
Kris Van Dijck
Lijstduwer en 1ste opvolger Vlaams Parlement

Flor Van Noppen
2de plaats Europees Parlement

mei 2009

101

“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

15e jaargang nr. 5

Rapport.

I
n het laatste weekend van april pakte de krant De Standaard uit met het
rapport van het Vlaams Parlement. De krant maakt het overzicht van de
beste, maar helaas ook de slechtste volksvertegenwoordigers.

“Een onmisbare leidraad voor de regionale verkiezingen van zondag 7
juni”, schrijft de krant op haar voorblad. Als Desselse N-VA zijn we terecht
fier. De N-VA is niet alleen de beste fractie; de voorzitter is zowaar het
beste parlementslid en onze eigen burgemeester, Kris Van Dijck, staat
maar liefst op de vijfde plaats.
Proficiat! www.standaard.be/rapport

TOP TIEN

1. Jan Peumans N-VA

2. Rudi Daems Groen!
3. Annick De Ridder VLD
4. Bart Martens SP.A
5. Kris Van Dijck N-VA

6. Jan Penris VB
7. Jef  Tavernier Groen!
8. Koen Van den Heuvel CD&V
9. Ludo Sannen SP.A
10. Patrick Lachaert VLD

FRACTIES

1. N-VA

2. Groen!
3. CD&V
4. SP.A
5. VLD
6. SLP
7. LDD
8. Vlaams Belang

In de kijker:

I
n deze
verkiezings-
periode willen

onze twee
nationale
mandatarissen,
Flor Van Noppen en Kris Van Dijck
alle militanten en helpers van de
N-VA in de kijker zetten.
Politiek is meer en meer een
media gebeuren aan het worden
van bekende kopkes op tv.

Het is echter dankzij de inzet en
steun van tientallen militanten en
medewerkers dat politici, die niet
tot die happy few behoren, nog
het verschil kunnen blijven maken.

Aan al onze plakkers,
bordenzetters, brief- en
omslagenschrijvers, ontwerpers,
bussers en manusjes-van-al.

Aan al diegenen bij wie een bord
mag staan of  een affiche mag
hangen.
Aan al diegenen die in hun
dagelijkse contacten het voor ons
opnemen.

Aan al diegenen die er staan als
wij ze nodig hebben: een dikke en
welgemeende
dank je wel, want
opnieuw kunnen
we op jullie
rekenen!

Kris en Flor



102

Koen Huysmans  -  014-37 97 71

De schande van Dessel.

Z
o durven we de wijkpost van de Desselse politie noemen: “een schande”. Ben je
er onlangs nog geweest? Die schande oplossen is nog zo eenvoudig niet en botst
op wettelijke bezwaren en termijnen…

Reeds in 1999 werd door het toenmalig CD&V - N-VA schepencollege
studiebureau Infrabo aangeduid om van de villa Verbeeck in de Kwademeer een
politiecommissariaat te maken. Het huidig commissariaat in de Lorzestraat zou dan
kunnen gesloopt worden om een dringende uitbreiding van de school mogelijk te
maken. In de periode 2001-2006 werd er met het dossier niets gedaan. Wel circuleer-
den er toen voorontwerpen om in de villa serviceflats onder te brengen. Het huidig
N-VAcollege haalde het oorspronkelijk dossier van onder het stof  en reactiveerde
samen met de politiezone Balen-Dessel-Mol dit dossier. Er werd ons beloofd door
Infrabo om alle aanvragen, lastenboeken en plannen klaar te hebben voor de gemeen-
teraad van 30 april, nadat eerdere afspraken voor de gemeenteraden van februari en
maart niet nagekomen werden. Dit tot zwaar ongenoegen van het schepencollege.
Het gemeentedecreet bepaalt dat een dossier voor de gemeenteraad volledig moet
zijn acht dagen voor de gemeenteraad en dat de agendapunten voldoende duidelijk
omschreven moeten zijn. Voor elk agendapunt wordt het dossier dat erop betrekking
heeft, ter beschikking van de gemeenteraadsleden gesteld vanaf  de verzending van de
agenda. In Dessel is dat dus de woensdag, acht dagen voor de donderdag dat het
gemeenteraad is. Op woensdag 22 april waren niet alle documenten door het studie-
bureau aangeleverd. In het dossier zat naast de stukken die er wel waren een vermel-
ding dat vanaf  vrijdag, twee dagen later, het dossier volledig zou zijn. Nog steeds zes
dagen voor de gemeenteraad. Dit is niet wettelijk, fulmineerde de oppositie op de
gemeenteraad, waarop burgemeester Kris Van Dijck niets aan het toeval overliet en
het dossier onmiddellijk afvoerde. Hierdoor trok hij de lont uit het kruitvat want
achteraf  bleek dat de oppositie vuurwerk had aangekondigd bij de pers. Ja, lezer,
vuurwerk om die twee (!) dagen. Men moet toch ergens een slak vinden om zout op te
leggen. Opnieuw natuurlijk een maand vertraging voor politie en school! Vraag is nu
welke Desselaar daar nu beter van wordt. Zo zie je maar dat de puntjes niet alleen
voor de burgers op de “i” gezet worden… En, dat door partijen die de mond vol
hebben van planlastvermindering en goed bestuur. Maar ja, juist is juist zeker, en acht
dagen zijn acht dagen. Geen zes. Nu heeft men vierendertig dagen om het dossier te
bestuderen.

