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N
aar aanleiding van de viering
van 75 jaar Witgoor plaatste de
gemeente de plaatsnaamborden

Witgoor - Dessel overal waar je Witgoor
binnenrijdt. Reeds op de
gemeenteraad van juni 2005 deed
N-VA het voorstel om gelijknamige
bebouwde-kom-borden te plaatsen.
Logisch ook: Witgoor is een parochie
met een eigen kerk en een eigen
verenigingsleven, met daarenboven
een school en een eigen voetbalclub.
De wit-zwarte borden zouden wel tot
gevolg hebben dat het Desselse
verkeersreglement over de hele lijn
moet aangepast worden. Het antwoord
van de toenmalige meerderheid was
duidelijk: "We moeten dat eens
bestuderen." Elke keer dat Jos Minnen
erachter vroeg, kwam hij van een kale
reis terug.

De N-VA hield woord en koos voor de
zwart-geel-rode plaatsnaamborden.
Hierdoor kan het bestaande
verkeersreglement behouden blijven.
De borden werden door het huidige
schepencollege besteld (niet door het
vorig gemeentebestuur zoals toen-
malig burgemeester Meeus nu in de
krant beweert) en op donderdag 6 en
vrijdag 7 september geplaatst.

In de kijker:

Roger Van Campfort

R
oger Van Campfort is niet
alleen één van onze langst
zetelende mandatarissen,

hij nam ook deel aan zes (!)
gemeenteraadsverkiezingen en is
sinds 8 maart waarnemend
OCMW-voorzitter.

Hij is ook de enige man in de voor
het overige enkel uit vrouwen
samengestelde OCMW-raad.
Roger is geboren en getogen in
Witgoor en woont samen met zijn
echtgenote, Elisa Peeters, op
sas 5. Roger werkte op het SCK
en het VITO en bouwde zijn eigen
Argenta-kantoor uit.

Hij is altijd heel actief  geweest in
het Desselse verenigingsleven
met een extra boontje voor het
Desselse toneelgezelschap DAG
en Witgoor Sport.
Roger leidt het Desselse OCMW
met een grote gedrevenheid en
veel oog voor de dagelijkse
praktische beslommeringen.

Daarnaast is hij voorzitter van
IBO, Initiatief  Buitenschoolse
Kinderopvang. De verbouwing
van de pastorij in Dessel en de
bouw van de kinderopvang in
Witgoor slorpen dan ook veel tijd
en energie op.

Tijdens de zomervakantie moest
Roger naar het ziekenhuis.
Wij wensen hem alle succes toe
bij de uitoefening
van zijn mandaat
en wensen hem
een spoedig
herstel.
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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.n-va.be/krisvandijck
Het secretariaat is maandag, dinsdag,
woensdag en donderdag 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

Voetbalkalenders.

K
alenders van Dessel en Witgoor
Sport zijn nog steeds te verkrijgen
op ons secretariaat.

Al kunnen we door het geklungel van de
Belgische voetbalbond niet
garanderen dat de kalender van Dessel
Sport nog klopt…

Nieuwe school in Dessel.

D
e gemeentelijke basisschool De Kangoeroe aan de Lorzestraat barst uit
haar voegen. Opnieuw moeten er containerklassen bijkomen. Dit is echter
niet duurzaam en noopt ons tot handelen. De gemeenteraad besliste dan

ook een opdracht te gunnen, waarvan het geraamde bedrag bij benadering
200.000 euro is, om een studiebureau te belasten met het opstellen van een
ontwerp voor het oprichten van nieuwe klassen, poliruimte, eetzaal, turnzaal…
Dit alles zou moeten kunnen komen op de plaats waar nu de oude vleugel en het
schoolhuis zich bevinden. Wat en hoe juist zullen onderwerp zijn van onderzoek
en bevraging, in de eerste plaats met de betrokkenen: schoolteam, ouders,
politie,… We zullen ook met het gemeenschapsonderwijs spreken om tot een
optimale afstemming te komen.
Ook de wijze van financiering zal onderzocht worden. De nieuwe mogelijkheden
van publieke-private-samenwerking moeten het mogelijk maken dat de financiële
lasten niet alleen op de schouders van het Desselse bestuur komen te liggen.
Al zal ook hier weer de timing van uitvoering een belangrijk gegeven zijn.
Nu hebben we een nieuwe school nodig, niet binnen tien jaar.

