de kaalkap in de Desselse straten
blijft ons achtervolgen en wordt ons nog altijd door het gemeente-
bestuur verweten.  We hebben nooit gezegd dat noodzakelijke kappingen

niet konden.
Wel dat ze moesten vergund en gecom-
penseerd worden. In februari kregen
we steun uit onverwachte hoek.
De Mobiliteitsbrief  van de Vlaamse
overheid (www.mobielvlaanderen.be)
werd volledig geweid aan het belang
van groen en bomen in het straatbeeld.
De Mobiliteitsbrief die pleit voor een
duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid is er om lokale overheden te informeren.
Hieronder vindt u enkele interessante knipsels:
- Groen in en langs de straat verhoogt niet alleen de leefbaarheid, het kan de

verkeersomgeving verduidelijken en de beleving ervan beïnvloeden.
- Met groen kunnen we de verschillende soorten weggebruikers van elkaar

scheiden.
- Bomen langs de kant zorgen ook voor een visuele versmalling, wat

afremmend werkt.
- Het is een moeilijke evenwichtsoefening om het juiste groen op de juiste plaats

te krijgen.
- Bomen moeten de ruimte krijgen om

te groeien: de kruingrootte wordt
ongeveer de wortelgrootte.

- Onder de wortels loopt het best ook
geen riolering en de verlichtings-
palen mogen niet te dichtbij staan.

Basisregel: bezin eer je begint, plan
alles zorgvuldig en kies de juiste
bomen!



Uit het N-VA
verkiezingsprogramma van
8 oktober 2000:

"Het OCMW dient de spil te zijn
van het welzijnsbeleid in de
gemeente.  Het OCMW moet
maximaal de mogelijkheid
benutten om zijn coördine-
rende taak uit te oefenen:

- door met alle openbare en
private welzijnsorganisaties het
welzijnsbeleid te sturen,

- door met al deze organisaties
een lokaal welzijnsoverleg te
houden,

- door met andere OCMW’s
samenwerkingsprojecten op te
zetten,

- door een actieve samenwer-
king van de voorzitter met de
schepen van sociale zaken (in
de toekomst pleiten wij ervoor
deze twee functies te
integreren)

- een gestructureerde en
functionele samenwerking met
al de gemeentediensten

- een vlotte en correcte
afstemming en doorstroming
van beleid naar diensten en
omgekeerd."
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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/krisvandijck
Het secretariaat is elke werkdag
toegankelijk van 09.00 tot 12.00 en van
13.00 tot 15.00 uur, verantwoordelijke
Diana Slegers is bereikbaar tijdens deze
uren, of  op GSM 0477-63 24 92.
Kris Van Dijck is bereikbaar na afspraak.

VU: Kris Bertels - www.n-va.be

Hoefstraat 5 - 2480 Dessel.

Oude mannen geven goede raad
omdat ze geen slecht voorbeeld
meer kunnen geven.

P. Durlo

Welzijn; ook uw recht.

E
r wacht het OCMW en het
gemeentebestuur een grote
uitdaging: het maken van een

lokaal sociaal beleidsplan. Het eerste,
zij het beperkt exemplaar, moet klaar
zijn tegen de gemeenteraad van
september. Het plan zal gelden voor
de jaren 2006 en 2007.
Het is de bedoeling om door de
opmaak en de realisatie van zulk een
beleidsplan de dienstverlening voor
alle mensen te verbeteren.
Het is de bedoeling dat je correct
opgevangen en, indien nodig, door-
verwezen wordt naar de juiste per-
soon. Niet van het kastje naar de
muur.
Dit lokaal sociaal beleidsplan biedt
eveneens kansen om een duidelijke
visie te ontwikkelen op welzijn: niet
gebaseerd op politieke voorkeuren,
maar op reële noden. Waar willen we
in onze gemeente prioriteiten leggen?
Thuiszorg of  opname in een rusthuis?
Sociale woningbouw of  de vrije markt
haar gang laten gaan?...
Dit alles houdt ook in dat er samen-
werkingsverbanden moeten gesmeed
worden. De samenwerking is niet
beperkt tot de gemeentelijke diensten,
maar gaat veel verder. Alle soorten
organisaties en mensen kunnen
betrokken worden.

