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�betrokkenheid�
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

De vijf  ver tegenwoordigers van VU&ID in de algemene vergadering van vzw STOLA Dessel:
Hugo Draulans (voorzitter raad van beheer), Erik Gys, Fons Dries, Maria Van Dael, Kris Van Dijck.

Beste Desselaars,

         'Kommaneukerij' of  'onder-de-kerktoren-gekibbel-van-straatniveau', wat
men er ook van zei, de gouverneur van de provincie Antwerpen gaf  VU&ID
Dessel alvast gelijk.

 VU&ID tekende verzet aan bij de gouverneur tegen de onheuse behandeling bij
de verdeling van het aantal vertegenwoordigers in de vzw STOLA Dessel. Tegen
elke vroegere afspraak in, gemaakt in schepencollege, gemeenteraad of  huis-
houdelijk reglement, werd elke logica aan de laars gelapt en kreeg VU&ID slechts
4 vertegenwoordigers. Vlak voor de gemeenteraad van april viel het verdict van
de gouverneur: de verdeling moet zijn CVP 3, d�82 3 en VU&ID 5.

Nog kon de burgemeester zich niet neerleggen bij dit besluit want toen VU&ID
vroeg om de nieuwe verdeling onmiddellijk te stemmen op de gemeenteraad
weigerde hij halsstarrig. Het gevolg hiervan was dat de algemene vergadering
van vzw STOLA niet kon doorgaan en VU&ID genoodzaakt was een nieuwe
gemeenteraad samen te roepen. Op deze gemeenteraad, op zaterdag 28 april
om 8 uur 's morgens, volhardde de meerderheid in de boosheid en onthield zich
zodat enkel VU&ID de nieuwe verdeling vastlegde. Het prijskaartje van deze
koppigheid zullen we er maar niet naastleggen.

Voorts voegden onze gemeenteraadsleden vier bijkomende punten toe aan de
agenda van de gemeenteraad om beslissingen af  te dwingen m.b.t. de belastin-
gen op het radioactief  afval, de bestemming van het scholeke van de Heide voor
de opvang van mindervaliden en het gebruik van de conferentiezaal van VITO
door Desselse verenigingen, alsook een vraag om verduidelijking m.b.t. de
toepassing van de verkavelings- en stedebouwkundige voorschriften in de
verkaveling Elsakkers.

Guy Muylaert
Voorzitter VU&ID Dessel

In de kijker: Diana Slegers
Al meer dan 18 jaar maakt Diana de
dienst uit op het OCMW. Na 6 jaar
voorzitterschap moet ze nu vrede
nemen met het mandaat van raadslid.
Ten onrechte plaats moeten ruimen
voor (...) een terechte in-de-kijker.

Diana, geboren in 1958, behaalde
het diploma van maatschappelijk
assistent en relatie- en commu-

niecatiewetenschappen. Zij is ge-
trouwd met Guy Muylaert, moeder van
Lieve, Eefje en Lotte en ook het moeke
van verschillende pleegkinderen. Ze
biedt opvang aan kinderen en jongeren
in crisissituaties en steekt een
helpende hand toe daar waar noden
zijn. Voor de Balkanactie van de
gemeenten, het Kosova comité, en tal
van andere humanitaire organisaties,
is Zandvliet 60 een vertrouwd adres.
Professioneel werkt Diana als parle-
mentair medewerkster bij Kris Van
Dijck, waardoor ook het politieke werk
in het Vlaams Parlement voor haar
weinig geheimen heeft.
In 1982 kandideerde ze voor de eerste
keer bij de gemeenteraadsverkie-
zingen waarna ze OCMW-raadslid werd.
Een onafgebroken betrokkenheid bij
het Dessels welzijnsbeleid van ruim 18
jaar. De 6 jaar van haar voorzitter-
schap werden zowel gekenmerkt door
het aanpassen van de dienstverlening
aan de noden van onze maatschappij,
met als belangrijkste aandachtspunt de
kansarmoede en door het optimalise-
ren van het personeelskader. "Bezig
zijn met welzijn is in de eerste plaats
oog hebben voor de zwaksten in onze
samenleving", is dan ook een gevleu-
gelde uitspraak van Diana.
Op 8 oktober 2000 behaalde Diana,
als tweede op de lijst, 347 voorkeur-
stemmen en werd ze gemeenteraads-
lid. Vanwege haar deskundigheid in het
OCMW heeft VU&ID geoordeeld Diana
eveneens in het OCMW te laten
functioneren waar ze deel uitmaakt van
het vast bureau
(dagelijks bestuur
van het OCMW)
terwijl de partij haar
nationaal afvaardigt
in de raad van
beheer van de cel
welzijn van de VVSG
(Vereniging van
Vlaamse Steden en
Gemeenten).