GRS

H
et gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan van Dessel werd
eindelijk goedgekeurd op de

gemeenteraad. Het betreft nog wel een
voorlopige vastlegging. Het dateert
echter  nog van in de tijd dat Hugo
Draulans schepen van ruimtelijke
ordening was dat de startnota
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
Dessel door de toenmalige
gemeenteraad goedgekeurd werd.
Het was toen november 2000!
Eén maand later zaten wij in de
oppositie en begon de lijdensweg van
dit dossier. In mei 2004 en april 2006
kregen we voorontwerpen voorgelegd
terwijl in de zomer van 2006 het
dossier kon afgerond worden, nadat
ook de plenaire vergadering met
allerlei instanties zoals stedenbouw en

provincie het plan van Dessel bespro-
ken had. Weer ging het dossier naar af
tot na Nieuwjaar 2007 de N-VA de
gemeente ging besturen. Op de
gemeenteraad van april van dit jaar
werd eerst de BPA zonevreemde
bedrijven goedgekeurd en op die van
juli werd beslist om op een officieuse
raad het plan nog eens met alle
gemeenteraadsleden door te nemen.

Deze officieuze raad, zonder
zitpenning, vond plaats op
16 augustus en was heel interessant
en constructief. Alleen d'82 schitterde
door haar afwezigheid…
De GECORO (Gemeentelijke Commissie
voor Ruimtelijke Ordening),
die opnieuw samengesteld werd, zal
zich ook nog moeten uitspreken terwijl
er ook nog een openbaar onderzoek
volgt.

Postzegel Witgoor.

N
aar aanleiding van de viering van
75 jaar parochie Witgoor liet het
gemeentebestuur 500 postzegels

maken met de kerk van Witgoor als
afbeelding. Deze postzegel werd door
leden van het schepencollege
uitgedeeld toen de genodigden na de
misviering het parochiecentrum
betraden. Om dit te realiseren konden
we rekenen op de medewerking van
Arno Oomis. Naast deze postzegel en
het plaatsen van de straatnaamborden
kwam de gemeente uitvoerig tussen om
75 jaar Witgoor ook op een passende
wijze te kunnen vieren. Wij hopen dat
het feestweekend van 7 tot en met 9
september de aanzet mag zijn voor
een even beloftevol gemeenschapsle-
ven dan de voorbije 75 jaar.
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Uit het N-VA
verkiezingsprogramma van
8 oktober 2006:

"Het OCMW dient de spil te zijn
van het welzijnsbeleid in de
gemeente. Het OCMW wordt
dan ook uitgebouwd tot een
sociaal huis waarbij de
hulpvragers altijd met respect,
discretie en de nodige
creativiteit benaderd worden."

-

O C M W  D E S S E L

OCMW uitbouwen kost geld…

H
et OCMW moet de spil zijn van het lokaal sociaal beleid in onze gemeente.
Wij hebben de mening dat alle burgers met al hun sociale vragen bij het OCMW
moeten terechtkunnen.

Er wordt vanuit al de OCMW-fracties hard gewerkt aan het lokaal sociaal beleidsplan.
Hierin  zullen we onze prioriteiten uitwerken: wat we gaan doen, hoe we het gaan
doen, en met wie. We vertrekken van de visie dat onze cliënten met het nodige respect
in een sfeer van vertrouwen moeten kunnen geholpen worden. Uiteraard moeten
hiervoor aan een aantal voorwaarden voldaan worden. In een latere fase zal je meer
vernemen van dit beleidsplan. Op dit ogenblik is de huisvesting een belangrijk
aandachtspunt. De Plaetse is te klein om al de diensten te huisvesten. Het is al jaren
geleden beslist dat de OCMW-diensten moeten verhuizen naar de Pastorij.
Dit is een historisch gebouw en mag maar verbouwd worden binnen de regels van
monumentenzorg. Geen eenvoudige opdracht: een oud vervallen gebouw omtoveren
tot een modern aan de huidige noden aangepaste accommodatie voor een steeds
groeiende sociale dienst. Een aantal lokalen zijn heel groot en mogen niet in twee
verdeeld worden. Omwille van het respect voor onze cliënten wensen wij
maatschappelijk werkers niet met twee in een lokaal te huisvesten. Als je bij hen langs
gaat moet je een gesprek kunnen voeren zonder dat iemand meeluistert. De drempel
moet zo laag mogelijk zijn. Je moet met hen kunnen praten in een vertrouwelijke,
veilige omgeving. Hiervoor moeten we het gebouw uitbreiden met minimum vier
bureaus. Zonder uitbreiding verbetert de kwaliteit van het werk niet, maar zou het
achteruitgaan. Omdat het een geklasseerd gebouw is moet de nieuwbouw aan een
aantal overeenkomsten voldoen met het oude gedeelte. Dit doet de kosten enorm
hoog oplopen. Het alternatief  is: te kleine huisvesting, twee maatschappelijk werkers
in één bureau, gedaan met de privacy. In het belang van een kwalitatief  goede werking
verwacht het OCMW dat de gemeente de nodige investeringen doet, anders zet men
beter een volledig nieuw en aangepast gebouw op een andere plaats.

