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Regionaal Landschap Grote en Kleine Nete.

O
p 10 maart werd in de hoeve Boeretang de vzw Regionaal Land-
schap Grote en Kleine Nete boven de doopvont gehouden. Het is
een samenwerkingsverband tussen provincie Antwerpen, 17

gemeenten uit onze streek en landbouworganisaties, natuurverenigingen,
wildbeheerseenheden en toeristische organisaties uit dit gebied. Bedoeling
is de handen in elkaar te slaan om de typische landschapskenmerken van
onze streek te behouden, te versterken en te promoten. Het Regionaal
Landschap Grote en Kleine Nete moet op die manier garant staan voor
duurzaamheid en behoud van dit prachtig stuk Kempen. Er zullen projecten
op touw gezet worden en twee keer per jaar verschijnt een landschaps-
krant. De dagelijkse coördinatie is in handen van een dagelijks bestuur met
bestendig afgevaardigde Jos Geuens die als voorzitter optreedt. Onze
burgemeester werd aangeduid als ondervoorzitter, Ludo Pluym van de
Boerenbond werd secretaris en Jan Van den Berghe van Natuurwerk zal als
penningmeester optreden. Twaalf  jaar nadat het decreet op regionale
landschappen goedgekeurd werd, wordt nu ook in dit gebied van Grote en
Kleine Nete van wal gestoken.

In de spiegel:

Roger Van Ham

I
n de spiegel gaan we na hoe
het met onze oud-
mandatarissen gaat.

Roger kreeg de politieke microbe
en inzet voor Dessel mee van
zijn vader Vic Van Ham. Vic
stond immers mee aan de wieg
van wat toen nog Gemeente-
belangen-Volksunie heette.
In de jaren 60 bouwde hij zijn
eigen zakenkantoor uit die
uitgroeide tot een heuse
familiezaak met een vaste stek
op de hoek van de Broekstraat
en de Boeretangsedreef, een
filiaal in Mol en recentelijk nog
een bank in de Kolkstraat.
Roger nam de politieke fakkel
van vader Vic over in 1982 en
zorgde mee voor de grote
ommekeer in het Dessels
politieke landschap.
Zelf  was hij een gedreven
boekhouder en oud-voetballer
van Dessel Sport. Voetballen zou
hij nog lang blijven doen bij
Braberg. Hij trouwde met Betty
Geenen. Ze wonen in de
Kattenbos met hun twee zonen:
Rob en Geert, respectievelijk
30 en 29 jaar jong.
Roger was gemeenteraadslid van
1983 tot 1994, twee
legislaturen lang. Net over de 61
is hij nog steeds actief  in de
zaak. In z’n vrije tijd is fietsen
zijn passie en is hij al jaren lid
van Wielertoeristenclub Dessel.
De boodschap van Roger voor
de huidige
generatie
N-VA’ers:
”Blijf  geloven in
de Vlaamse
zaak.”
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Zwerfvuilbusters.

V
erenigingen of  scholen die met
ons de strijd tegen zwerfvuil
willen aanbinden kunnen daar-

voor een toelage krijgen. Die bedraagt
50 euro per lopende kilometer langs
straten, wandel- of  fietspaden of  per
hectare in een bos en dit met een
maximum van 1.700 euro per vereni-
ging per jaar. Daarvoor moeten ze
minstens drie keer per jaar de handen
uit de mouwen steken. Op deze manier
binden we de strijd aan tegen de
onverlaten die het niet kunnen laten
onze gemeente als vuilbak te
gebruiken. Zwerfvuil aanpakken?
Ja, dat kunnen we!

Goede timing?

V
an de opening van het Sociaal
huis in mei en deze van de Finse
piste in april wordt door kwade

tongen beweert dat dit gepland is
opdat Kris Van Dijck stemmen zou
kunnen oogsten voor de verkiezingen
van 7 juni aanstaande.

januari al verhuisd. Alleen de opening
had sowieso op 15 mei geweest: lente,
voorjaar en meer kans op goed weer
om een fijne opendeurdag te
organiseren.
Maar ja, wat kan je beginnen tegen
kwade tongen?
Wat we (ondertussen) wel weten, is dat
de sporthal in Brasel er zeker voor de
verkiezingen van oktober 2006 moest
staan.
Gevolg was een rap-rap-rap aangepast
BPA-sportcentrum Brasel dat, wat nu
blijkt, mangelt langs alle kanten.
En dat minister Van Mechelen, een
politieke concurrent nog wel, komt?
Dat is omdat wij hoffelijk zijn.
Wie voor een serieus aandeel betaalt
en het dossier mee op de rails zette,
mag ook delen in de feestvreugde!
We zouden onbeschofteriken zijn als
we dat niet deden.
Dus: welkom mijnheer de minister.

