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“betrokkenheid”
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15e jaargang nr. 6

Gewonnen!!!!!!

B
este Desselaars,
Deze Betrokkenheid van juni-juli heeft even op zich laten wachten.
Het afwikkelen van de verkiezingen, het opruimen van de borden,

een geplande vakantie van onze ontwerper, Frans en natuurlijk de drukke
bezigheden van Kris. Want hij is ook betrokken bij de regeringsonder-
handelingen. Dit alles heeft onze timing een beetje overhoop gehaald.
Het mag gezegd, de verkiezingsoverwinning van 7 juni, ondertussen al
weer een maand geleden, deed deugd. Onze voorzitter Bart De Wever
leidde onze partij naar deze voor onze partij opmerkelijke stembusuitslag.
Het is heus nog niet zo lang geleden dat ons Vlaams-nationalisme
afgeschreven werd. Met meer dan 13% zijn we naar Vlaamse normen een
middelgrote partij geworden. 16 Vlaamse volksvertegenwoordigers
waarvan 6 in de provincie Antwerpen. Hier in de Kempen werden we met
18% eensklaps de tweede grootste en vaardigen we naast Kris ook
Vera Celis uit Geel af  naar het Vlaams Parlement.
Terwijl dit geschreven wordt komen de onderhandelingen tussen CD&V, SP.A
en N-VA in een eindfase. We hopen op een sterk akkoord waarbij de
volgende vijf  jaar een goed bestuur in Vlaanderen gegarandeerd zal zijn.
Wij zijn bereid daar ten volle onze verantwoordelijkheid voor te nemen.

Met vriendelijke groeten,
Guy Muylaert
Voorzitter N-VA Dessel

In de kijker:

Kris Van Dijck

H
et zijn er niet te veel
gegeven om vier keer
achter elkaar op eigen

kracht verkozen te geraken in het
parlement. Onze burgemeester
deed het opnieuw. Nu van op de
moeilijke lijstduwersplaats en dit
met 7.997 stemmen. Als opvolger
kreeg hij de stem van 8.468
kiezers. Rekening houdende met
wat men noemt een split-vote;
kiezers die voor het ene stemmen
en andere die dan weer voor het
andere stemmen, een puike
uitslag. Onze burgemeester kan zo
aan zijn vierde legislatuur
beginnen. Met de eedaflegging op
30 juni begon hij aan z’n vijftiende
parlementair jaar.
Kris deed er z’n intrede in 1995.
Hij was toen vijf  maanden
burgemeester van Dessel en trok
de Volksunielijst voor de kieskring
Mechelen-Turnhout. Vier jaar later
herhaalde hij dat met net achter
zich Margriet Hermans.
Zij zou twee jaar later andere
horizonten opzoeken. In 2004
ging hij de strijd aan van op een
quasi onmogelijke achtste plaats
op de CD&V-N-VA kartellijst voor
de hele provincie Antwerpen. Hij
werd toen ook fractieleider. Een
functie die hij naast zich neer
legde toen hij op
1 januari 2007 opnieuw de
burgemeesterssjerp mocht
omdoen.
Van de Vlaams Parlementsleden
van 1955 blijven
er nu minder
dan twintig over.
En dit op een
totaal van 124
parlements-
leden.
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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.

Van Vlees en Bloed.

D
e avond voor Dessel Swingt
2009 wacht ons opnieuw een
spektakel. Op het marktplein

zal op vrijdag 28 augustus van
20.15 tot 02.00 uur  ‘s nachts een
marathonuitzending lopen waarin de
zevendelige serie van het
beenhouwersgezin, gedraaid in de
Pastorijstraat, in openlucht zal
vertoond worden. De organisatie is
in handen van het gemeentebestuur
en Woestijnvis.
Tussen de derde en de vierde
aflevering zal één van de acteurs het
publiek toespreken.
Dit is opnieuw een manifestatie om
met stip in je agenda te noteren.
Beslist de moeite waard om er samen
met familie en vrienden een
langgerekte filmavond van te maken
en het “Kempengevoel” tot leven te
brengen. Geef  toe dat deze zomer
wel wat te bieden heeft…

Parking kerkhof.

