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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 POMP.

H oezo, de pomp kan even goed op een andere plaats worden gezet?
  Echte Desselaars groeiden op rond de pomp, wordt daaraan dan niet gedacht?
Is er in deze tijd voor niets meer respect?

Vinden wij over enkele jaren de pomp aan de andere kant van de gracht?

Wie is zo hoogmoedig een monument te krenken,
Een Desselaar vindt zulke daad echt laf
Nu is er nog tijd om andere plannetjes te bedenken
Zoniet draait Meester Goots zich om in zijn graf

Welaan, het gemeentebestuur beweegt zich op glad ijs
Brussel gaat toch ook het Atomium niet verzetten
Wie komt op het idee de Eifeltoren elders te zetten dan in Parijs
En, die ene bol op de pomp is voor ons mooier dan de Kopenhaagse meermin haar tetten

Het oeroude Desselse symbool zou er nu moeten wijken
Om blikken dozen te laten parkeren, daaraan wordt wel gedacht
Kijk mensen, dat noemen wij nu de boel bezeiken
Kom tot rede, kleine mensjes met tijdelijk wat macht

Een kloppend hart is meer dan de pomp alleen
De pomp van Dessel is niet meer of minder dan het centrums hart
Wij vragen ons af, welke van de twee is er nu echt van steen
De harten van de Desselse bestuurders, of  onze pomp op de markt?

Ons toegezonden door een verontruste Desselaar.

In de kijker: Frans Rommens
Na zes jaar bestuurslid te zijn van
VU Dessel startte Frans in april aan
z'n eerste politiek mandaat als
OCMW-raadslid.
Voor velen als boekhouder gekend
onze nieuwe in-de-kijker.

Frans werd geboren aan Brug 1
maar groeide op in een land-
bouwersgezin te Retie-Werbeek.

Al vlug bleek dat, in tegenstelling tot
zijn broer, bij hem geen interesse
bestond voor de boerenstiel. Daarom
mocht hij na de lagere school naar
het SJB-college in Mol terwijl zijn twee
zussen moesten gaan "dienen".
Intussen was hij ook lid van K.L.J. en
later aan het H.I.K. ook van de
studentenbond. De Wengé in Geel
was dan ook "the place to be".
Na de legerdienst ging hij werken bij
Balmatt om na enkele maanden de
overstap te maken naar "de SMET",
waar hij nog steeds in dienst is en
verkeerdelijk voor Frans Smet wordt
gehouden.
Ondanks het feit dat hij in Retie een
begeerde vrijgezel(lige) was, raakte
hij via het K.L.J.-bestuur in Postel aan
een lief. Na zijn huwelijk in '75 is hij
dan in Dessel aanbeland om na
enkele omzwervingen zich definitief
in de Broekstraat te vestigen.
Intussen staan de twee oudste zonen
op eigen benen terwijl de jongste
zoon en dochter nog studeren.
De politieke microbe had hij reeds in
zijn jeugd te pakken, maar kreeg in
Retie geen kans. Via collega�s kwam
hij met VU in contact. Reeds vele
jaren is Frans een trouwe bezoeker
van de Ijzerbedevaart en wordt de
Vlaamse Leeuw uitgehangen bij al de
grote gebeurtenissen in het leven.
Door zijn actieve inzet in het
parochiale en sociale leven is Frans
geen onbekende
waardoor zijn
politieke ambities
door heel wat
mensen ge-
schraagd werden
en hij nu in de
OCMW-raad mag
meewerken.
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VU&ID feestte.

De Desselse VU&ID-familie en haar
sympathisanten verzamelde op
zondag 8 juli op Den Diel voor haar

jaarlijkse barbecue. Dit jaar mochten we
het dubbel aantal deelnemers verwelko-
men t.o.v. de voorgaande jaren. Het
eetfestijn werd voorafgegaan door een
fotozoektocht, uitgestippeld door Diane
Peeters, Martine Wils en Frans Blankert,
waardoor de deelnemers kennis konden
maken met de mooie omgeving rond de
Kempische kanalen. Iedereen was het er
over eens: het was weer fijn er bij te zijn.

