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Nu durven veranderen.

B
este Desselaar,

          Straks is het aan jou als kiezer om de kaarten te leggen.
De situatie is van die aard dat langer doordoen zoals we in België bezig
zijn, geen optie meer is. Als N-VA leggen we duidelijk de vinger op de
wond en bieden een recept, een remedie aan. Grondige hervormingen
van de staatsstructuren moeten ons een werkbare overheid opleveren.
In het belang van alle mensen die in België wonen, Vlamingen én Walen,
is dat méér Vlaanderen en méér Wallonië.
Met een stem voor de N-VA kan je er van op aan dat er woord zal
gehouden worden: geen regering zonder die noodzakelijke
hervormingen. Niet nog langer van hetzelfde.
Het verschil kan deze keer worden gemaakt.
Met een sterke N-VA meer dan ooit! Wij geloven er in. Doe je mee?

Met vriendelijke groeten,

Flor Van Noppen Kris Van Dijck
3de plaats Kamer Lijstduwer Kamer

In de kijker:

Flor Van Noppen

I
n juni 2007 werd Flor verkozen
voor de Kamer van
Volksvertegenwoordigers.

Hij was daarmee de eerste
Desselaar die dat ooit
klaarspeelde. Derde keer goede
keer dachten we, want in 1999
haalde hij wel de meeste stemmen
maar ging de enige VU-ID-zetel
naar toenmalig lijsttrekster Els Van
Weert. In 2003 werd dan weer
door de nieuwbakken N-VA en
haar jonge lijsttrekker
Bart De Wever de kiesdrempel net
niet gehaald. De partij zette echter
door en die moeilijke periode ligt
hopelijk achter ons. Elf  jaar
geleden zette Flor de eerste
stappen in de nationale politiek.
Voedselveiligheid was zijn groot
engagement. Hij zette de strijd van
zijn broer Karel verder op het
politieke terrein. Flor ging vanaf
het begin gedreven aan het werk.
Hij was o.a. lid van de commissies
Volksgezondheid, Leefmilieu en
Maatschappelijke Vernieuwing en
Nucleaire Veiligheid. Hij was goed
voor tientallen initiatieven, inter-
pellaties en vragen. Zijn niet
aflatende pleidooien voor het
MYRRHA-project bij het SCK waren
als een luis in de pels van de
federale regering. Die strijd werd
gewonnen. Flor is ook een gedre-
ven doorzetter met een opinie die
soms haaks staat op wat gemeen-
goed is. Het is niet de eerste keer
dat de tijd hem ook gelijk geeft.
Daarom alleen al
is hij een goed
parlementslid.
Geen ja-knikker,
maar iemand
met een eigen
mening.



Koen Huysmans  -  014-37 97 71

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

N-VA Kempen is klaar voor de kiesstrijd!

V
orig jaar, juni 2009: Europese en Vlaamse verkiezingen. De N-VA wordt in de Kempen op slag de tweede grootste partij en
vaardigt twee Vlaamse parlementsleden af: Kris Van Dijck en Vera Celis. In het kanton Arendonk (Arendonk, Dessel, Ravels en
Retie) wordt de beste score neergezet: 21,46%. Juni 2010: verkiezingen voor Kamer en Senaat. N-VA Kempen is er opnieuw

klaar voor. Maar liefst twaalf  Kempense kandidaten dingen naar jouw gunst.

Voor de Kamer: Flor Van Noppen (Dessel), Dr. Dirk Van de Voorde (Geel), Tine van der Vloet (Merksplas), Bruno Peeters
(Oud-Turnhout), Annelies Guldentops (Balen), Jan Vangheel (Mol), Vera Celis (Geel) en Kris Van Dijck (Dessel) bij de effectieven.
Bij de opvolgers: Els Baeten (Turnhout), Marc Smans (Beerse) en Alfons Daems (Olen).
Voor de Senaat is dat op de vijftiende plaats dokter Koen Dillen uit Mol-Rauw.

11 juli 2010.

V
laanderens feestdag zal weer
niet ongemerkt voorbijgaan in
Dessel. Naast de vele buurt-

feesten en straatbarbecues willen wij
jou uitnodigen op volgende twee
manifestaties:

Vlaanderen zingt
Een organisatie van de cultuurraad op
het Meiplein in Witgoor.
Na het reuzesucces van vorig jaar
zeker een aanrader voor jong en oud!
Op zondag 4 juli vanaf  19 uur.

N-VA barbecue
Jaarlijkse fietstocht en barbecue van
onze Desselse N-VA afdeling.
Vertrek op het marktplein om 14 uur
en ’s avonds barbecue in sporthal
Brasel op zondag 11 juli. Vooraf
inschrijven op het secretariaat .
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Uit het N-VA beleidsprogramma

2007-2012:

“De bestaande in Dessel

aanwezige infrastructuur

(feest- en vergaderzalen) zal

geïnventariseerd worden en er

zal een bevraging plaatsvinden.

Afhankelijk van de uitslag van

dit onderzoek zal de gemeente

een initiatief nemen.”

De Eendracht.

