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Nieuwe gezichten:

Viviane Willems

V
iviane, 41 jaar, is getrouwd
met Marcel Thys. Ze wonen
samen met hun dochter

Jolien in de Gemeentedijk.
Haar kinderjaren bracht ze door
in Retie. Ze leerde Marcel kennen
en kwam zo in Witgoor terecht
waar ze goed aarde en
inburgerde.
Dat Viviane sportief  aangelegd is,
blijkt snel. Waar ze bij aanvang de
voetbalschoenen aantrok bij de
Pallieter girls, de ploeg van
Yvonne Geboers, werd ze later
actief  bij Spinpedes. Deze zaal-
voetbalclub treedt aan met twee
damesploegen. Viviane is er nog
steeds spelend lid en bestuurslid.
Verder is Viviane een heel actief
KAV-lid. Wat er ook georganiseerd
wordt, ze is van de partij:
bloemschikken, koken, turnen,
wandelen, tot zelfs toneel.
Beroepshalve is Viviane
boekhoudster bij Glacio in Beerse,
een roomijsbedrijf  dat 165
personeelsleden telt.
Viviane volgt de Desselse politiek
al jaren van nabij. Haar
betrokkenheid in het Witgoors
oudercomité, 10 jaar lang, was
daar niet vreemd aan.
In 2000 was ook zij ontgoocheld
over de gang van zaken. "Waarom
kiezen, als er toch geen rekening
gehouden wordt
met onze stem?"
Mee de handen
uit de mouwen
steken, is Vivianes
weldoordachte
antwoord.

Kom je mee achter dit spandoek?

Mol
18 maart 2006

14.00 uur sporthal Den Uyt
Rode Kruislaan

N-VA Kempen komt op straat voor

meer werk en goedkoper wonen

in onze streek!



De gemeenteraden van deze vier
gemeenten zouden finaal beslissen.
Een negatieve keuze zou immers
betekenen dat de gemeente zeker niet in
aanmerking kan komen.
Nadat Dessel en Mol de vraag positief
beantwoordden, spraken nu de gemeen-
teraden van de beide Waalse gemeenten
zich negatief  uit, ondanks het positief
advies van de overleggroep PaLoFF, de
tegenhanger van STOLA. De gemeente-
raad van Fleurus stemde tegen,
Farciennes onthield zich.
Op de tafel van de federale regering
liggen nu slechts twee positieve dossiers:
Dessel en Mol.
’s Landsbestuurders hebben nu geen
enkel alibi meer om niet te beslissen.
We zijn benieuwd.
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Wonen en werken.

H
et wonen en werken in de Kempen staan zwaar onder druk:
- hoge werkloosheidscijfers,
- bedrijfssluitingen en afslankingen,
- onzekere toekomst nucleaire industrie,
- te weinig bedrijventerreinen,
- onbetaalbare bouwgronden,
- te weinig sociale woningen,
- hoge huurprijzen,
- …..

Om de kwaliteit van het wonen en werken in de Kempen ook nog in de toekomst
op peil te houden en te verbeteren, moet er gehandeld worden. Als N-VA willen
wij deze uitdaging aangaan. De plannen zijn er. We denken aan het Strategisch
Plan Kempen, het document van de Stichting van de Kempen, Streekplatform, nu
RESOC. Tijd om te handelen dus.
We roepen de Kempenaars ook op om samen met ons de Kempense eisen te
ondersteunen en kracht bij te zetten.
We komen uit onze luie stoel en stappen door de straten van Mol. Geef  mee het
sein dat er moet gehandeld worden.

Resolutie.

D
e sluiting van Belgonucleaire,
de onzekere nucleaire toekomst
en andere bedrijfsafslankingen

blijven de Kempense politici beroeren.
Wat betreft de reconversie van de
Kempen legden vijf  Vlaamse volksver-
tegenwoordigers, waaronder Kris Van
Dijck, een resolutie neer in het Vlaams
parlement waarin de Vlaamse rege-
ring gevraagd wordt:
1. om in overleg met de streek
dringend een reconversieplan voor de
Kempen op te maken;
2. om voldoende ruimte te creëren om
te ondernemen evenals een goede
ontsluiting;
3. om de kennispolen verder uit te
bouwen m.b.t. milieu- en energie-
technologie;
4. om ontslagen werknemers een
goede begeleiding te waarborgen;
5. om dringend overleg te plegen met
de federale regering zodat er duide-
lijkheid komt over:

- de toekomstkansen van de
nucleaire sector in de Kempen
- over de ontmanteling van
Belgonucleaire, zowel naar
middelen, snelle vergunning,
als veiligheid toe.

Dit laatste betekent ook dat we er
voor moeten zorgen dat de ontmante-
ling door onze eigen mensen zal
kunnen gebeuren in samenwerking
met Belgoprocess, dat daarvoor de
technologie en kennis in huis heeft.
Zaak is dat alle partijen bondgenoten
blijven en de nodige openheid aan de
dag leggen.
Alleen zo kunnen er resultaten
geboekt worden. In het Balmatt-
dossier bewezen ze dat het kan.