VU: Guy Muylaert
Zandvliet 60 - 2480 Dessel.

Bezwaar afbraak pomp.

Eind jaren zestig verdwenen verschil
lende Desselse monumenten die
plaats moesten ruimen voor de

betonwoede van die tijd. Waar algemeen
verondersteld wordt dat men anno 2001
iets minder onbezonnen de sloophamer
zou bovenhalen en meer zorg zou
besteden aan ons cultureel erfgoed,
dreigt nu ook de pomp op het marktplein
te verdwijnen. Een marktplein met een
gerestaureerde pomp in een aangepast
decor, evenals de heropbouw van een
kiosk (gesloopt in 1967), waren de
inzichten toen wij vorig jaar het dossier
van de Markt voorbereidden. Die plannen
worden nu vakkundig gefnuikt.
Kris Van Dijck, Diana Slegers en Hugo
Draulans dienden hiertegen volgend
bezwaar in:

"Op het plan nummer 7 - Wegen- en
rioleringswerken doortocht Dessel,
bouwaanvraag, ontwerp wegenis,
detailplan markt en omgeving - wordt de
pomp als 'te verplaatsen' weergegeven.
In het lastencohier, goedgekeurd op de
gemeenteraad van 19 april 2001, staat
duidelijk dat de pomp moet worden
afgebroken, raming 100.000 BEF, maar
nergens is er sprake van wederopbouw.
Ook op de plannen van de markt is
nergens een nieuwe plaats voorzien.
Wij kunnen dan ook niet akkoord gaan
met het verwijderen van deze historische
pomp van het marktplein.

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.

Deze monumentale pomp werd ontworpen
door provinciaal architect Taeymans en in
1876 opgetrokken. Buiten het kunstwerk
zelf  heeft de locatie, midden op de Markt,
haar historische betekenis: om bij brand
'krachtdadige hulpmiddels bij de hand te
brengen' (citaat uit het boek "Dessel,
zoals het vroeger was").

Wij menen dat in het verleden reeds
dermate veel historische monumenten
werden afgebroken (kapel Brasel en
Witgoor), ook op het marktplein (kiosk),
dat dit laatste restant en blikvanger van
het marktplein op deze centrale plaats
moet behouden blijven. Dit sluit natuurlijk
niet uit dat de pomp moet gerestaureerd
worden en indien mogelijk, liefst, in een
aangepast decor (conform voor 1967).
Bij de heraanleg van de Markt in 1967
werd de pomp als historisch erfgoed door
Meester Jef  Goots gered. 34 jaar later is
deze opportuniteit niet afgenomen, wel
integendeel.

Los van dit bezwaar is er voor de afbraak
van dit historisch monument, dat behoort
tot het cultureel patrimonium en niet
geklasseerd is, geen advies van de raad
voor cultuurbeleid die daarvoor bevoegd
is (artikel 16 statuten)."

Het schepencollege verwierp dit bezwaar.

Omdat de plaats van de pomp op de
Markt, als zicht van Dessel, voor ons zo
belangrijk is, doen we al het mogelijke om
ze te redden. Op donderdag 16 augustus
heeft VU&ID dan ook bij de Dienst
Monumenten en Landschappen het
dossier laten opstarten om de pomp te
klasseren. Na klassering wordt herstelling
betoelaagd en hebben we net als meester
Goots in 1967 de pomp op het nippertje
weten te redden.

Niet-Desselaars
beslissen.