Wij kunnen nogal plannen hé…
Neen, we hadden het liever anders
gehad!
Indien CD&V minister Crevits geen half
jaar wachtte om ons de vergunning te
geven om bomen te mogen kappen,
waren we al lang aan het lopen.
En indien de aannemer van de Pastorij
woord gehouden had was het OCMW in

Koen Huysmans  -  014-37 97 71

Graspop verhuist.

G
raspop Metal Meeting is op dertien jaar tijd uitgegroeid tot één van de
grootste heavy metal festivals van Europa. En als we vakbladen en interna-
tionale jury’s mogen geloven, ook het best georganiseerde. Op dit elan

doorgaan is de ambitie van de organisatoren, het gemeentebestuur en de
hulpdiensten. Om alles nog vlotter en beter te laten verlopen zal voor deze
veertiende editie het festivalterrein verhuizen. Het komt samen met de camping
te liggen tussen Gravenstraat, Kastelsedijk, KMO-zone Stenehei, Stenehei-
Geelsebaan en dit ten noorden van Belgoprocess, Belgonucleaire en FBFC. Het
festivalterrein komt aan de oostzijde te liggen. De volledige zone bedraagt 44 ha!
Op die manier vervalt de wekenlange overlast in de Hoefstraat voor de opbouw
en afbraak van het festivalterrein. De meeste materialen kunnen nu aangevoerd
worden via Gravenstraat, Kastelsedijk en industriezone. Waar tot op heden 17 km
buitenhekwerk moest geplaatst worden, zal dit nu slechts 8 km bedragen. Ook
hulp- en interventiediensten kunnen meer en beter gecentraliseerd worden wat
zeker een efficiënte inzetbaarheid bevordert. Voortwerkend op de jarenlange
ervaring belooft Graspop 2009 opnieuw een succes te worden.
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Uit het N-VA

verkiezingsprogramma

van 8 oktober 2006:

“Als gemeentelijke overheid

zullen we subsidiërend

optreden voor die particulieren

die investeren in duurzame

energieverstrekkers als

zonnecollectoren en

gelijkaardige installaties.”

Hernieuwbare energie.

V
orig jaar werd het Dessels subsidiereglement voor het gebruik van
hernieuwbare energie door de N-VA meerderheid gevoelig uitgebreid. Het
laat de Desselaar niet ongelegen want er komen heel wat aanvragen binnen.

Een bewijs dat onze manier van aanpak een schot in de roos was. In 2006, nog
in de oppositie, werden onze eerste voorstellen ter zake van tafel geveegd.
Er zijn verschillende redenen waarom wij als gemeente het voortouw willen nemen
en de mensen die willen investeren ook daadwerkelijk een duwtje in de rug geven:
- Elke hernieuwbare energie dringt voor een stuk de vervuiling door C02 terug;
- Er komt een beter evenwicht in de verschillende manieren van
energiebevoorrading;
- We zijn minder afhankelijk van aardolie;
- En ten slotte besparen we op energetische grondstoffen die niet onuitputbaar
zijn.
Daarnaast mogen we niet vergeten dat mensen die de investering willen doen
vaak diep in hun buidel moeten tasten. Ook al keren de meeste
energieleveranciers eveneens premies uit, het extraatje van de gemeente moet
een bijkomende stimulans zijn.
Wat subsidiëren wij nu in onze gemeente?
- Thermisch zonne-energiesysteem: 15% op de kostprijs voor de verwarming van
sanitair water of  van gebouwen, met een maximum van 620 euro per adres.
- Fotovoltaïsch zonne-energiesysteem: 15% op de kostprijs van een fotovoltaïsch
zonne-energiesysteem, met een maximum van 620 euro per adres.
- Warmtepomp: 15% op de kostprijs van een warmtepomp voor de verwarming
van sanitair water of  van gebouwen, met een maximum van 620 euro per adres.
Daarnaast zijn er nog verschillende kwaliteitsvoorwaarden die opgelegd worden.
Voor de juiste reglementering kan je altijd terecht op de technische dienst van de
gemeente, terwijl het reglement ook te vinden is op de gemeentelijke webstek:
www.dessel.be onder de rubriek milieu en natuur bij premies.