H
et verenigingsleven in Dessel centrum speelde zich in belangrijke mate af  in het
PC aan de Kolkstraat, met zaal 700 en haar vergaderaccommodatie, en zaal
‘De Eendracht’ in de Hannekestraat. Voor het ene nam de parochie steeds haar

verantwoordelijkheid, voor het andere de fanfare. Dit gegeven werd de voorbije jaren
danig door elkaar geschut. Zeker met het sluiten van zaal 700 kwam het verenigings-
leven onder druk. Maar ook de oude zaal De Eendracht heeft haar beste tijd gehad en
is te klein om de Desselse noden op te vangen.
Inspelend op deze ontwikkelingen, meent het schepencollege dat het aan de gemeente
is om oplossingen aan te reiken. We kunnen het toch niet maken dat er straks geen
zaal meer is. Noch om te feesten of  een voorstelling te organiseren, noch om
bijvoorbeeld een koffietafel te dekken na een uitvaart. De gemeente koos een paar
jaar terug al duidelijk voor de locatie van zaal De Eendracht, grenzend aan de parking
van De Plaetse en de tuin van de ‘Villa Verbeek’. De zaal, café en al het aanhorige
werd gekocht vooraleer de huurovereenkomst zou verstreken zijn (2015) en de zaal
wel eens een andere bestemming zou kunnen krijgen. Ondertussen werd ook het
tussenliggend pand van de CM gekocht na goede onderhandelingen met de CM die
bereidwillig waren om mee na te denken voor een project dat toekomst biedt voor de
Desselse burger. SP.a stemde tegen. 342.000euro vonden ze te veel. Het was echter
dit of  niks. CD&V beseft de noodzakelijkheid nog niet en onthield zich. Alleen Open
VLD was mee akkoord.

Het is het gemeentebestuur menens.

V
oor een nieuwe polyvalente podiumzaal op de plaats van de huidige zaal
‘De Eendracht’, inclusief  vergader- en leslokalen voor o.a. de muziekschool, werd
onder impuls van schepen Erik Gys een werkgroep opgericht met afgevaardigden

van alle belanghebbenden en mensen met kennis van zaken. Deze werkgroep stelde
een programmatienota op van 25 bladzijden waarin een ‘plan van eisen’ is opgeno-
men dat op 27 mei aan de gemeenteraad voorgelegd werd. Deze manier van aanpak
is uniek. Het middenveld en de gemeenteraad kunnen ten volle discussiëren op basis
van een gedegen document waarna een ontwerper aangesteld wordt om de plannen
te gaan uittekenen en te onderzoeken wat kan en niet kan. Zo ligt eveneens voor of
een voor- en naschoolse kinderopvang op dezelfde site tot de mogelijkheid behoort.
De trein is op de rails gezet voor een groot project, waarvoor er in ons dorp wel echt
een behoefte bestaat. Of  waren de verkiezingsfolders van vier jaar terug maar loze
beloftes? Blijkbaar wel want alleen N-VA en VLD stemden voor. SP.a en CD&V onthiel-
den zich. Jij als burger zal ook nog je kans krijgen om het project te adviseren. Na een
breed overleg volgt in het najaar de concrete invulling. En geen nood voor de jeugd…
er blijft een café… ondanks alle speculaties werd dit binnen het schepencollege nooit
in vraag gesteld. Een afgevaardigde van de jeugdraad zit trouwens mee in de werk-
groep. We houden je op de hoogte!

Sommige mensen worden wijzer als
ze ouder worden, maar de meeste
worden alleen maar koppiger.

Flor in de Kamer.

V
aak wordt er geroepen op
gewone mensen, gewone
arbeiders in het parlement.

Het moeten niet allemaal advocaten,
professoren en universitairen zijn. Flor
is zo een parlementslid. En hij doet er
zijn werk! Hij nam tal van initiatieven
en was een actief  parlementslid. Hij
was niet iemand die zijn kat stuurde.
Bovendien geniet hij steeds de steun
van duizenden kiezers, wat niet van
alle parlementsleden kan gezegd
worden. Auteur van wetgevende
documenten: 16
Schriftelijke vragen: 101
Mondelinge vragen in commissie: 95
Mondelinge vragen in plenaire: 11
Interpellaties: 6
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Nu durven veranderen.

A
CV-kopman Luk Cortebeeck roept
op alleen maar voor partijen te
stemmen die hun verantwoorde-