Fietsersbrug.

H
et gemeentebestuur kondigde met
fierheid de aanleg van een fietsers-
en voetgangersbrug ter hoogte van

Brug 1 aan. Het lastenboek werd goedge-
keurd op de gemeenteraad en de
opdracht werd al toegewezen aan de
firma Herbosch-Kiere uit Kallo voor een
bedrag van 201.981,25 euro (exclusief
BTW). De N-VA onthield zich destijds bij
de stemming omdat de materiaal keuze
een hoge kostprijs tot gevolg heeft.
Op het einde van de procedure voor de

O C M W  D E S S E L

bouwvergunning kwam er echter onver-
wachts een negatief  bindend advies van
de Dienst Monumenten en Landschappen
binnen. Het hele project  dreigt daarmee
in het water te vallen. De volledige
westelijke kanaaloever valt immers binnen
het geklasseerd landschap Het Goor en
het bouwen van de geplande constructie
kan daar volgens hen niet getolereerd
worden. Ondertussen vond een werkbe-
zoek plaats en werd één en ander ter
plaatse besproken. Met wat overtuigings-
kracht zal het dossier toch weldra
afgerond kunnen worden.

Als N-VA pleiten wij ervoor zo veel
mogelijk actoren te betrekken. De
analyse van problemen en verwachtin-
gen zal correcter kunnen gebeuren,
de oplossingen evenwichtiger. Het
lokaal sociaal beleidsplan zal nadien
ook een veel groter draagvlak hebben
in onze gemeenschap.
Omdat het hier duidelijk over 'welzijn'
gaat, dringen wij erop aan dat het
OCMW de regiefunctie, de trekkersrol,
krijgt. Een grote uitdaging.  Een
eerste invulling van het 'sociaal huis'.
N-VA Dessel dringt er niet alleen op
aan om aan dit plan te beginnen, wij
bieden ons ook aan om hieraan
constructief  mee te werken.
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Vlaanderen heeft al

genoeg betaald!

I
n De Standaard van 14 februari doet
Spirit-senator Lionel Vandenberghe
een interessante oproep: "Laat ons

dus duidelijk zijn: de Vlamingen moeten
niets geven in ruil voor de splitsing van
Brussel-Halle-Vilvoorde. Laat de
Franstaligen maar eens aan de alarmbel
trekken. Als men aan Franstalige kant
echt niet voor rede vatbaar is, moeten
de parlementsleden van het Vlaams
Parlement maar de onafhankelijkheid
van Vlaanderen uitroepen."
Ik schaar me volledig achter de uit-
spraak van Lionel Vandenberghe en ik
ben bereid om in het Vlaams Parlement
het initiatief te nemen om een Vlaamse
onafhankelijksverklaring in te dienen!
Als de Franstaligen weigeren om de
splitsing te aanvaarden, bewijzen ze
eens te meer dat de Belgische
contrafederatie niet meer werkt.
Dan wordt het tijd dat Vlaanderen vrij en
onbevangen zijn plaats inneemt als
lidstaat van de Europese Unie.

Oorsprong en...
De discussie over de splitsing van de
kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde heeft
sinds de verkiezingen van 13 juni vorig
jaar een eigenaardige wending geno-
men. Alle Vlaamse partijen stonden
aanvankelijk op eenzelfde lijn:
"De splitsing is een grondwettelijk recht
waar geen prijs voor moet betaald
worden." Gaandeweg veranderde de
teneur in de Vlaamse media en bij
sommige politici/partijen: "Wie denkt dat
er géén prijs moet betaald worden voor
de splitsing, is niet goed bij zijn hoofd.

