
Beste Desselaars,

         Wat is democratie? Wat is oppositie voeren? Anderen willen het ons
zo graag vertellen en gaan zelfs zo ver onze waardevolle democratische
principes als een "spel" af  te doen, het als "ergerlijk" beschouwen als de
democratisch verkozenen van VU&ID in de gemeenteraad hun mond
opendoen of  hard werkende VU&ID mandatarissen als "showmannekes"
bestempelen. Foei!
Om de zes jaar wordt de gemeenteraad verkozen en wordt er door de
gemeenteraadsleden een meerderheid gevormd. Zij die geen deel uitma-
ken van de meerderheid, noemt men de minderheid of  de oppositie
(VU&ID in dit geval). Het is evenwel de plicht van deze oppositie om er op
toe te zien dat de meerderheid ordentelijk werkt. Dit doet men door
vragen te stellen, tussen te komen en indien nodig zelf  voorstellen te
formuleren. Want, en laat dat duidelijk zijn er zijn geen gemeenteraads-
leden die moeten zwijgen en anderen die mogen praten.
Alle gemeenteraadsleden hebben hetzelfde statuut, dezelfde rechten en
plichten.
Niemand kan ons dan ook beletten onze rol te vervullen, onze zeg te
doen, deze Betrokkenheid uit te geven en alzo de vinger op de wonde te
leggen. Dat is niet alleen ons democratische recht; het is onze plicht; tot
spijt van wie het benijdt.

Guy Muylaert
Voorzitter VU&ID Dessel
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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

VU&ID Dessel wenst iedereen een deugddoende, zonovergoten en hartverwarmende
vakantie toe.

In de kijker: Frans Blankert
Met Frans Blankert levert VU&ID
Dessel één van de weinige EU-
burgers in Vlaanderen met een
politiek mandaat. Als Nederlander in
het OCMW wind Frans er geen
doekjes om en toont, meer dan wie
ook, dat al die "Hollanders" niet de
rijke, economische vluchtelingen zijn,
maar burgers als wij allemaal die zich
als Desselaar weten in te zetten.
Met veel plezier een in-de-kijker.

Frans is afkomstig uit Amsterdam
en genoot er een grafische
opleiding. Na z'n huwelijk  met

Marianne in 1966 en ten gevolge van
het woninggebrek in Nederland, week
het jonge echtpaar uit naar Antwer-
pen. Acht jaar later (1974) begon
Frans te werken bij drukkerij Grafix in
Retie (nu in Dessel) en verhuisde het
hele gezin, samen met hun twee
kinderen Dave en Saskia, naar de
Berkestraat in Dessel. In 1986
bouwden ze in de Gemeentedijk te
Witgoor. In 1999 ging Frans op
brugpensioen. Van in het begin was
Frans heel actief  in het Dessels
verenigingsleven: Spinpong, toneel-
vereninging DAG, dansclub Dessel,
gemeentelijke sportraad,... Sinds
1999 is Frans politiek actief  gewor-
den, mede door de wettelijke
mogelijkheid voor EU-burgers om
zich ten volle te engageren. Na zijn
intrede in de stuurgroep structuur-
plan Dessel en vzw STOLA zette hij de
stap naar de partijpolitiek en
kandideerde bij de gemeenteraads-
verkiezingen. Frans zette al z'n
talenten in m.b.t. reclame en publici-
teit en stond mee garant voor een
prachtige verkiezingscampagne die
VU&ID geen windeieren legde.
Frans zelf  behaalde op de voor-
laatste plaats een mooi verkiezings-
resultaat met 224 voorkeurstemmen.
Binnen VU&ID
bouwde hij een
sterke reputatie en
vertrouwen op,
waardoor hij
gemandateerd
werd in de OCMW-
raad. Een sterk
raadslid, met het
hart op de tong.
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Omdat sport en jeugd
belangrijk zijn!?

