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De keerzijde van de medaille...

11 juli 2002 is voorbij. De herdenking van 700 jaar Vlaanderen is niet
onopgemerkt voorbij gegaan, ook niet in Dessel. Zowel het gemeente-
bestuur als N-VA Dessel maakten er beurtelings een mooie viering van

en vele Desselaars namen deel. (zie foto�s) Maar toch blijven we met een
wrang gevoel achter. De fierheid waarmee gevierd werd, staat immers in schril
contrast met de politieke realiteit die allesbehalve Vlaamse standvastigheid
uitstraalt. Denk maar aan de recente kieshervorming waarbij men overal
provinciale kieslijsten in stelt, maar niet in Vlaams-Brabant om de Franstaligen
in de Rand ter wille te zijn. De lijsten van de Franstalige partijen die in
Brussel-Halle-Vilvoorde 29 kandidaten mogen bevatten, terwijl er slechts 22
verkiesbare plaatsen zijn. De versoepeling van het taalhoffelijkheidsakkoord in
Brussel, waardoor de kans om door een Nederlands-onkundige verder
geholpen te moeten worden alleen maar toeneemt. De benoeming van
uitsluitend Franstalige rechters in datzelfde Brussel. De aanblijvende en
ondoorzichtige miljarden transfers naar Wallonië (+/- 7 miljard euro op jaar-
basis). Het blijvend Franstalig "njet" op legitieme Vlaamse eisen. Vlaanderen
dat op het Europees schaakbord niet of  nauwelijks vertegenwoordigd is...    En
zo zouden we nog een tijdje kunnen doorgaan, terwijl men ons wil wijsmaken
dat de Vlaamse strijd gestreden is. Niets is minder waar!
Vanuit deze wantoestanden en merkend dat de toekomst van de Vlaamse
gemeenschap (van u en mij) op de helling staat, putten wij de overtuiging om
er met de Nieuw-Vlaamse Alliantie te staan. Rechtlijnig en consequent, niet
naar andere partijen overlopend, zetten wij het verhaal van de Volksunie
verder en steken we onze nek uit; in het belang van zes miljoen Vlamingen.
U kunt mee ons verhaal schrijven: in Dessel, in Vlaanderen, in Europa.
Samen bemoeien we er ons mee.

Met vriendelijke groeten,
Kris Van Dijck
Vlaams volksvertegenwoordiger
Algemeen secretaris N-VA

In de kijker:
Annelies Guldentops
Sinds 2000 is Annelies actief in ons
team. Meestal achter de schermen is zij
naar inhoud en daad een vrouw van haar
woord. Een terechte in-de-kijker.

Na haar kinder-en jeugdjaren in
Bonheiden te hebben doorge-
bracht, studeerde Annelies

achtereenvolgens in Duffel en Leuven.
Als kinderverpleegkundige werkte ze in
het UZ Gasthuisberg en tot eind jaren
tachtig in het Imeldaziekenhuis te
Bonheiden. Hier ontmoette ze Koen Van
der Schoepen, waarmee ze in 1988
huwde. Ze droomden allebei om meer
van de wereld te zien. Net een maand na
hun huwelijk vertrokken ze voor een
Brits project naar Khamis-Mushayt, in het
Asirgebergte op de grens van
Saoedië-Arabië en Yemen. Annelies
werkte in het kinder- en vrouwen-
ziekenhuis, Koen werkte in het mannen-
ziekenhuis. Na twee jaar ervaringen te
hebben gedeeld met mensen uit
verschillende werelddelen, begon de
heimwee (vooral bij Annelies) steeds
meer parten te spelen. Na de geboorte
van Klaas (11 jaar) vonden ze een
rustige stek in de Kleine Heide te Dessel.
Hun gezinnetje breidde uit met Katrijn (9
jaar) en Anneleen (6 jaar). Na de
geboorte van Katrijn is Annelies gaan les
geven in de opleiding verpleeg- en
vroedkunde aan de KHKempen, te
Turnhout. Om mensen te ontmoeten
engageerde Annelies zich in de
Gezinsbond en N-VA. Als bestuurslid is
ze van meet af  aan begaan met het
sociaal-cultureel werk en het vormings-
werk. Jonge ouders kennen haar dan ook
van de sessies "babymassage".  Voor de
Gezinsbond participeert ze in een
werkgroep van de nieuwe evaluatie-
criteria voor de toekenning van ver-
hoogde kinderbijslag, die hopelijk vanaf
2003 van toepassing zullen zijn. Voor
N-VA participeert Annelies in de
algemene vergadering van het IBO en de
bibliotheek. Eveneens tracht ze ideeën
aan te brengen in de
locale werkgroep
"Welzijn", in Brussel
de werkgroep
"Onderwijs" probeert
ze voornamelijk mee
te werken aan een
volwaardigere
uitbouw van het
"Inclusief  Onderwijs".
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VU: Guy Muylaert
Zandvliet 60 - 2480 Dessel.

N-VA secretariaat:
Biezenstraat 28, tel/fax 014-37 24 54
e-mail: kris.vandijck@n-va.be

openingsuren:
elke werkdag van 9 tot 12 uur

spreekuur Kris Van Dijck:
maandag van 17 tot 19 uur of
na telefonische afspraak

Mosselfeest.

De N-VA nodigt u allen uit op het
jaarlijks mosselfeest in de
Kristoffelzaal

op de Heide.
Zondag 6 oktober
van 11.30 uur tot
20.00 uur.

Uit de gemeenteraad.