En nu beslissen.

N
aast Dessel en Mol bogen ook de
gemeenten Fleurus en Farciennes
zich over de vraag of  het laagactief

nucleair afval bij hen zou kunnen gebor-
gen worden. Hier in Dessel werd dit
onderzoek concreet gemaakt door STOLA.
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Zilverboek.

K
BG Dessel Centrum en Witgoor overhandigden op dinsdag 21 februari haar
"Zilverboek" aan de Desselse politieke partijen. Het Dessels N-VA-bestuur
 was ruim vertegenwoordigd. Dit "Zilverboek" geeft niet alleen een mooi

overzicht van de situatie van de senioren in onze gemeente, na een bevraging
waaraan 210 mensen deelnamen. Ze formuleren er ook een reeks
aanbevelingen in voor het gemeentelijk beleid. Verder geeft het document weer
wat de CD&V en N-VA in te brengen heeft over dit onderwerp. De bevraging
gebeurde maanden terug. De andere Desselse partijen gaven geen gehoor.
In haar congres van februari ll stemde de N-VA tal van resoluties m.b.t. het
seniorenbeleid (zie verder). Deze resoluties en het door KBG samengestelde
Zilverboek zullen de insteken zijn voor onze N-VA-afdeling om een sterk
seniorenbeleid uit te werken. Uiteindelijk is het aan de kiezer om ons ook de
kans te geven deze om te zetten in het beleid.

Uit het N-VA
verkiezingsprogramma van
8 oktober 2000:

"De senioren
vertegenwoordigen een grote
groep van onze bevolking.
Deze waardevolle generatie,
met vaak grote kennis en
ervaring, moet ten volle
kunnen participeren in de
Desselse samenleving."

Oud is niet out.

N
-VA bouwstenen voor een
integraal ouderenbeleid:
- De gemeenten investeren in

het deeltijds kunstonderwijs en nemen
de regie in handen voor een lokaal
cursus- en vormingsaanbod voor jong
en oud.
- Er wordt geïnvesteerd in ruimte voor
senioren en een aanbod in zinvolle
vrijetijdsbesteding. In samenwerking
met het verenigingsleven worden
ontmoetingen gepland voor en met
senioren. Dit houdt in dat de overheid
vooral een coördinerende en aanvul-
lende rol speelt.

- Het sociaal-cultureel verenigingsle-
ven wordt ondersteund door het ter
beschikking stellen van infrastructuur,
logistieke steun, het bekendmaken
van de activiteiten via de gemeente-
lijke publicaties en webstek, een
gepaste subsidiëring (o.a. voor
investeringen), gratis advies inzake
brandveiligheid, enz. Voor deze
dienstverlening kan men terecht bij
het gemeentelijk cultuurloket.
- Petanquebanen of  grote, aange-
legde schaakborden vergen slechts
kleine investeringen, maar kunnen
ware aantrekkingspolen zijn die
ontmoetingsplaatsen worden en
waarbij ook het sociaal leven toe-
neemt.
- De gemeenten zetten 'Sport voor
allen'-acties op het getouw om
mensen van alle leeftijden meer en
beter te laten sporten.
- Ouderen moeten zo lang mogelijk in
de eigen omgeving kunnen verblijven.
Het OCMW investeert in en onder-
steunt de coördinatie van de verschil-
lende vormen van bejaarden-

verzorging aan huis. Burgers die
instaan voor de opvang van bejaarden
(mantelzorg) ontvangen daarvoor
financiële steun van de gemeente.
Elk OCMW-rustoord stelt, in de mate
van het mogelijke, een aantal service-
flats ter beschikking die geïntegreerd
zijn in het rustoord.
Daarnaast worden opvang-
mogelijkheden voor kortverblijf
georganiseerd.
- De N-VA streeft naar voldoende RVT-
bedden (rust- en verzorgings-
tehuizen) in verhouding tot het aantal
inwoners, zodat men zo veel mogelijk
in eigen stad of  dorp kan blijven.
- Het gemeentebestuur zorgt voor een
aanvullend premiestelsel ter onder-
steuning van de aanpassingen van
bestaande woningen, zodat de oudere
bewoners zo lang mogelijk in hun
vertrouwde omgeving kunnen blijven
wonen.

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, verantwoorde-
lijke Diana Slegers is bereikbaar tijdens
deze uren, of  op GSM 0477-63 24 92.
Kris Van Dijck is bereikbaar na afspraak.

De vergrijzing is geen probleem,
maar een positieve ontwikkeling.
We leven steeds langer en het
aantal jaren dat een oudere
afhankelijk is van anderen daalt.
Dat is toch prachtig.

Prof. Jef  Breda
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Fietspad Eersels.