lijkheid nemen. Ik ben het daar mee
eens: N-VA dus!
Straks reeds tien jaar lang verkondi-
gen wij aan iedereen die het horen wil
dat de aanpak van onze economische
en sociale problemen niet anders kan
dan met een verregaande staats-
hervorming. Wij zeggen dat niet alleen.
Alle Vlaamse partijen zegden dat. Het
Vlaams Parlement en de Vlaamse
regering zegden dat. De president van
Europa en de uittredende premier
zegden dat. N-VA en CD&V, en met hen
tal van ACW- en ACV- militanten en
mandatarissen, zegden dat en beloof-
den aan de kiezer in 2007 niet in een
federale regering te stappen zonder
die ommezwaai, die “Copernicaanse”
revolutie, om alzo eindelijk werk te
kunnen maken van de echte proble-
men van mens en samenleving.
Aan mijnheer Cortebeeck nu om te
vertellen wie dienaangaande woord
hield. Zij die toch de Wetstraat 16
binnen gingen? Zij die een regering
maakten zonder die hervorming. Zij
die, als ze al maatregelen namen, dit
tegen de wil in van de meerderheid in
Vlaanderen deden? Zij die na drie jaar
er met lege handen de stekker uit
moesten trekken? Ik meen mij te
herinneren dat de heer Cortebeeck in
het najaar 2007 mee stond te huilen
met de wolven in het bos om toch
maar zo snel mogelijk een regering te
vormen. We kregen Verhofstadt, Van
Rompuy en Leterme er bovenop. Drie
jaar immobilisme was het gevolg.

Partijen die verantwoordelijkheid
nemen zijn die partijen die ook doen
wat ze zeggen. Nu meer dan ooit!
Langs de andere kant probeert men
ook ruis op onze boodschap te krijgen.
Het Vlaams Belang doet al het moge-
lijke om ons in de hoek te duwen van
de “niet-echte”. Men begint dan met
termen te zwaaien van separatisme,
confederalisme,  federalisme,… Alsof
de mensen daar een boodschap aan
hebben. Waar de N-VA voor staat is zo
klaar als pompwater: Vlaanderen
lidstaat van Europa. Maar wij denken
niet dat daarvoor op dit moment een
politieke meerderheid te vinden is.
Wat we wel zien is dat CD&V en Open
VLD in hun partijprogramma’s het
confederale model nastreven. Dit wil
zeggen alle bevoegdheden bij de
deelstaten en vervolgens zien wat we
in Belgisch verband nog samen doen.
Dit realiseren zou ons al een serieuze
stap vooruit doen zetten. Het gaat ten
gronde uit van een zelfstandige keuze.
En daar gaan we voor. Realistisch, stap
voor stap en in gesprek met de Walen.
Want ook zij hebben alleen maar te
winnen bij een goed werkende,
efficiënte overheid, op maat. ACV’ers in
Noord en Zuid hebben er alleen maar
voordelen bij.
De kiezer weet dus zeer goed wat hij
of  zij aan de N-VA heeft. Ik meen
mijnheer Cortebeeck ook, als hij eerlijk
is. Daarom een vieze slag onder de
gordel op de vooravond van Rerum
Novarum. De N-VA was blijkbaar goed
genoeg om de CD&V door middel van
een kartel terug in pole-position te
brengen. Maar daar zou het voor ACV
dan ook mogen en moeten ophouden.
Ik betreur dat op het moment dat meer
en meer mensen de noodzaak van
hervormingen inzien, de roep op
verandering meer en meer begint te
weerklinken, het net de grootste
vakbond van ons land is die nu al aan
de kant gaat staan. Wij zullen er de
volgende weken alles aan doen om de
kiezer duidelijk te maken van wat er op
het spel staat en dat een langere
status quo echt geen optie meer is.
Niks veranderen en met z’n allen in
sneltreinvaart de dieperik induiken, of
nu durven veranderen en een nieuwe
dynamiek tot stand brengen. Aan jou,
lezer, om te oordelen wie er hier
verantwoordelijkheid opneemt.

Kris Van Dijck

OCMW Dessel

bij bok gezet?

H
et Dessels OCMW heeft een goed
uitgebouwde en goed werkende
gezinszorg met knappe mede-

werkers. Doorheen de jaren werd heel
wat expertise en kennis opgebouwd.
Toch besliste men in 2003 om heel de
dienst onder te brengen onder de
koepel van Welzijnszorg Kempen.
Er werd toen gesteld dat men koste-
loos kon instappen en kosteloos kon
uitstappen indien men dit wil. Dessel
was toen zelfs zo galant om de
subsidie die ze van Vlaanderen kreeg
door te storten naar het nieuwe
initiatief. Terecht.
Omdat men na zes jaar moest ervaren
dat werken onder Welzijnszorg
Kempen geen meerwaarde gaf  en de
dienst niet verbeterde, besliste het
OCMW vorig jaar terug op eigen
vleugels te vliegen en de coördinatie
zelf in handen te nemen. Dit zou niks
kosten…
Nu blijkt dat CD&V minister Van
Deurzen de subsidie voor 2010 op
basis van de in 2009 gepresteerde
uren toch aan Welzijnzorg Kempen zal
storten. CD&V maakte dit op de
gemeenteraad aanhangig als “slecht”
bestuur vanuit Dessel en een groot
verlies aan inkomsten. De vraag zal
inderdaad gesteld worden aan Wel-
zijnszorg Kempen om net zoals Dessel
in 2004 de subsidie doorstortte, zij dit
nu ook zal doen. Is het geen Bijbelse
uitdrukking: geef  aan God wat God en
aan de keizer wat de keizer toekomt?
We zijn benieuwd. Indien niet, zijn we
wel degelijk bij de bok gezet. De knoop
ligt in ieder geval gebonden bij de
CD&V.

O C M W  D E S S E L