Op de gemeenteraad van mei
stond een aanpassing van de
statuten van de cultuurraad

geagendeerd. Erik Gys keerde het
document binnenste buiten en ont-
warde heel wat tegenspraken, tekort-
komingen en onduidelijkheden. Wat
hem evenwel het ergste stoorde was
het ontbreken van een controle op de
financiën, artikel 16 waar de bevoegd-
heden opgesomd worden. Bovendien
haalt de bevoegde schepen twee
voorbeelden van statuten door elkaar
nml. die van een raad voor cultuur-
beleid (koepel van cultuur-, sport-,
jeugdraad) en een cultuurraad
(autonome raad enkel voor cultuur).
Ook de bevoegdheden van de jeugd-
raad en sportraad werden opgenomen
in de statuten van de cultuurraad. De
jeugd- en sportraad worden zo als
autonome adviesraden lelijk in hun
hemd gezet en onder curatele ge-
plaatst. Erik Gys, ex-ondervoorzitter
van de goed werkende sportraad, kon
dit echt niet pruimen. Na drie kwartier
discussie kon de meerderheid niet
anders dan gehoor te geven aan een
reeks terechte opmerkingen en
werden de statuten met mondjesmaat
aangepast. Het overvleugelen van de
verdienstelijke jeugd- en sportraad
door de veel jongere cultuurraad bleef
onaanvaardbaar en werd door VU&ID
opnieuw op tafel gegooid op de
gemeenteraad van juni. De meerder-
heid volhardt in de boosheid en is,
samen met Hulshout, de grote uitzon-
dering in de hele provincie. Er werd
enkel een toezegging gedaan om in
een schrijven de autonomie te verze-
keren van de verschillende raden.
Wij betreuren dat dit niet vertaald
werd in de statuten.

VU: Guy Muylaert
Zandvliet 60 - 2480 Dessel.

Verhoging belasting
radioactief afval.

Op de gemeenteraad van april
bepleitte VU&ID de verdubbeling
van de belasting op radioactief

afval (zie Betrokkenheid mei). Deze
eer mocht de oppositie niet te beurt
vallen en het voorstel werd prompt
weggestemd. Nauwelijks twee maan-
den later komt de meerderheid met
eenzelfde aanpassing. Bravo heren!
De inkomsten worden nu geraamd op
+/- 40 miljoen BEF op jaarbasis.

Beleidsprogramma
2001-2006:
Huilen met de pet op...

Zoals wettelijk verplicht stelden
CVP en d'82 op de gemeente
raad van juni het beleids-

programma 2001-2006 voor. Het
niveau en de inhoud van dit document
is beneden alle peil en Dessel onwaar-
dig. Al draagt het document wel de
ambitieuse titel: "Werken aan een
Dessel om fier op te zijn"...
Nauwelijks twee weken na de verkie-
zingen lezen we in een krant: "De
komende twee (!) maanden gebruikt
de nieuwe bestuursploeg van CVP en
d�82 om een beleidsplan voor de
gemeente uit te dokteren." En verder:
"Burgemeester-in-spe M.M. gaf  zijn
klasje alvast huiswerk mee. De
schepenen moeten tegen het begin
van de nieuwe legislatuur (nieuwjaar)
een degelijk beleidsplan hebben
uitgewerkt."Zes maanden later geven
we u een letterlijk voorsmaakje:
- "Ieder moet naar waarde beoordeelt
worden en gerespecteerd."

- "Dient beter te worden ondersteunt."
- "Invulling van ruimte aan "De
Plaetse" en rusthuis moet vooreerst
een groene ruimte waar rusthuis-
bewoners (en anderen) eens een
"groen" luchtje kunnen scheppen."
- "Toeristisch prioriteit gebied moet de
potenties van onze gemeente goed
bekijken."
- "Werking van cultuurraad verder
ondersteunen voor cultuur en
Desselse maat."
Door het feit dat het beleids-
programma geen doelstellingen of
kwaliteitsnormen formuleert, het vol
taalfouten staat en het niet één derde
van het VU&ID-verkiezingsprogramma
bestrijkt, is het met de beste wil van
de wereld en na een grondige evalua-
tie een C-attest. De teksten zijn
verkrijgbaar op ons secretariaat.

Vredesfietseling -
IJzerbedevaart.

Voor de 25ste keer organiseren
de Volksuniejongeren de
Vredesfietseling van Voeren naar

de IJzerbedevaart in Diksmuide en
voor de 19de keer wordt er vanuit
Dessel meegefietst. Op zondag 26
augustus is het verzamelen geblazen
aan de voet van de IJzertoren voor de
74ste IJzerbedevaart. De vrijdag
ervoor vertrekken de fietsers in
Dessel, om na een overnachting in
Gent op zaterdag Diksmuide te
bereiken. Voor de minder sportieven
wordt er op de dag van de
Ijzerbedevaart een bus ingelegd.
Vertrek zondagmorgen op de markt.
Inschrijven en inlichtingen op ons
secretariaat.