D
e aanleg van het fietspad langs
de Eersels in Witgoor is volop in
uitvoering. Een goede zaak voor

de veiligheid. Zowel voor het fiets-
verkeer tussen de Heide en Witgoor
als voor het fietsverkeer van en uit de
wijk. Op de gemeenteraad heeft de
N-VA wel haar bedenkingen geformu-
leerd over de veiligheid wanneer de
weg zal moeten gekruist worden ter
hoogte van de Buskesstraat voor de
fietsers die van Zanddijk komen.
Wij hopen echter wel dat de fietspaden
zullen gebruikt worden. Al te vaak
stellen wij immers nog vast dat aange-
legde fietspaden niet gebruikt worden.
Dat kan toch niet de bedoeling zijn.

Alle Vlaamse partijen

op één lijn!

D
e heisa rond de Mohammed-
cartoons in een Deense krant
en het daarop volgend protest

in binnen- en buitenland, inspireerde
Kris Van Dijck om bij
hoogdringendheid een resolutie
hierover neer te legen in het Vlaams
parlement. De resolutie werd behan-
deld en unaniem goedgekeurd in de
plenaire vergadering van 8 februari.
De krantencommentaren waren
nadien uitermate positief  over de
manier waarop dit onderwerp op een
hoogstaande manier behandeld werd.

"Voorstel van resolutie van de heren
Kris Van Dijck (N-VA), Ludwig Caluwé
(CD&V), Bart Somers (VLD), Dany
Vandenbossche SP.a), Herman
Lauwers (spirit) en Jos Stassen
(Groen!) ter bevestiging van het recht
op vrije meningsuiting en respect en
tolerantie voor de individuele filosofi-
sche- en/of  geloofs overtuiging.

De voorbije dagen is er op tal van
plaatsen in de wereld gewelddadig
protest uitgebroken nadat in een
Deense krant spotprenten werden
afgedrukt waarin de profeet Moham-
med werd afgebeeld. Dit geweld
keerde zich niet alleen tegen Deense
doelwitten, maar tegen de westerse
wereld. Ondertussen namen tal van
westerse kranten het initiatief  om
solidair te zijn met de Deense krant
Jyllands Posten en publiceerden
eveneens de gewraakte cartoons.

Het is overduidelijk dat hier een
conflict ontstaan is tussen enerzijds
onze Europese waarden en normen,
waar het recht op vrije meningsuiting
gegarandeerd en binnen wettelijke
kaders verankerd is, en anderzijds het
belang dat mensen hechten aan hun
religieuze symbolen, hier en elders in
de wereld. Het is duidelijk dat de
reacties op deze publicaties buiten-
sporig en af  te keuren zijn.

Als Vlaams Parlement zetten we ons
af  tegen deze vorm van zinloos
geweld en roepen alle betrokkenen op
om respectvol met elkaar om te gaan
en onze fundamentele rechten en
vrijheden veil te houden.

Propagandablad.

H
et moet ons van het hart: we
zijn fier. Eigenlijk meer: we zijn
vereerd. We zijn vereerd dat het

huidige schepencollege onze Betrok-
kenheid als voorbeeld heeft genomen
voor de Desselaar 'nieuwe editie'.
Met een rubriek 'in de kijker', uitleg
over gemeenteraadsbeslissingen,
toekomstige projecten, uitgekeerde
subsidies… dachten we even dat we
ons eigen politiek gebonden, en door
ons zelf  betaalde, maandblad aan het
lezen waren.
Dat de meerderheid dit algemeen
informatieblad gebruikt om zichzelf  in
de kijker te plaatsen, en dat dit dan
ook nog als een goed-nieuws-show
wordt gebracht in ware Verhofstadt-
stijl, nemen we er dan ook graag bij...

Gelet op artikel 10 van het Europese
Verdrag van 4 november 1950 tot
bescherming van de Rechten van de
Mens en de fundamentele vrijheden
m.b.t. vrijheid van meningsuiting.

Het Vlaams Parlement:

- bevestigt de vrije meningsuiting als
fundamenteel mensenrecht in onze
westerse samenleving, een recht dat
enkel begrensd wordt door democra-
tisch tot stand gekomen regelgeving;
- bevestigt de persvrijheid zoals die
vastgelegd is in de Grondwet;
- bevestigt het recht op een filosofi-
sche- of  geloofs overtuiging van elk
individu en vraagt daarvoor respect
en tolerantie;
- vraagt respect voor de diepe
gevoelens bij de beleving van een
godsdienst, dit zowel in woorden als
beelden;
- veroordeelt elke vorm van geweld;
- veroordeelt elk politiek misbruik van
godsdienst door extreme politieke
strekkingen.

Vraagt de Vlaamse regering:

- dat zij duidelijk maakt dat fundamen-
tele rechten en vrijheden nooit
ondergeschikt kunnen worden aan of
uitgehold kunnen worden door welke
politieke en/of  religieuze overtuiging
dan ook;
- in haar contacten met de geloofsge-
meenschappen te beklemtonen dat
persvrijheid in ons land gewaarborgd
is en dat de vrije meningsuiting alleen
door de wet beperkt kan worden;
te blijven ijveren voor respect ten
aanzien van religieuze symbolen en
geloofsovertuigingen;
- om initiatieven ter bevordering van
de interreligieuze dialoog te onder-
steunen."

Koen Huysmans  -  014-37 97 71