50 ha bos.

D
e gemeente Dessel kreeg wel
heel slecht nieuws te verwerken.
Als gevolg van de zware

hagelbui die op 8 juni vooral Witgoor
trof, en waarvoor de procedure tot
erkenning als ramp loopt, sterven
langs het kanaal Dessel - Turnhout
hectaren bos af. De grote hagelbollen
sloegen wonden in de takken en
twijgen. Gecombineerd met een
schimmelinfectie sterven de bomen.
De naalden worden bruin en vallen af.
Omdat dit proces onomkeerbaar is, zit
er niks anders op dan de bomen te
kappen en over te gaan tot nieuwe
aanplantingen.
Het Agentschap voor Natuur en Bos
van het Vlaams Gewest, dat het beheer
van de gemeente-bossen doet, heeft
met de gemeente afgesproken dat nog
deze winter een 40 à 50 hectaren zal
gekapt worden. Grote delen van
Terkeien en De Paay zullen drastisch
wijzigen. Of  hoe de natuur ook kan
lijden van wat de natuur zelf  voort-
brengt…

Een nieuwe webstek.

H
et is de ambitie van het gemeentebestuur om begin 2008 met een volledig nieuwe
gemeentelijke webstek van start te gaan. De bestaande webstek heeft zeker z'n
diensten bewezen maar is verouderd en aan vervanging toe. Met de huidige,

bestaande mogelijkheden en toepassingen wil het gemeentebestuur nieuwe wegen inslaan.
Op voorstel van schepen Erik Gys gaf  de gemeenteraad haar goedkeuring aan een
opdracht om een nieuwe webstek te laten maken die als draaischijf  kan dienen voor
informatie en waarop allerlei documenten kunnen opgevraagd worden. Bovendien zal de
nieuwe webstek interactief  zijn voor de burgers en aanpasbaar door de verschillende
gemeentediensten. Op die manier moet er snel en doeltreffend kunnen gecommuniceerd
worden. Dessel wil mee zijn in de administratieve vereenvoudiging en waar kan zelf  het
voortouw nemen. Het adres blijft: www.dessel.be



36

Rien ne va plus bij de KBVB.
Dat de Koninklijke Belgische Voetbalbond
(KBVB) moeilijk een voorbeeld van
efficiënt en goed bestuur kan genoemd
worden, is al langer bekend. Maar met de
schabouwelijke rechtspraak door de
KBVB-organen, het falend licentie-
management, de mogelijke commerciële
en sportieve belangenvermenging én de
uitspraken over de nationale voetbal-
ploeg bereikte het "Belgisch" voetbal een
nieuw dieptepunt. Kris Van Dijck wil het
KBVB-dossier daarom opnieuw aan-
kaarten bij de Vlaamse minister van
Sport. Die beloofde eerder 10 miljoen
euro aan de KBVB. De N-VA vraagt zich
af  of  de voorwaarden die de minister
stelde wel ver genoeg gaan. Wanbeleid
bij de KBVB zal immers de Vlaamse
voetbalclubs in 1ste, 2de en nu ook 3de
klasse blijven schaden. Daarom wil Kris
Van Dijck dat de minister van Sport
minstens ook strenge principes van goed
bestuur als subsidievoorwaarden oplegt
aan de KBVB mét een resultaats-
verbintenis en strenge controle. Het
enige alternatief  is de splitsing van de
KBVB zodat ook de voetbalsport zich
aanpast aan de staatsstructuur: sport is
een gemeenschapsbevoegdheid.

KBVB schaadt Vlaamse voetbalclubs.