E
r bestaat al een paar weken ongenoegen bij oudere mensen en bij hen die slecht
te been zijn die het kerkhof  van Dessel centrum bezoeken. Tot voor kort kon men
met de wagen tot aan de poort rijden en er parkeren en keren. Dit kan niet

langer. En dit ligt niet aan het gemeentebestuur! De eigenaar van het bos (enkel de
weg behoort de gemeente toe) spande een draad en liet extra boompjes aanplanten.
Dit zonder aankondiging, melding of  verwittigen. Dat hoeft ook niet, dat is haar recht,
maar hoffelijk had anders geweest. Manoeuvreren kan nog, maar het is moeilijk.

Beplanting Nieuwedijk.

D
e groenbeplanting van de Nieuwedijk zat mee in de aanbesteding van de
riolerings- en wegenwerken. Het is dan ook de plicht van de aannemer opdat
deze goed aangelegd zijn en vallen gedurende drie jaar onder zijn verantwoor-

delijkheid. Daar wordt hij ook op gewezen. Anderzijds moeten we ook vaststellen dat
de groenzone vaak benut wordt als parkeerplaats. Dat is niet de bedoeling. Wagens
blijven op de rijweg. Ze worden rechts op de rijweg geparkeerd, vlak naast de
borduur. Ook als er een fietssuggestiestrook is. Dat is immers geen fietspad.

Onbewoonbaarheid.

M
ensen die vinden dat het huis waarin ze wonen in slechte staat is, of  onveilig is,
wenden zich natuurlijk in de eerste plaats tot de eigenaar. Wanneer men het
oordeel van een deskundige verlangt, kan men terecht bij Wooninpectie

Vlaanderen. Dit zijn gespecialiseerde mensen die op basis van een puntenlijst kunnen
oordelen of  een woning al dan niet veilig, geschikt, ongeschikt of  onbewoonbaar is.
Op basis van het door hen opgesteld verslag krijgt de eigenaar dan de kans om orde
op zaken te zetten. Deze verslagen worden overgemaakt aan de burgemeester, die
dan ook geacht wordt daar consequent naar te handelen. Het omgekeerde zou ook al
te dom zijn.
Stel je voor: een woning wordt door de bevoegde ambtenaar afgekeurd wegens
tekortkomingen aan de elektriciteit. De burgemeester negeert dit en kortelings daarna
doet zich een kortsluiting voor met brand tot gevolg. En in het slechtste geval met
slachtoffers. Zou jij die burgemeester willen zijn?
Zulke inspecties zijn steeds een spanning tussen de verwachtingen van de huurders en
de eigenaars. Voor de ene soms te streng. Voor de andere misschien net niet.
Het is alvast de bedoeling dat de woonkwaliteit voor eenieder kan gegarandeerd
worden. Daar is het ten slotte om te doen. En om niks anders.

Villa Verbeeck.

D
e oppositie verwijt de N-VA van de Villa Verbeeck een politiepost te willen maken,
en geen serviceflats. Zo veranderen sommige partijen voor de derde keer van
gedacht. Tien jaar geleden was het een politiepost. In 2001 wordt het contract

met het studiebureau door het toenmalig schepencollege gewijzigd en moesten ze een
woonst voor de pastoor en een secretariaat voor het kerkfabriek ontwerpen. Nog even
later zouden het serviceflats moeten worden. Omdat de N-VA naar de oorspronkelijke
opdracht teruggrijpt probeerden ze het dossier te blokkeren door het vermoeden van
procedurefouten op te werpen. Door de minister nu zelf  van tafel geveegd!

VU: Guy Muylaert  - www.n-va.be

 Zandvliet 60 - 2480 Dessel
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Uit het N-VA beleidsprogramma

2007-2012:

“De gemeente promoot en

ondersteunt de wijk- en straat-

feesten naar

aanleiding van 11 juli en

andere gelegenheden.