N-VA Dessel feest op

zaterdag 11 juli,

Vlaanderens feestdag!

De leeuwenvlag uithangen!

Op 11 juli hangen we de leeuwen-
vlag uit. Hebt je er nog geen?
Wij hebben er nog één voor jou.

Fietstocht naar het

Campinastrand.

Om 13.30 uur vertrekken we aan
de pomp op de Markt voor een
kindvriendelijke fietstocht naar
Campinastrand. Kinderen kunnen
er ravotten; de anderen wacht er
een aangenaam terras...

Barbecue in de kantine van

Witgoor Sport.

Vanaf  18.00 uur worden we
verwacht in de kantine voor onze
jaarlijkse barbecue. Vooraf
inschrijven is wel noodzakelijk.

Iedereen is van harte

welkom.

In De Morgen…

D
e Morgen maakte ook het bilan
op van de 124 Vlaamse parle-
mentsleden. Wat schrijven zij

over Kris van Dijck?
“Degelijk parlementslid, eerst als
fractieleider, vervolgens op onderwijs.
Constructieve politicus die in staat is
een compromis te sluiten. Daarom ook

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

geliefd bij de collega’s. Hield onder
meer de pen vast bij het delicate
statement over de racistische moorden
van Hans Van Themsche. Het harde
oppositiewerk ligt hem dan weer
absoluut niet.”
Zo kennen wij hem volledig. Misschien
ook daarom dat hij in Dessel het
verschil maakte? Constructief; in
meerderheid EN in oppositie.
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Uit het N-VA beleidsprogramma

2007-2012:

“Als gemeentebestuur geven

we privé-verkavelaars kansen.

We denken daarbij aan die

gebieden die in de woonzone

liggen: Bergenstraat -

Schijfstraat, Dessel sport,

Lorzestraat - Biezenstraat,

Zandvliet - Dijkstraat  en de

gebieden tussen Meistraat en

Kromstraat.

Op vraag van clubs kunnen

gronden ter beschikking

gesteld worden die dan ook

door deze bewuste clubs

onderhouden worden.”

Frieda Brepoels
1ste plaats Europees Parlement

Flor Van Noppen
2de plaats Europees Parlement

Verkaveling
Lorzestraat?

D
essel Sport en het gemeente-
bestuur werkten aan een
samenwerkingsovereenkomst

om enerzijds een verkaveling te
realiseren in de Lorzestraat en
anderzijds de kans te geven aan
Dessel Sport om in Brasel een nieuw
voetbalstadion te bouwen. Deze basis
van samenwerking stond geagendeerd
op de gemeenteraad van april.
Nog voor de gemeenteraadsleden zich
echter konden uitspreken en nog voor
er ook maar één plan goedgekeurd
werd, vonden sommigen het nodig om
in heel Dessel een verkavelingsplan te
verspreiden dat bij heel wat mensen
vragen oproept. Vragen waarop de
gemeentediensten geen antwoord
kunnen geven.
Als N-VA betreuren we deze gang van
zaken want het opzet is natuurlijk
goed. Wonen in de woonzone en
sporten in de sportzone.
Wie kan daar wat op tegen hebben?
Maar omdat hier twee partijen, ge-
meente en Dessel Sport, een win-win
moeten nastreven waarbij finaal de
Desselaar beter wordt, is het ook nodig
dat de informatie die verstrekt wordt
correct is.

De Pastorij.