Telefoon 014-37 24 54
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Uit het VU&ID
verkiezingsprogramma van
8 oktober 2000:
"Recente bedrijfssluitingen in
onze regio leggen een last op
onze samenleving. Om nieuwe
ondernemingen aan te trekken
en bestaande bedrijven groei-
mogelijkheden te bieden,
wenst VU&ID een driedubbel
spoor te bewandelen. Het
Ruimtelijk Structuurplan Vlaan-
deren als ook het Structuurplan
van de Provincie Antwerpen
geeft Dessel echter niet veel
kansen... Desalniettemin wil
VU&ID het onderste uit de kan
halen:
1. uitbreiden van de KMO-zone
Stenehei, ten zuiden van de
huidige ligging, met 20ha;
2. uitbreiden van de KMO-zone
Goormansdijk;
3. BPA voor de ruimtelijk
aanvaardbare zone-vreemde
bedrijven."

KMO-zone Stenehei: waar een wil is, is een...

De mogelijke uitbreiding van de KMO-zone Stenehei is een moeilijk pad met
tal van wolfijzers en schietgeweren. Interpellaties aan de minister en de
opgebouwde kennis van VU&ID Dessel maken het voor ons duidelijk: als

de gemeente echt wil is de uitbreiding te realiseren, ondanks de laatste gemeen-
teraad en adviezen van IOK.
Zowel binnen vzw STOLA als bij ACV Dessel en UNIZO Dessel blijft men het
dossier van de Stenehei belangrijk vinden. Waar vorig jaar burgemeester Kris Van
Dijck en schepen van ruimtelijke ordening Hugo Draulans nog intensief  onder-
handelden met minister van ruimtelijke ordening Dirk Van Mechelen over de
realisatie van dit project, neemt de gemeente nu een afwijzende houding aan.
Onvoldoende zekerheid en een negatief  advies van de IOK (die anders wel erg
hard schreeuwen om bijkomende bedrijventerreinen in de Kempen) maken dat
het huidig schepencollege de gronden van Electrabel niet wil aankopen.
Toen Hugo Draulans de gemeenteraad van 21 juni confronteerde met de uit-
spraken van de minister over de Stenehei op een door Kris Van Dijck gehouden
interpellatie in het Vlaams Parlement (zie vorige Betrokkenheid) en wees op een
brief  van diezelfde minister Van Mechelen (VLD) aan de bestendig afgevaardigde
van de provincie Antwerpen bevoegd voor ruimtelijke ordening (ook VLD) om
werk te maken van deze uitbreiding, wilde het gemeentebestuur nog niet
toehappen. Als daarenboven door een CVP-schepen gezegd werd dat ook de
bestendig afgevaardigde van de CVP achter het project staat, begrijpen wij er
niets meer van.
Eindconclusie: de weg is er, maar de wil ontbreekt...

11 juli-viering Dessel.
vrijdag 6 juli
marktplein Dessel vanaf  19.00 uur
org. gemeentebestuur; ons initiatief
wordt alzo verdergezet.

VU&ID wandeltocht (14.00 uur)
en barbecue (17.00 uur).
zondag 8 juli
cantine Den Diel
inschrijven op secretariaat.

VU&ID-secretariaat:
Biezenstraat 28
2480 Dessel
tel/fax  014/37.24.54
e-mail: kris.vandijck@vu.be
elke werkdag van 09.00 - 12.00 uur
spreekuur Kris Van Dijck:
maandag 17.00 - 19.00 uur.

Wat met de Pomp op de
markt?

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.

Het bestek voor de renovatie van het
marktplein biedt weinig perspectief
voor de 'Pomp' (1876 - architect

Taeymans). Waar eind jaren zestig
meester Jef  Goots de sloop verhinderde,
zal ze nu toch afgebroken en overge-
bracht worden naar de gemeentelijke
werkplaats. Kostprijs 100.000 BEF.
Hugo Draulans hekelde deze gang van
zaken en blijft, samen met de VU&ID-
fractie in het ongewisse over de eind-
bestemming. Laat het duidelijk zijn: ook in
de definitieve plannen is er geen plaats
voor de Pomp voorzien.
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Welzijn in Betrokkendonk.