In samenwerking met de

cultuurraad wordt jaarlijks een

gepaste 11-juliviering op touw

gezet.”

Vlaanderen Zingt.

D
essel heeft er opnieuw een
boeiende manifestatie bij. Eentje
waarbij van het publiek verwacht

wordt ook echt actief  mee te doen.
En dat viel duidelijk in de smaak.
Op zondag 5 juli organiseerde de
Desselse cultuurraad i.s.m. het
gemeentebestuur de eerste
Vlaanderen Zingt. Dit in het kader van
11 juli, Vlaanderens feestdag.
Naast de verschillende straatfeesten
en buurtbarbecues die ons dorp reeds
kent, was het de bedoeling een waar
volksfeest op het getouw te zetten.
En of  het gelukt is!
Een deel van het Meiplein werd een
heus Swingpaleis. Een Dessels
gelegenheidskoor vulde het podium en
honderden enthousiastelingen lieten
zich horen op nummers van Clouseau,

Tom Jones, Rob de Nijs, Frank Sinatra
of  Frans Bauer. Vanaf  19uur werd de
sfeer er al ingebracht en vanaf  kwart
na acht was het de beurt aan het
talrijk opgekomen publiek.

Een formule die zeker voor herhaling
vatbaar is. Diegenen die er bij waren
zullen dat zeker beamen.

De kas.

D
e gemeenterekening 2008 werd
goedgekeurd op de gemeente
raad van 2 juli 2009. In de

gewone dienst werd 10.416.065 euro
ontvangen en 9.590.118 euro uitge-
geven, of  een overschot van bijna
826.000 euro. Van deze uitgaven ging

dan nog 1 miljoen euro naar het
buitengewoon reservefonds. Toch
stellen we op tien jaar tijd een stijging
van de uitgaven vast van maar liefst
74% (een stijging van 646 naar 1060
euro per inwoner).
Maar ook de inkomsten stegen met
56% (een stijging van 781 naar 1151
euro per inwoner): meer infrastructuur
te onderhouden, meer personeel en
niet te vergeten een enorme toename
van de kost voor afvalverwerking.
In de buitengewone dienst werden een
aantal belangrijke investeringen
geboekt voor een totaal bedrag van
2.166.054 euro: aankoop voertuigen
technische dienst, aankoop gronden in
Witgoor, omgevingswerken Pastorij,

asfalteringswerken en heraanleg
stoepen en nutsleidingen in diverse
straten. Ook opmerkelijk: in 2008
werden geen nieuwe leningen afgeslo-
ten, maar staken we zoals gezegd
maar liefst 1.000.000 euro in onze
eigen spaarpot, het buitengewoon
reservefonds. Dit kan je bezwaarlijk
een uitgave noemen, al wordt het zo
wel geteld in de gewone dienst. Het
geld is niet weg, maar zit integendeel
veilig voor de toekomst. Ook in het
eerste deel van 2009 staken we daar
al 500.000 euro bij. Dit maakt dat er in
totaal 4.001.406 euro opzij ligt voor
grote investeringen in de toekomst.
Dit is een verdubbeling op twee en een
half jaar tijd.
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Half miljard voor

groene VL.Energie

D
e N-VA schoof  de oprichting van
een Vlaamse energie
maatschappij “VLENERGIE” naar