Tegen de inzichten van VU&ID in werd
de gemeentelijke commissie voor de
ruimtelijke ordening opgericht

(GECORO). Niet dat we tegen deze
commissie zijn, integendeel, wel tegen de
manier waarop zij is samengesteld. De
GECORO, die beleidsvoorbereidend gaat
werken en in de toekomst voor een groot
stuk mee gaat bepalen wat er in Dessel
nog wel en niet mag op het vlak van de
ruimtelijke ordening, is voor een deel
samengesteld uit niet-Desselaars. Alsof  er
in Dessel geen mensen met visie zijn,
wordt GECORO aangevuld met bedrijfslei-
ders en zelfs een vertegenwoordiger
namens een vzw van grootgrondbezitters
met verschillende (adelijke) ronkende
namen van buiten onze gemeente. VU&ID
had het graag anders gezien: Desselaars
die over de toekomst van Dessel beslis-
sen, niet meer dan de logica zelve.
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Annelies Guldentops, Brigitte Van Dael en Frans Rommens, namens VU&ID in vzw IBO

Uit het VU&ID verkiezings-
programma van 8 oktober
2000:
"De organisatie van buiten-
schoolse kinderopvang was in
Dessel erg versnipperd. De
gemeente moet hierrond
sturend werken, waarbij
kwaliteit en erkenning
primordiaal is.
VU&ID meent dat er noodzaak
is om voor- en naschools, maar
ook in vakantie en op andere
momenten, jonge kinderen op
een kwaliteitsvolle manier op
te vangen.
VU&ID wil dan ook ten volle
haar steun verlenen aan de
vzw IBO om dit te realiseren."

Biotechnologie.
Genetische manipulatie van voedsel
Historiek

In de jaren '70 kwam de gen-
technologie op, ook wel moderne
biotechnologie, genetische manipu-

latie of  de genetische modificatie
genoemd.
Mensen zijn al vele eeuwen bezig om
gewassen of   dieren van hetzelfde ras
met elkaar te kruisen om zo betere
soorten te verkrijgen. Door dat
kruisen en veredelen verandert de
genetische samenstelling van de

cellen. Dergelijke manipulatie lukt
alleen met planten of  dieren van
dezelfde soort. Je hebt geen invloed
op welke genen er in het nieuwe
organisme aanwezig zijn.
Daarom kan het generaties duren
voor het gewenste resultaat bereikt
wordt, als het bereikt wordt. Sinds de
ontwikkeling van de gentechnologie is
het mogelijk om via het nodige knip-
en plakwerk stukjes gen van het ene
organisme in het andere in te bren-
gen. Dankzij deze methode is het
mogelijk gewassen, micro- organis-
men of  dieren van verschillende
soorten met elkaar te kruisen, gene-
tisch materiaal van niet plantaardige
organismen in planten in te brengen,
... . Dit proces  gaat veel sneller dan
de traditionele manier van kruisen.
Bovendien is het heel exact te bepalen
welke stukjes erfelijk materiaal over
gebracht moeten worden om het
gewenste resultaat te bereiken.
Voedsel dat op deze manier
ontwikkeld is, noemen we genetisch
gemanipuleerd voedsel. (GM voedsel)

Opvang mindervaliden.

Hoopvolle berichten in de versla-
gen van het schepencollege.
Waar VU&ID in haar verkiezings-

programma, op de gemeenteraad van
april en in de Betrokkenheid van mei
(blz.23) nog pleitte om het schooltje
van de Heide ter beschikking te stellen
voor de opvang van mindervaliden
nam het schepencollege nu volgend
besluit:
"Een huurovereenkomst voor een
periode van 5 jaar uit te werken, met
het oog op de uitbreiding van het
dagcentrum van vzw de Rusthuif  en
dit ontwerp ter goedkeuring voor te
leggen aan de gemeenteraad van
september.
De gemeentelijke technische dienst
opdracht te geven, in samenspraak
met de vzw, de nodige onderhouds-
werken (dakbedekking, schilderen,...)
en aanpassingswerken (sanitair,
electriciteitsvoorziening,...) uit te
voeren of  voor te bereiden.
De achterliggende grond in het woon-
erf, richting Kantstraat, voor te behou-
den voor de eventuele realisatie van
dag/nachtopvang door vzw de As."

Kinderopvang kent valse start.