Het beleid wordt gevoerd door de
Raad van Maatschappelijk Welzijn.
Deze wordt verkozen door de ge-
meenteraad. Het dagelijks bestuur
bestaat uit drie leden: één van elke
fractie. Diana Slegers (voordien
voorzitter) zetelt voor VU&ID in dit
Vast Bureau.
Om een efficiënter en open beleid te
voeren moet de werking van het Vast

Het OCMW moet de spil zijn van
een gemeentelijk welzijnsbeleid.
Men moet in al de aspecten van

het beleid oog hebben voor de
kansarmen en probleemgroepen. Dit
kan enkel via een intensieve samen-
werking tussen gemeente en OCMW.
Het OCMW moet onafhankelijk en
maximaal de mogelijkheid benutten
om zijn coördinerende taak waar te
maken. Hiervoor zouden wij graag
zien dat er een overeenkomst wordt
afgesloten tussen gemeente en OCMW.
Belangrijk hierin is dat de schepen van
sociale zaken, die bevoegd is voor de
controle van het OCMW, de kans krijgt
kennis te maken met de werking van
het OCMW, o.a. door zijn aanwezigheid
op de raad.

Het OCMW moet een open deur zijn
voor iedereen. Het is een dienstverle-
ning voor de bevolking van de ge-
meente. Je kunt er terecht met elke
vraag aangaande "welzijn".
Het OCMW moet uitgroeien tot een
sociaal huis. Het biedt de mogelijkheid
om de kwaliteit van het lokale welzijns-
beleid te verbeteren. Het moet een

huis zijn waar elke burger terecht kan
voor alle sociaal administratieve
dossiers en alle sociale en maat-
schappelijke problemen. Het moet de
drempelvrees tegenover de andere
administraties wegwerken en vlot
bruggen slaan naar de andere
dienstverlening.

Om dit te realiseren stellen wij een
aantal initiatieven voor:
- verder afwerken van het renovatie-
dossier van de "pastorij" zodat het
OCMW naar een ruimere locatie kan
verhuizen: "Het Sociaal Huis";
- er moet een "één-loket-onthaal"
komen waar je met al je vragen
terecht kan en correct wordt door-
verwezen;
- er moet een kwaliteitsverantwoorde-
lijke aangeduid worden die constant
tracht de structuren te verbeteren.

Bureau uitgroeien tot een beleids-
voorbereidend en -uitvoerend college
ter ondersteuning van de voorzitter en
de secretaris, vergelijkbaar met het
schepencollege.
De werking van de Raad moet verder
aangepast worden aan de noden van
een modern management. Hiervoor
moet gewerkt worden met kwaliteits-
handboeken, beleidsnota's, inspraak-
procedures en werkingsstrategieën.
De secretaris, als hoofd van het
OCMW, samen met de kwaliteits-
verantwoordelijke, moeten de trend-
setters zijn in deze vernieuwingen.
De dienstverlening wordt aangeboden
door deskundig opgeleid personeel,
verschillende maatschappelijke
assistenten en een jurist, ondersteund
door een bediende. Bureelbezoek is
elke werkdag mogelijk tussen 8.30 uur
en 11.30 uur, telefonisch is de dienst
te bereiken van 8.00 tot 17.00 uur
(vrijdag tot 12.00 uur).
Om de bereikbaarheid van de dienst-
verlening te verbeteren, vooral voor
werkenden, pleiten wij voor één
avondzitting. Het OCMW moet toegan-
kelijk zijn voor het publiek op
donderdagavond tot 19.00 uur, zoals
de administratieve diensten van de
gemeente.

We stellen geregeld vast dat de
inwoners van Dessel niet duidelijk
weten wat de mogelijkheden zijn op
het vlak van dienstverlening. In de
volgende uitgaven van Betrokkenheid
gaan wij verder in op de verschillende
diensten van het OCMW:
- dienst thuiszorg
- sociale dienst
- gemeentelijke sociale dienst
  (pensioenen)
- juridische dienst
- dienst vluchtelingen
- projecten rond kansarmoede
Voor meer informatie en/of  door-
verwijzing kun je steeds terecht op
ons secretariaat.
Ook al je reacties en opmerkingen ter
ondersteuning van kwaliteit zijn
welkom.
Je kunt op het OCMW ook een
brochure halen met een overzicht van
al de diensten. Ze zullen je graag
ontvangen en toelichting geven.

"Waar mensen verplicht zijn in ar-
moede te leven, worden de rechten
van de mens geschonden.
Wij zijn verplicht ons te verenigen om
die rechten te eerbiedigen."

In deze rubriek geven wij informatie
over het gemeentelijk welzijnsbeleid en
kun je uiteraard ook kennis nemen
van onze visie ter zake.

"Elk persoon heeft recht op maat-
schappelijke dienstverlening. Deze
heeft tot doel eenieder in de mogelijk-
heid te stellen een leven te leiden dat
beantwoordt aan de menselijke
waardigheid."
Uit de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende OCMW's;
de basisopdracht van elk OCMW.

O C M W  D E S S E L