I
n het weekend van 15-17 mei werd het sociaal huis De Pastorij feestelijk
geopend. Vlaams minister Dirk Van Mechelen (VLD) die het dossier destijds
goedkeurde kwam voor de gelegenheid naar Dessel. Een uitnodiging vanwege

het Dessels gemeentebestuur dat bij de minister in de smaak viel, want toch een
politieke concurrent… Maar eerlijk is eerlijk, verkiezingen of  niet, ere wie ere
toekomt en die hoffelijkheid hebben we als N-VA.
De Pastorij mag gezien worden. Het Dessels OCMW mag er fier op zijn en de
mensen die er komen krijgen van bij het binnenkomen het gevoel dat ook zij
belangrijk zijn.
En daar gaat het om: alle Desselaars zijn belangrijk!
Voor wie de uitbreiding overbodig vindt? Ga eens kijken. Zoek de vrije ruimten…
Hou daarbij ook rekening met de geplande personeelsuitbreidingen zoals die

voorzien is in het
lokaal sociaal
beleidsplan.
Met andere woor-
den, beste mensen,
zonder de
uitbreiding die door
de N-VA
gerealisseerd werd,
had het OCMW
opnieuw op een
schuppesteel
gezeten. Welke
vooruitgang was er
dan geboekt?

Sommige durven de N-VA een asociale partij noemen?
Welnu, wat is er dan asociaal aan onze voorstellen?

- Een aanvullende Vlaamse kinderbijslag om jonge gezinnen extra te
ondersteunen.

- Een Vlaamse hospitalisatieverzekering omdat de privé-verzekeringen veel
te duur zijn.

- Een Vlaamse energiemaatschappij om het monopolie van Electrabel te
breken en de energiefactuur van de mensen te doen dalen.

- En een Vlaamse korting op de personenbelasting voor de laagste
inkomens.

Zeg nu eens: wat is daar dan allemaal asociaal aan?
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Twee

burgemeesters…

F
red Entbrouxk en Kris Van Dijck:
op de N-VA lijst vinden we twee
burgemeesters. Een zetelende en

een oud-burgemeester, maar ook één
die in zijn gemeente meer dan zijn
sporen verdiende.
Ze staan als het ware schouder aan
schouder op de laatste en voorlaatste
plaats. Want naast onze burgemeester
wordt de lijst van op de voorlaatste
plaats mee geduwd door
Fred Entbrouxk uit Boechout.

Fred Entbrouxk was 9 jaar
burgemeester en heeft 22 jaar college-
werk achter de rug.
Fred twijfelde lang na de splitsing van
de Volksunie. Welke weg zou hij uit-
gaan? Hij bleef  een beetje verweesd
achter, maar bleef  wel in de gemeente-
politiek actief  met een eigen lokale lijst.
Ondertussen volgde hij met meer dan
gewone aandacht wat er in Brussel
allemaal gebeurde. En de N-VA
overtuigde hem. In die mate dat hij nu
zijn volle gewicht achter de lijst zet:
“Voor 100% met de kracht van een
overtuiging.

Ik wil al mijn politieke ervaring ter
beschikking stellen van de enige echte
Vlaamse partij: de N-VA.”
Wie zijn wij om Fred tegen te spreken.
In ieder geval ook voor ons een
kandidaat die het vertrouwen en een
stem waard is.

Voor vaderland en

solidariteit.

G
isteren mocht ik kennis nemen
van het initiatief  Belgavox. Eerst
dacht ik dat het iets van het leger

was. Toen ik meer dan twintig jaar
geleden mijn legerdienst deed, eerst
een maand in Heverlee en dan de rest
van het jaar in Leopoldsburg, heb ik
meer dan eens mijn tijd gedood door
VOX te lezen, het maandblad van de
Belgische strijdkrachten. Maar neen,
Belgavox is iets anders. Wat is
Belgavox dan wel? Een brede groep
van muzikanten en artiesten uit
Vlaanderen en Wallonië hebben zich
gegroepeerd in een nieuwe vzw. Zij
zullen in de schaduw van het Atomium,
het icoon van de wereldtentoonstelling
in 1958 en het symbool van de
vooruitgang, een concert organiseren.
Dit concert staat in het teken van
solidariteit. Prachtig, want in een
democratische, humane samenleving is
solidariteit het sleutelwoord. Ik ben dus
voor solidariteit. Laat dat duidelijk zijn.
Maar daar blijft het niet bij. Men gaat in
de duiding van dit opzet naadloos over
in een appel voor een solidair België
waarbij de woorden vallen: “Je mag
best trots zijn op je vaderland.” Ze
willen de Belgische identiteit verster-
ken, lees ik. Nu word ik pas echt
wakker… Het is dus geen vrijblijvende
solidariteit. Het is ook voor het vader-
land…
Fier zijn op je vaderland? Welk vader-
land? Ik ben inderdaad fier op mijn
vaderland. Maar dat is niet België. Niet
het land waar wij als Vlamingen al onze
rechten hebben moeten afdwingen en
afkopen. Als men de oproep voor
solidariteit toch in die context plaatst
en vindt dat het de (Vlaamse) politici
zijn die de boel vergallen, omdat ze op
hun strepen staan… Wel nu, dan hoop