De buitenschoolse kinderopvang, waarvan de gemeente coördinator en initiatiefne-
 mer werd, kent één jaar na de vooropgestelde startdatum van 1 september 2000,
weer een valse start. Op het einde van vorig schooljaar werden de dames die in de

verschillende scholen de opvang verzorgden in de bloemetjes gezet voor hun jarenlange
inzet. Terecht, want ze deden dit steeds heel plichtsbewust en met de nodige ijver. Nu
zal de gemeente het gaan organiseren en de door haar opgerichte vzw IBO (Initiatief
Buitenschoolse Kinderopvang). De infrastructuur is nog lang niet voltooid, waardoor de
opvang in schoollokalen zal gebeuren. Voor Witgoor werden containers aangekocht en
in Dessel wordt Lorzestraat 5 (oude wasserij, textielfabriek, warenhuis) voor veel geld
(744 Euro of  30.000 BEF/maand) gehuurd en verbouwd. Als hoofdcoördinator werd
Mevr. Ilse Verswijvel aangeworven, maar voor het merendeel van de andere acht
personeelsleden is het twee weken voor de start van het schooljaar nog koffie-dik-
kijken. De vertegenwoordigers binnen de vzw IBO, die nauwelijks op de hoogte gehou-
den worden van wat een paar enkelingen beslissen, hopen alleszins dat alles tijdig op
z'n pootjes terecht komt. Dat verdienen onze kinderen.
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O C M W  D E S S E LWelzijn in Betrokkendonk:
(vervolg op vorige editie 'Betrokkenheid'
overzicht van de diensten van het OCMW)

9) Premies invaliditeit:
Je kan op het OCMW terecht voor aanvragen
zoals:
- Tegemoetkoming voor gehandicapten
- Vlaams Fonds voor de integratie van

personen met een handicap
- Verhoogde gezinsbijslagen
- Vrijstellingen
- Verminderingen
- Andere financiële voordelen

VU &ID visie: uitbreiden tot de
families die thuis een gehandicapt
kind verzorgen.

7) Verhuur bejaardenwoningen:
(ook voor mindervaliden)
De gemeente en het OCMW beschikken elk
over twee woningen. Deze worden verhuurd
via het OCMW.

8) Premie thuiszorg:
Je kan een aanvraag doen voor de premie
thuiszorg van de gemeente. Deze premie is
voor chronisch zieke bejaarden die thuis
verzorgd worden.
Voorwaarden:
- 65 jaar of ouder
- in Dessel wonen en er verzorgd worden
- volledig afhankelijk zijn van derden voor

lichaamsverzorging, kleding en voeding
(sedert meer dan 3 maanden)

- volledig gestoord zijn in de oriëntatiezin
voor tijd en ruimte
(sedert meer dan 3 maanden)

- blind zijn
- attest van Ministerie van sociale Voorzorg

van tenminste 80 % of  beperking van
zelfredzaamheid van tenminste 12 punten

Uiteraard begeleiden de maatschappelijk
assistenten je bij de aanvraag van dit dossier.

VU & ID-visie: mogelijkheden
onderzoeken om bewoners van eigen
gemeente voorrang te geven in de
instellingen op het grondgebied van
de gemeente, niet enkel in onze
gemeente maar in heel Vlaanderen.

Dienst thuiszorg:

Deze dienst biedt hulp op allerlei vlakken.
Het opzet is om bejaarden en zieken,
door aangepaste hulp, zodanig te

ondersteunen dat ze langer in hun ver-
trouwde omgeving kunnen blijven. In elke
situatie wordt bekeken welke dienstverlening
noodzakelijk is. Gedurende de verzorgings-
periode zal de maatschappelijk assistent
volgen op welke manier de hulp moet aan-
gepast worden aan de individuele noden. Ze
zal informatie geven over al de mogelijke
ondersteuning en rechten. Indien je dit wenst
zal ze de hulpverlening met andere diensten,
vrijwilligers en familie coördineren. Deze
dienst wordt geleid door een maatschappelijk
assistent die voeling heeft met onze ge-
meente en haar inwoners. Ze begeleidt ook
de vele gezins- en bejaardenhelpsters,
poetsvrouwen, maaltijdbezorgsters en
hulpverleners in deze diensten. Dit is het
grote voordeel van de kleinschaligheid. Het is
een ware teamwerking in het belang van de
zorg voor de bejaarden, zieken en gezinnen
waar zij tewerkgesteld zijn. Sommigen stellen
voor de dienst 'gezins-en bejaardenhulp'
hieruit te halen en te fusioneren met andere
gemeenten, deze visie delen wij zeker niet. De
beleidsnota van Min. Mieke Vogels pleit voor
goed gecoördineerde diensten. De gemeente
Dessel bewijst dat dit niet altijd moet in een
samenwerkingsverband met andere gemeen-
ten. Ook de overheid gelooft hierin, we kregen
750 uren meer gesubsidieerd voor de gezins-
en bejaardenhulp. Dit wil zeggen dat we de
werking verder kunnen uitbreiden.