Samen aankopen.

N
aast deze subsidiëringen loopt eveneens het programma tot samen
aankoop van fotovoltaïsche cellen en zonneboilers. De organisatie hiervan
is een samenwerking tussen IOK en de gemeenten Geel, Mol, Balen, Retie

en Dessel. Een informatievergadering hierover lokte een volle zaal De Eendracht.
Door samen aan te kopen wordt de prijs immers gevoelig verlaagd. Samen met de
aangehaalde subsidies geen te missen kans om ook uw steentje bij te dragen
voor een duurzame energievoorziening. Zowel voor elektriciteit als voor het
verwarmen van water.

Aankoop gronden.

T
ot voor kort stonden zowel in de
Blokstraat als in de Bleekstraat nog
twee oude huizen tot tegen de

straat. Daardoor was op die plaatsen het
voetpad onderbroken. De twee huizen
zijn al een tijdje gesloopt. Op de gemeen-
teraad werd goedkeuring gehecht aan de
aankoop van de grond tot aan de rooilijn.
Eenmaal verworven kan ook daar de weg
afgewerkt en de stoep doorgetrokken
worden.

Zeg ja tegen de N-VA!

D
e ledenhernieuwing voor 2009
loopt nog volop.
Alle N-VA leden kregen de vraag

hun lidgeld voor 2009 te storten.
Maar wij zijn ambitieus en als jonge,
onafhankelijke partij willen we groeien.
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.

N-VA secretariaat
Biezenstraat 28, tel/fax 014-37 24 54
e-mail: kris.vandijck@n-va.be
www.nvadessel.be
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: Guy Muylaert  - www.n-va.be

 Zandvliet 60 - 2480 Dessel
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Belgisch-progressieve

kneuterigheid.

D
at er geen zekerheden meer zijn in
dit leven is een understatement.
Vroeger werd ik door Belgisch-

gezinde progressievelingen steevast
uitgemaakt voor enge, onder de kerkto-
ren Vlaams-nationalist. Nu de deelstaat
Vlaanderen zich echter meer en meer op
het internationale forum beweegt en
manifesteert, waar ik alleen maar
tevreden om kan zijn, zijn het diezelfde
krachten die daar onverbiddelijk, ten
onrechte en ongenuanceerd op inhakken.
De bekendste toonzetters dezer dagen:
Mia barones Doornaert en Karel
zichzelf-weldra-kronende-keizer
De Gucht. Zij hebben het niet begrepen
op de openingen van opnieuw twee
Vlaamse huizen in het buitenland.
Ditmaal in New York en Madrid. Van die
eerste kan ik het begrijpen. Zij heeft haar
adellijke titel ook aan iets te danken.
De tweede daarentegen past zijn mening
en houding aan afhankelijk van de stoel
waarop ie zit: Belgisch of  Vlaams.
Waarom noem ik die houding kneuterig?
De Belgische Grondwet bepaalt zeer

U bent voor het debat
over kernenergie want
u steekt uw kop niet in
het zand.

D
e campagne van het Nucleair
Forum heeft heel wat stof  doen
opwaaien. Bijna iedereen is boos

of  op zijn minst verontwaardigd. PS-
minister Magnette schoot in een Franse
furie en verklaarde in de Commissie
bedrijfsleven dat deze campagne pure
propaganda is in plaats van een ernstige
aanzet tot debat. Instellingen uit de

nucleaire sector zoals SCK en
Belgoprocess kregen een ferme veeg uit
de pan. Ook Groen! en met hen de hele
milieubeweging sprak schande.
De campagne is misleidend, puur
boerenbedrog. Ze lieten het er niet bij en
dienden prompt een klacht in bij de Jury
voor Ethische Praktijken inzake Reclame
(JEP). Van Groen! verwacht ik niet beter,
het gemekker van Magnette daarentegen
is wraakroepend. Hij is minister van
Energie, dus ook van kernenergie.
Het is ongezien dat een minister niet
opkomt voor de onderzoeksinstellingen
en bedrijven waarvoor hij bevoegd is.