Het is de Belgische logica dat over zo'n
communautair dossier een compromis
moet gezocht worden, zonder winnaars
en zonder verliezers." Met alle respect,
maar wie in die logica meestapt, bewijst
dat hij de oorsprong en de gevolgen
van het dossier niet kent. Wie ze wél
kent, kan de redering simpelweg
omdraaien: Vlaanderen heeft al te veel
betaald, nu is de tijd gekomen dat ons
iets wordt teruggegeven. De splitsing
van de kieskring B-H-V is daar een
manier voor.
Hoezo? Eeuwenlang bleef  de taalgrens
ongewijzigd. Met de oprichting van de
staat België in 1830 is hij beginnen
schuiven. Het Frans werd de enige
officiële taal. De Nederlandstalige stad
Brussel verfranste in sneltempo.
De Vlaamse Beweging kon de Franse
taaldwang maar beetje bij beetje
terugschroeven. In 1898 werd het
Nederlands een (tweederangs) officiële
taal. In 1930 werd de universiteit van
Gent vernederlandst, in 1968 die van
Leuven. In 1921 werd België ingedeeld
in twee eentalige gebieden en één
tweetalig (Brussel). Maar door het
systeem van de talentellingen - die vaak
vervalst werden - schoof  de taalgrens
telkens weer op... in één richting. De lijst
van Vlaamse gemeenten die op grond
van gemanipuleerde talentellingen bij
Wallonië gevoegd werden, is te lang om
hier op te noemen. Omgekeerd kunnen
we kort zijn: er is geen enkele!

...gevolgen
In 1963 werd de taalgrens eindelijk
'definitief' vastgelegd. Er kwam een
Nederlandstalig, een Franstalig en een
Duitstalig taalgebied, en de 19

Brusselse gemeenten kregen een
tweetalig statuut. In zes Vlaamse
randgemeenten rond Brussel kregen de
Franstaligen faciliteiten, bij wijze van
overgangsmaatregel. Maar de logica
van die indeling werd niet doorgetrok-
ken als er verkiezingen waren: het
eentalig Nederlandse Halle-Vilvoorde en
het tweetalige Brussel bleven één
kiesomschrijving. Het gevolg is dat
Franstalige Brusselse kopstukken met
hand en tand de belangen van hun
Franstalig kiespubliek in Halle-Vilvoorde
verdedigen en er zo al 40 jaar lang het
communautaire klimaat verzuren. Met
de staatshervorming van 1988 werden
de faciliteiten grondwettelijk verankerd
en werd Brussel een volwaardig derde
gewest. Met de grondwetsherziening
van 1970 werden de alarmbel-
procedure en de bijzondere meerder-
heden ingevoerd. Daardoor werd de
Vlaamse meerderheid binnen België
geneutraliseerd. Die Vlaamse toegevin-
gen hebben ertoe geleid dat de
verfransingdruk in de brede Vlaamse
Rand nog altijd blijft toenemen. Dát is
de zware prijs die Vlaanderen al
betaald heeft!

Het houdt niet op!
En pas op, het zal niet ophouden. Want
de Franstaligen houden er, in tegenstel-
ling tot de Vlamingen, wel degelijk een
communautaire agenda op na. Ze
respecteren het territorialiteitsbeginsel
nog altijd niet. Hun uiteindelijke doel is
Brussel uit te breiden en uit Vlaanderen
los te weken. Samen met senator Lionel
Vandenberghe zeg ik: "Ik hoop dat de
Vlamingen toch ooit eens op een punt
komen dat ze zeggen: we geven niet
meer
toe, dit
kan niet
meer
verder."
Dames
en heren
biecht-
stoel-
gangers,
dat punt
is nú
bereikt!

Mark Demesmaeker
Vlaams parlementslid en
algemeen secretaris

N-VA parlementsleden steken de draak met de Franstalige bourgeoisie in de Vlaamse rand.
(Linkebeek, 6 maart ll.)