dienstjaar MOL DESSEL
1990 22.884.150 2.526.800
1991 19.625.600 2.866.800
1992 17.871.950 3.320.000
1993 17.668.350 3.860.000
1994 18.776.100 6.883.808
1995 20.494.495 8.008.202
1996 23.004.183 12.854.206
1997 20.005.963 13.376.236
1998 18.902.410 18.515.774
1999 18.235.698 19.431.280
2000 18.473.205 19.895.616
2001 (geraamd) 35.000.000 21.000.000
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VU: Guy Muylaert
Zandvliet 60 - 2480 Dessel.

Wat is GECORO?

Elke gemeente dient voortaan
over een adviescommissie te
beschikken m.b.t. ruimtelijke

ordening (GEmeentelijke COmmissie
Ruimtelijke Ordening). De GECORO is
een adviesraad die allerlei opdrachten
heeft op het vlak van het lokaal
ruimtelijk beleid. Zo speelt de GECORO
o.m. een belangrijke rol bij de tot-
standkoming van het gemeentelijk
ruimtelijk structuurplan, geeft advie-
zen over de gemeentelijke steden-
bouwkundige- en verkavelingsveror-
deningen, als ook over het gemeente-
lijk jaarprogramma. In Dessel bestaat
GECORO uit negen leden: twee
deskundigen (waarvan één voorzitter
is), zes vertegenwoordigers van
lokale maatschappelijke geledingen en
een secretaris (de ambtenaar belast
met de ruimtelijke ordening). De
lokale maatschappelijke geledingen
die één effectieve en één plaatsver-
vanger moeten afvaardigen werden
door de gemeenteraad vastgelegd:
- milieu- of  natuurvereniging
- organisatie werknemers
- organisatie werkgevers
- vertegenwoordiging landbouw
- handelaars
- gezinsvereniging (toegevoegd op
vraag van VU&ID)
VU&ID wilde ook nog een vertegen-
woordiger namens de jeugd- en/of
sportverenigingen, maar dat was weer
net iets te veel gevraagd.
Geïnteresseerden kunnen zich ken-
baar maken op de technische dienst in
De Plaetse. (014-38 99 20)

Verhoging belasting op nucleair afval
CVP en d�82 stemmen NEEN.

Sinds 1990 int de gemeente Dessel jaarlijks een belasting op de aanvoer en
de opslag van radioactief  afval. Ook de gemeente Mol stemde korte tijd
later een zelfde belastingsreglement. Terwijl in die periode het merendeel

van het afval zich op Mols grondgebied bevond (site 2 van Belgoprocess; de
vroegere 'waste' van het SCK) en vooral Mol vele miljoenen inde, zou daar door
saneringswerken het afval systematisch naar Dessel verhuizen (site 1 van
Belgoprocess in de Gravenstraat) waardoor de inkomsten van Dessel gevoelig
zouden stijgen. Telkens als het afval te veel naar Dessel verhuisde en Mol minder
dreigde te ontvangen, paste Mol echter de tarieven aan zodat de inkomsten voor
hen jaarlijks rond de 20 miljoen bleven, terwijl Dessel het steeds netjes speelde.
Nu gaat Mol plots naar 35 miljoen (!) en naar verluidt in samenspraak met de
sector. VU&ID Dessel vindt dat hierdoor een te groot onevenwicht tot stand komt
tussen de twee gemeenten, waarvoor geen redelijke verklaring te geven is.
VU&ID vroeg dan ook op de gemeenteraad om in navolging met Mol de belasting
op dezelfde manier te verhogen. Dessel is voor ons niet minder dan Mol.
De meerderheid kon geen haar tussen de redenering van VU&ID krijgen, knikte
instemmend en het college beweerde zelfs dat er al onderhandeld werd (waar
hebben we dat nog gehoord; telkens als wij iets voorstellen is men er al mee
bezig...). Hemeltergend was wel de vaststelling bij de stemming: CVP en d�82
stemden tegen de voorgestelde verhoging, tegen datgene waarvan ze eerst
beweerden achter te staan.

Wordt nu lid van de grootste en
snelst groeiende politieke
organisatie in Dessel.
Hoofdlid 500 fr. (eerste lid in het gezin)

Bijlid 100 fr. (overige gezinsleden)

Bel 014-37 24 54



MOND- EN
KLAUWZEER
BSE
DIOXINE
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BSE (bovine
sprongiforme
encephalopathie) of
gekke- koeien-ziekte.