Het enige wat hij wil is dat er over
kernenergie wordt gezwegen. Iedereen
die een bijdrage wil leveren aan het
debat is volgens de PS-logica een
propagandist en op voorhand verdacht.
De andere meerderheidspartijen zijn
medeplichtig aangezien ze deze partij en
deze minister niet tot de orde roepen.
De klacht van Groen! dan. Die is op een
complete sisser uitgedraaid. Volgens de
JEP is de campagne helemaal niet
misleidend, integendeel ze is informatief,
geeft argumenten pro en contra en is op
die manier een verdienstelijke poging om
het debat te openen.
De gecrispeerde houding van Groen!
verraadt dat ook zij dit debat helemaal
niet willen voeren, ze durven niet. Altijd
maar roepen dat kernenergie des duivels
is, maar als je er met hen over wil
spreken, gaan ze lopen.
Tegenover feiten en cijfers plaatsen
ecologisten altijd ideologische en
emotionele argumenten, banaal gespin.
Zo gaat het natuurlijk niet. Ik wacht nog
altijd op de eerste die mij kan uitleggen
hoe we voldoende energie zullen hebben
wanneer in 2015 60% van onze elektrici-
teit wegvalt. Zolang er niet voldoende
betaalbare alternatieven zijn, zullen we
toch niet zonder kunnen.
Voor Magnette en Groen! heb ik dan ook
maar één boodschap: steek je kop niet in
het zand, neem de handdoek op en heb
tenminste het lef  om het debat aan te
gaan.

www.florvannoppen.be

duidelijk wat de Belgische en wat de
gemeenschaps- en gewestbevoegdheden
zijn. Deze bevoegdheden worden
uitgeoefend binnen- en buitenlands. Het
buitenland is immers van niemand en dus
van iedereen. Het is met andere woorden
de plicht van de verschillende regeringen
om conform hun bevoegdheden ook in
het buitenland een beleid te voeren. Dat
niet doen zou plichtsverzuim zijn en
getuigen van kortzichtigheid. Sommigen
pleiten daarvoor…
Dat Vlaanderen zich meer en meer in het
buitenland verankert is dus gestoeld op
haar door de constitutie opgelegde
taken. Het is onmiskenbaar zo dat Luc
Van den Brande baanbrekend werk
verrichtte in de jaren negentig. Nadien
werd het vijf  jaar stil… Tot Geert
Bourgeois de draad opnieuw opraapte
en er intens tegenaan ging. Minister van
Buitenlands Beleid en Toerisme was een
combinatie bij uitstek om bakens te
verzetten. Wat hij ook deed.  Alleen
Madrid en New York heeft ie niet meer
zelf  mogen openen…
Vlaanderen beschikt nu naast deze twee
over huizen in Den Haag, Parijs, Londen,
Berlijn, Wenen, Warschau en Pretoria en
is actief  bij de EU in Brussel en de

multilaterale organisaties in Genève.
Over heel de wereld zijn zeventig
economische vertegenwoordigers actief;
in Europa, Amerika, Azië, Afrika, tot het
Midden-Oosten toe. Evenals culturele
attachés, naast tien contactpunten voor
toerisme van Den Haag over Beijing tot
Tokio, die Vlaanderen op de kaart zetten.
Een netwerk dat dagelijks uitgebouwd,
versterkt en uitgebreid wordt. Niet voor
de show. Wel om voor de zes miljoen
Vlamingen een meerwaarde te betekenen
en ook diezelfde Vlaming een gezicht te
geven in de wereld. En, dat mag blijkbaar
niet.  Het nut van het Vlaams buitenlands
beleid in twijfel trekken is echter niet
alleen het Belgisch buitenlands beleid in
vraag stellen. Het is een abdiceren van
de grondwet. Mij niet gelaten.
Maar dan wel in de andere richting: een
volledige ontvoogding. Wij hebben echt
geen Belgische
schoonmoeders nodig.
Wel partners, en dat
kunnen ook de Walen
of  Nederlanders zijn;
onze naaste buren
vandaag en morgen.

www.krisvandijck.be