ik dat de initiatiefnemers zullen lukken
in het opzetten van een duurzame
solidariteit in België. Ik mag er dan
toch ook van uit gaan dat die solidari-
teit ook het volgende inhoudt, want de
basis van solidariteit is ‘respect’.
En dat houdt in:
- dat wanneer Franstaligen in Vlaande-
ren komen wonen, zij zich aanpassen;
- dat die inwijkelingen zich de taal van
de streek eigen maken en niet hun taal
opdringen bij bakker, beenhouwer of
aan de kassa in de supermarkt;
- dat men respect weet op te brengen
voor de door de grondwetgever
vastgelegde regels in dit land;
- dat men aanvaardt dat Vlaanderen
Nederlandstalig is;
- dat ik in mijn eigen hoofdstad in mijn
eigen Nederlandse taal overal terecht
mag kunnen;
- dat de democratische verzuchtingen
van de meerderheid ook uitgevoerd
worden;
- dat men gevolg geeft aan arresten
van het Grondwettelijkhof;
- dat men de Vlamingen in Komen een
school gunt, wettelijk trouwens ver-
plicht (!) net zoals die wel voorzien zijn
voor de Franstaligen in de Vlaamse
faciliteitengemeenten;
- dat decreten kunnen en mogen
gestemd worden en niet steevast
geblokkeerd worden met de oneigen-
lijke technieken van belangenconflicten;
- dat de ongerijmdheid weggewerkt
wordt waarbij Vlaanderen eenmaal en
de Franstaligen vijfmaal een belangen-
conflict kunnen inroepen;
- dat men de hoffelijkheid hanteert om
voor een federale regering ook een
meerderheid in Vlaanderen te zoeken;
- dat men niet méér Franstaligen dan
Nederlandstaligen opneemt in de
federale regering;
- dat een Nederlandstalige inwoner van
het Pajottenland een beroep kan doen

op een Nederlandstalige MUG;
- dat de Franstaligen het imago van de
Vlamingen niet voortdurend in het
buitenland gaan schaden en er ons niet
langer afschilderen als racisten en
onverdraagzamen;
- dat de ongelijkheden waarbij een
ziekenhuisopname in Brussel en
Wallonië veel duurder zijn dan in
Vlaanderen, en daardoor veel duurder
zijn voor de schatkist, ook weggewerkt
worden;
- dat men op een even correcte en
rationele wijze federale wetten naleeft
en controleert;
- dat belastingsdiensten niet alleen in
Vlaanderen ernstig werk leveren;
- dat men de verdeling van de inkom-
sten uit het boetefonds baseert op de
inkomsten en niet het geld laat vloeien
naar hen die geen initiatieven nemen;
- dat voor duurzame investeringen in
het spoor, o.a. rond Antwerpen, de
nefaste wafelijzerpolitiek verlaten
wordt;
- …

Als ze dat allemaal met Belgavox
kunnen bekomen. Als die solidariteit
kan in België. Dan zal ik met plezier op
de eerste rij gaan staan, daar op de
Heizel. Ik vrees echter dat dàt een
illusie is, maar dat Belgavox gehan-
teerd wordt om die Vlamingen, om die
kiezers, die wel eens op politici en
partijen zouden durven stemmen die
op hun Vlaamse RECHTEN staan, een
schuldgevoel aan te kweken. Belgavox
is dus wel degelijk politiek en lang niet
zo onschuldig als dat het er uit ziet.
Ik kijk nu al uit naar de dag waarop de
koning opnieuw eremetaal en titels
uitreikt: ridders, baronnen, Ordes, enz.
Wedden dat…

Kris Van Dijck
Uit: www.krisvandijck.be