BSE is een hersenaandoening bij
koeien die veroorzaakt wordt door
ziekteverwekkende prionen. Dit zijn

eiwitten die na opname door de koe in
staat zijn bepaalde veranderingen in de
hersenen te veroorzaken, waardoor het
hersenweefsel afbreekt en de koeien zich
vreemd gaan gedragen. Deze prionen
zijn heel moeilijk uit te roeien. Momenteel
is verbranding de enige manier om deze
prionen te vernietigen.
Vermoedelijk is BSE ontstaan door het
mengen van met scrapie (een hersen-
aandoening die lijkt op BSE bij de
schapen) besmette schapen in het
veevoeder. Omdat men tijdens het
bereiden van veevoeder gebruik maakte
van dierlijk slachtafval, is BSE op deze

manier verder verspreid. Andere
besmettingmogelijkheden zijn de over-
dracht van het moederdier op haar
nakomelingen of  koeien die grazen op
grasland waar uitwerpselen liggen van
andere koeien met BSE. Uit resentelijk
onderzoek blijkt, dat vooral in Engeland,
waar momenteel ten gevolge van de
mond- en klauwzeer epidemie massaal
karkassen van de runderen worden
begraven, BSE zich zal  kunnen versprei-
den via het grondwater. De overheden
nemen momenteel tal van voorzorgsmaat-
regelen om te voorkomen dat de ziekte
zich verder zal verspreiden.
Een menselijke variante van BSE is de
ziekte van Creutzfeldt-Jakob. Eén van de
verwekkers van deze ziekte is het eten
van risicomateriaal (hersenen, rugge-
merg, ...) van met BSE besmette runde-
ren. Tot op heden werd nooit aangetoond
dat het eten van spiervlees van met BSE
besmette runderen, aanleiding geeft tot
het krijgen van Creutzfeldt-Jakob.
Ook huisdieren lopen het risico om
besmet te worden. Als men de dieren-
ziektes bekijkt van de afgelopen jaren, de
herkomst ervan in Europa en de gevolgen
voor de economische belangen, dan
krijgen wij sterk de indruk dat er hier te
zeer hard spel gespeeld wordt om de
economische belangen, op wereldvlak, te
veroveren en dit ongeacht de gevolgen
ervan voor de volksgezondheid.

Opvang mindervaliden.

Het Dessels schepencollege startte vorig jaar de bespreking met vzw de As, die
ondermeer De Rusthuif  in Arendonk uitbaat, om in Dessel een filiaal te openen
waar mindervaliden kunnen opgevangen worden. Dit zou een mooie kans zijn

voor de vele Desselse mindervaliden die nu naar Arendonk of  andere instellingen
trekken, om in hun eigen dorp terecht te kunnen, zodat De Rusthuif  haar lange wacht-
lijst zou kunnen wegwerken. VU&ID bracht op de jongste gemeenteraad het dossier
opnieuw op tafel met het uitdrukkelijk verzoek het scholeke van de Hei te herbestemmen
voor de dagopvang van mindervaliden. De meerderheid wil eerst nog verder met vzw de
As overleggen. We houden het in de gaten.

Uit het VU&ID
verkiezingsprogramma van
8 oktober 2000:

"Tal van volwassen
mindervaliden uit Dessel dienen
voor dag- en nachtopvang hun
toevlucht te zoeken buiten
Dessel.

In samenspraak met bestaande
initiatieven dient er gezocht te
worden naar een opvang in
Dessel zelf.

De school op de Heide moet in
het kader daarvan een bestem-
ming krijgen. Voorbereidende
gesprekken dienaangaande zijn
reeds gestart en moeten verder
gezet worden."

Markt.

Op Witte Donderdag was VU&ID
present op de wekelijkse markt.
In het bijzijn van twee

paaskippen (Frans Blankert en
Christophe Verdonck) werden door
VU&ID mandatarissen paaseitjes met
een gepast gedichtje uitgedeeld aan
jong en oud.

Mosselfeest.

De VU&ID nodigt u allen uit op
het jaarlijks
mosselfeest in

de Kristoffelzaal op
de Heide. Zondag 7
oktober van 11.30
uur tot 20.00 uur.
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Nieuws uit het Vlaams Parlement.