voor als één van haar speerpunten
tijdens de voorbije verkiezingscam-
pagne. Met deze maatschappij, die zich
moet toeleggen op hernieuwbare
energie, kan het monopolie van
Electrabel worden doorbroken. De
krant De Standaard kon inmiddels op
haar voorpagina (06.07.09) melden
dat deze energiemaatschappij er wel
degelijk komt.
“Intussen is de beslissing genomen om
een Vlaamse energiemaatschappij op
te richten. Voorlopig heeft die de
werknaam VL.Energie. ‘Het nieuwe
energiebedrijf  is een van de weinige
forse investeringen van de nieuwe
Vlaamse regering, een ambitieus
project’, licht een onderhandelaar toe.
In een eerste fase zal Vlaanderen al
zijn huidige participaties in (groene)
energiebedrijven bundelen, goed voor
zo’n 315 miljoen euro. Via de PMV is
Vlaanderen nu al mede-eigenaar van
onder meer Thenergo en Biofer
(biomassa), Electrawinds en Belwind
(windenergie) en via de Vlaamse
Milieuholding van Aquafin en Indaver
(verbrandingsovens). Daarnaast komt
er een kapitaalinjectie, het cijfer van
200 miljoen circuleert. Daarmee kan
VL.Energie dan participeren in onder
meer Aspiravi (windenergie) en Enfinity
(zonne-energie). ‘Bedoeling is om zo
een speler te creëren die van de
schaalvoordelen kan profiteren én het
huidige oligopolie van Electrabel en
SPE wat kan bevechten. Belangrijk is
sneller de Europese doelstellingen over
groene stroom te halen. Een andere
activiteit wordt de export van groene
technologie.’ Over een instap in het
netbeheer wordt nagedacht. Een
gedecentraliseerde energieproductie
met veel wind- en zonne-energie kan
alleen slagen als het huidige net wordt
aangepast.
Daarnaast wil de nieuwe Vlaamse
regering werk maken van een energie-
efficiëntere overheid. Heel het vast-
goedpark van de Vlaamse regering -
van rusthuizen tot scholen - moet
energievriendelijker functioneren. ‘Ook
dat wordt een belangrijke taak voor de
nieuwe maatschappij.’ Daarbij trekt
men de parallel met Telenet, met
Vlaamse overheidssteun opgericht om
Belgacom te bekampen. ‘Alleen gaan
we een Vlaams energiebedrijf  deze
keer niet te snel verpatsen.”

50% van de Kempense

jongeren

tevreden over

fuifzalen.

J
ong N-VA Kempen ondervroeg de
voorbije weken de Kempense jeugd
en gemeentebesturen over fuifzalen

in de regio. De enquêtes werden
afgenomen bij jeugdhuizen, jeugd-
raden en schepenen van jeugd.
Van 2/3 van de gemeenten kregen we
één of  meerdere antwoorden. Uit de
bevraging blijkt dat 50% van de
Kempense jongeren tevreden is over
de fuifzalen in hun gemeente.
Toch vinden bijna alle jongeren (90%)
dat de infrastructuur niet voldoende
aangepast is aan de noden van de
jeugd.
Bij de gemeentebesturen is er meer
tevredenheid. 70% van de schepenen
geeft het fuifzalenbeleid van zijn
gemeente een voldoende. Ontevreden
gemeentebesturen zitten vaak met
uitbreidingsplannen. Dit is zo in 30%
van de gemeenten.
Uit andere cijfers blijkt dat in bijna alle
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gemeenten minstens 1 fuifzaal in het
centrum ligt, fuiven onder de kerktoren
is nog altijd mogelijk. De meeste zalen
zijn multifunctioneel en worden niet
alleen voor jeugdfuiven gebruikt.
Wat ook opvalt is dat in 1/3 van de
Kempense gemeenten alle zalen in
private handen zijn, met vaak te hoge
huurprijzen voor de jeugd tot gevolg.
Jong N-VA Kempen verwacht van de
volgende Vlaamse regering dat ze blijft
investeren in jeugdbeleid. Gemeenten
moeten voldoende middelen krijgen en
gestimuleerd worden om meer te
doen.
Een geïntegreerd jeugdbeleid, zowel
op Vlaams als lokaal niveau moet de
norm worden. In alle gemeenten
hebben jongeren via de jeugdraad
inspraak in het beleid, maar uit de
cijfers blijkt duidelijk dat er af  en toe
beter moet geluisterd worden.

De beste manier om een slecht
voorstel de nek om te draaien is met
een beter voorstel te komen.

Miguel A Nünez