Omdat het huurcontract tussen
gemeente en Spin m.b.t. de
sportinfrastructuur op z�n einde

loopt en niemand weet hoe het nu
verder zal gaan, plaatste Erik Gys dit
punt op de agenda van de laatste
gemeenteraad (20 juni).
Daar kregen we volgend verhaal te
horen.
Een eerste gesprek tussen Spin en
gemeente vond plaats in november
vorig jaar. Spin wil verder verhuren,
maar met een forse verhoging van de
huurprijs. De gemeente is daar niet
happig voor. In maart van dit jaar stelt
Spin voor dat de gemeente de sport-
infrastructuur koopt. Beiden geraken
akkoord een schattingsverslag aan te
vragen. Op het moment van de
gemeenteraad was dat nog niet
binnen. Alles blijkt dus nog mogelijk,
met name aankoop, huur of  niets...

De grote test.

De Amerikanen willen bij
Belgonucleaire (BN) in Dessel
100 kg plutonium laten verwer-

ken tot MOX, een brandstof  voor
kerncentrales. Het plutonium is afkom-
stig van kernwapens en door het tot
MOX om te vormen is het niet langer
bruikbaar voor militaire doeleinden.
De regering gaf  geen goedkeuring...
Men moet de zaak verder onderzoe-
ken... Reden te over voor N-VA Dessel
om hierop heftig te reageren.

Wat vooraf ging.
In 1998 penden het Streekplatform
Kempen en de Desselse gemeente-
raad streekeisen neer m.b.t. de
nucleaire activiteiten in de regio
Dessel-Mol-Geel. Waar de streek
enerzijds het studieobject vormt voor
de definitieve berging van het Belgisch
nucleair afval, hangt anderzijds de
teloorgang van de nucleaire sector als
een zwaard van Damocles boven de
streek. Het verdwijnen van 2.000
arbeidsplaatsen in een streek die
economisch al niet te best scoort zou
een sociaal drama betekenen.

Net voor de komst van het eerste
transport hoog radioactief  afval uit
La Hague in 2000 werden de onder-
handelingen tussen de streek en de
federale regering opgevoerd. Omdat
er geen merkbare resultaten waren
weigerde Kris Van Dijck toen als
burgemeester elke medewerking bij de
bewuste transporten.
In de streekeisen spreekt men zich
ook onomwonden uit over de
toekomstkansen voor Belgonucleaire.

Waarom bij BN in Dessel?
De Amerikanen en Russen hebben
afgesproken dat ze in het kader van
de ontwapeningsakkoorden hun
plutonium zullen opruimen. Van
plutonium kan men ook MOX, een
brandstof, maken. De Amerikanen
plannen hun eigen fabriek te bouwen
maar willen als proef  in Dessel 100 kg
laten verwerken omdat wij daarin al
jaren ervaring en kennis opgedaan
hebben.

Wat staat er op het spel?
Het al dan niet goedkeuren van het
MOX-contract voor Belgonucleaire zal
de ultieme test zijn voor de federale

regering t.o.v. Dessel-Mol-Geel. Een
"neen" is niet alleen een kaakslag
maar zal des te meer de toon zetten
voor een Kempen die alleen maar
goed is om afval te bergen. Dessel wil
haar verantwoordelijkheid nemen voor
het zoeken van oplossingen voor het
afval, maar de hier aanwezige kennis
en kunde verdient ook meer. Hopelijk
zien de dames en heren in Brussel dit
ook in en kunnen we mee ons steentje
bijdragen in het ontmantelen van
kernwapens.
De vraag waarvoor de federale
regering staat: geven we de Kempen
een kans of  wordt het enkel de
nucleaire afvalbak van België?
 Aan de VLD, SP.a en Agalev om deze
vraag te beantwoorden.

www.n-va.be
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Populair.

Uit het VU&ID (nu N-VA)
verkiezingsprogramma van
8 oktober 2000:
"De Vlaamse steden en
gemeenten hebben steeds een
leidende rol gespeeld in de
politieke, culturele en sociale
ontvoogdingsstrijd van
Vlaanderen. Zij moeten dat ook
in de toekomst blijven doen.
Jaarlijks wil VU&ID (nu N-VA)
zich engageren om van 11 juli
een volksfeest te maken in
Dessel."

Gemeentelijke 11 juli  viering (30 juni).

De leeuwenvlag raakt meer en
meer in trek. Niet alleen worden
grote sportmanifestaties, en

dan vooral de wielerwedstrijden,
opgesmukt met ontelbare leeuwen-
vlaggen, maar wordt het voor velen
een hebbeding. Op de avond van 11
juli verdwenen in Dessel verschillende
leeuwenvlaggen. Voor diegenen die
toch zo graag een vlag hebben: neem
geen risico. U kunt ze bij ons bekomen
aan 12,50 euro.

"De N-VA is een partij van onthechte
werkers. Dagelijks
bestoken haar
parlementsleden
de redacties met
kritische
communiqués

over iedere beweging van de regering
en met mededelingen over eigen
wetgevende initiatieven. Maar ook aan
de basis wordt gezwoegd. In nauwe-
lijks zes maanden brachten de
militanten al bijna 10.000 lidkaarten
aan de man. Veel oud-VU'ers van wie
een groot aantal al een tijdje had
afgehaakt. Maar ook vele nieuwe
gezichten. Dat bewijst dat er een
sterke vraag bestaat naar een fat-
soenlijke aanbodpartij. Een partij die
zich haast principieel als opposant, als
zweeppartij opstelt. Een partij die
vlijmscherp ieder gebrek, iedere
afwijking van het ideaal constateert en
zuivere, logische alternatieven
aanbrengt."
Editorialist Bart Sturtewagen in
De Standaard, 4 mei 2002.
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N-VA hangt de leeuw uit !

Vlagt, fietst en feest.