Donderdag 26 april stond Dessel (en
omgeving) een beetje centraal in
het Vlaams Parlement. In de voor-

middag stelde Vlaams volksvertegenwoor-
diger Kris Van Dijck een vraag aan Vlaams
minister Vera Dua i.v.m. de sanering van
de terreinen van Balmatt in Mol Donk en
na de middag interpelleerde hij Dirk Van
Mechelen over de toekomst van de
gronden bestemd voor nucleaire activitei-
ten (9,6 km²) op het grondgebied van de
gemeenten Dessel, Mol en Geel.

Balmatt
De situatie van de Balmatt-terreinen
wordt door de minister als topprioriteit
erkend. 50 meter ten noordoosten van de
site mat VITO 260 tot 421 asbestvezels
per m³, waar de Wereld Gezondheids-
organisatie (WHO) vanaf  1.000 vezels
spreekt van een verhoogd kankerrisico.
De oppervlakte, benut door Remat, zal
weldra gesaneerd worden, maar voor 9/
10 van de site moet nog een beschrijvend

Doortocht Dessel.

De definitieve plannen voor de vernieuwing van de provinciebaan en de
Markt moesten op de gemeenteraad goedgekeurd worden. Niettegen-
staande VU&ID het dossier opstartte en er heel veel belang aan hecht,

werd het door ons te licht bevonden.
Onze kritiek m.b.t. de riolering (zie Betrokkenheid maart) blijft. Zoals voorspeld
zal het werk nu lang duren. In het lastenkohier, dat het schepencollege op de
gemeenteraad verdedigde, lezen wij 240 werkdagen! Rekening houdend met
bouwverlof, vorstperioden, regendagen en andere mogelijke onderbrekingen zal
de hinder van de werken en de omleggingen een stuk langer dan één jaar duren.
Ook de heraanleg van de Markt valt ons inziens bijzonder mager uit: één grote
parkeerplaats in kasseien, weinig afwisseling, geen kiosk (zoals wij gehoopt
hadden), geen plaats voor een kunstwerk of  fontein. De pomp zal afgebroken en
overgebracht worden naar de gemeentelijke werkplaats (raming 100.000 BEF).
Waar wij anderzijds onze beleidsperiode afsloten met een hoorzitting in
De Eendracht om de voorlopige ontwerpen aan de goedkeuring van de bevol-
king voor te leggen, werden de definitieve plannen niet ter inzage gelegd.
De gemeenteraad besliste en nadien zullen de Desselaars er eens naar mogen
kijken...
VU&ID onthield zich bij de eindstemming.

bodemonderzoek plaatsvinden. Naast het
gemeten asbest zijn immers bij proefne-
mingen eveneens tolueen, zware metalen,
minerale oliën en zink in de bodem
gevonden. Indien de curatoren tegen het
einde van de zomer niet met dit onder-
zoek begonnen zijn, zal OVAM niet nalaten
om van ambtswege zelf  over te gaan tot
dit onderzoek. Een gesaneerd Balmatt-
terrein is goed voor ruim 6 ha nieuw
industrieterrein!

Toekomst voor de nucleaire zone
Het "gebied voor de vestiging van
kerninstallaties" meet in Dessel-Geel-Mol
9,6 km². Volgens de minister is deze
reservering veel te groot (...) en sugge-
reert hij de betrokken gemeenten om
delen ervan een herbestemming te geven
met wat men een "ruimtelijk uitvoerings-
plan" noemt. Zo kan er ruimte gecreëerd
worden voor landbouw, natuur, KMO, e.a.

Door het hele gebied te laten aansluiten
bij de Kempische as Herentals-Geel-Mol-
Lommel, ziet de toekomst voor de
uitbreiding van de KMO-zone Stenehei er
weer iets rooskleuriger uit. VU&ID zal in
deze zaak  initiatieven nemen in de
verschillende gemeenteraden.

Algemeen VU voorzitter Fons
Borginon sprak de leden en sympa-
thisanten toe op het fel gesmaakte

VU&ID ledenfeest in zaal De Eendracht op
zaterdag 28 april: "De mensen aan de
partijtop hebben soms de neiging te
denken dat ze het beter weten en durven
wel eens beslissingen nemen over de
hoofden van de basismilitanten heen,
zonder met hun wensen rekening te
houden. Ik wil dan ook meer gebruik
maken van onze rijkdom aan militanten
om alzo onze politieke koers te bepalen."
Waarop Kris Van Dijck de bedenking
formuleerde: "Indien men in gans
Vlaanderen zou werken zoals VU&ID in
Dessel, waar nooit ruzies zijn, dan was
Fons Borginon voorwaar de gelukkigste
partijvoorzitter van het land."

Fons Borginon, al sprekend in De Eendracht

Ledenfeest.