1) Gezins- en bejaardenhulp:
Doelgroep:
- bejaarden
- gezinnen die een zieke, bejaarde of

gehandicapte in hun gezin opvangen en die
het werk niet alleen gedaan krijgen

- bij ziekte, overlijden of langdurige afwezig
heid van één van de ouders

- de gezinszorg na een bevalling
Werking: De dienst stelt tijdelijk verzorgenden
ter beschikking, de prijs wordt berekend per

uur, op basis van het gezinsinkomen en het
aantal personen ten laste. De hulp is meestal
tijdelijk van aard. De helpster zorgt voor de
voeding, helpt bij de persoonsverzorging,
geeft elementaire verpleging, zij onderhoudt
kleding en zorgt in beperkte mate voor het
onderhoud van de woning. Haar belangrijkste
opdracht is het ondersteunen van de
betrokkene in zijn dagelijks functioneren.

2) Poetsdienst:
Doelgroep en werking: is dezelfde als bij de
gezins- en bejaardenhulp.
Taakomschrijving: de poetsvrouw beperkt zich
tot onderhoud van de leefruimtes en kleding,
maakt bedden op en verschoont deze, zij
helpt bij het bereiden van de dagelijkse
maaltijden en het bevoorraden. Zij doet geen
grote onderhoudswerken. De poetshulp van
het OCMW is een tussenstap van 'een
poetsvrouw' naar de gezins-en bejaardenhulp.

3) Dienst warme maaltijden:
Doelgroep: bejaarden, gehandicapten en
personen in een noodsituatie.
Werking: indien je niet in staat bent zelf  warm
eten te bereiden kan je bij de sociale dienst
maaltijden bestellen. Je betaalt hiervoor een
bijdrage die berekend wordt op basis van je
inkomen. De maaltijden worden elke werkdag,
rond het middaguur, warm aan huis gebracht.
Je beslist zelf  welke dagen van de week je een
maaltijd wenst.

4) Minder mobielen centrale:
Doelgroep: mensen die zich niet goed kunnen
verplaatsen.
Voorwaarden: het inkomen moet lager zijn
dan het dubbel van het bestaansminimum.

Het traject is voor betrokkene niet bereikbaar
met het openbaar vervoer.
Werking: je betaalt 4,69 EURO (200 fr) lidgeld
per jaar en 0,27 EURO (11) fr per kilometer
de chauffeurs zijn vrijwilligers, je kan je
aanbieden op het OCMW.

5) Alarmapparatuur:
Doelgroep: alleenstaande bejaarden,
gehandicapten, zwaar zieken.
Werking: je kan via een draadloos zendertje,
om je hals, een signaal geven aan de hulp-
centrale. Deze centrale, de meldbank van het
Wit-Geel Kruis is dag en nacht bemand en
verwittigt onmiddellijk jouw contactpersoon.
Er wordt 100 % zeker hulp geboden.
Het systeem werkt dus 24 uur op 24.
De huur van het toestel bedraagt 12,39 EURO
(500 fr) per maand. Een technicus sluit het
apparaat aan op je telefoon.

6) Plaatsing in instellingen:
Het OCMW biedt ook hulp bij het plaatsen van
mensen in instellingen zoals een rusthuis,
psychiatrisch ziekenhuis, een instelling voor
gehandicapten, kindertehuis, ...