De organisatie en werking van de KBVB
stond al eerder ter discussie. De interne
rechtspraak van de KBVB laat te wensen
over. Zo werd Lierse SK door de
controlecommissie van de KBVB veroor-
deeld op basis van vermoedens. Daar-
mee wordt net de Vlaamse voetbalclub
waarvan het bestuur de bal aan het
rollen bracht in de zaak Ye, zwaar
gestraft. De strafmaat (degradatie) werd
foutief  bepaald op basis van een artikel
in de slecht geschreven bonds-
reglementen dat bij letterlijke lezing niet
voorziet in die sanctie. Tot dusver werd
de Waalse club La Louviere ongemoeid
gelaten, terwijl de vermoedens tegen het
bestuur van die club veel groter zijn.
Ook het werk van de licentiecommissie is
een puinhoop. Dat bewijst de klucht Geel-
Namen. De KBVB oordeelde dat geen
van beide clubs in 2de klasse mocht
starten. Die 2de klasse startte met
slechts 17 ploegen. Geel werd bovendien
in een reeks ingedeeld waarbij ze geen
enkele derby zou spelen. Ook de andere
Kempense clubs als Dessel, Turnhout en

Mol-Wezel, zouden delen in de klappen.
Maar na drie wedstrijden ver in de
competitie moet de KBVB de competitie
in 2de klasse nu stilleggen na een arrest
van de burgerlijke rechtbank. En dit
juridisch kluwen kan nog erger worden:
waarom hanteerde de KBVB niet haar
eigen regels en liet ze die ploeg toe die
wel een licentie had voor 2de klasse, met
name Dessel Sport? Een ander element
is het bedenkelijk financieel management
van de KBVB. In februari nog reageerden
vele voetbalclubs furieus op het bericht
dat de KBVB eenzijdig de lidgelden en
boetes vanaf  1 juli 2007 wilde verhogen.
Deze ingreep moest de financiële
problemen van de KBVB oplossen. Het
laatste sponsorcontract slaat echter
alles. De (goedbetaalde) coach van de
nationale voetbalploeg, René
Vandereycken, houdt er tegelijkertijd nog
een lucratieve bijverdienste op na, nl. het
aanbrengen -tegen een hoge commissie-
van sponsors via zijn privaat
consultancybedrijf. Gezien de mogelijke
sportieve en commerciële belangen-
vermenging zou elke zichzelf  respecte-
rende instelling dit deontologisch niet
aanvaarden, maar niet zo de KBVB.
Door deze wanpraktijken stelt zich de
vraag of  de Vlaamse overheid de KBVB
moet subsidiëren. Om in aanmerking te
komen voor een Vlaamse erkenning,
dienen de sportfederaties hun eigen
structuur aan te passen aan de federale
staatsstructuur. Concreet wil dit zeggen
dat federaties die weigeren een splitsing
van de nationale werking door te voeren,
niet op subsidies van de Vlaamse
overheid kunnen rekenen. De Belgische
Voetbalbond is een van de weinige
bonden die dit nog steeds weigert.
Consequent vasthoudend aan haar
standpunt, verstrekte de Vlaamse
overheid tot dusver dan ook geen steun
aan de KBVB. Dit wijzigde recent. Vlaams
minister van Sport Anciaux beloofde in
een eerste fase zo'n 10 miljoen euro.
Indien de voetbalbond ook na het
seizoen 2009-2010 op financiële steun
van de Vlaamse overheid wil rekenen
(een jaarlijks bedrag van 6,1 miljoen
euro is vooropgesteld) dan moet ten
laatste in 2010 een Vlaamse Voetballiga
worden opgericht en erkend. Maar die
structuurwijziging zou enkel betrekking
hebben op de clubs uit de provinciale
reeksen, de derde- en vierdeklassers en
jeugdafdelingen van de eerste- en
tweedeklassers. Het biedt geen soelaas
voor de clubs uit 1ste en 2de klasse. Die
zouden verder met het wanbeleid van de
KBVB geconfronteerd worden. Daarom
stelt Kris Van Dijck voor dat de minister
ook principes van goed bestuur als
subsidievoorwaarden moet opleggen aan
de KBVB. Dat de KBVB die momenteel
schendt is immers zonneklaar.

Eigenlijk bestaat

België niet meer.
(08/09/07 - Het Laatste Nieuws)

E
igenlijk bestaat België al niet meer,
maar heb je twee volgroeide
democratieën die naast elkaar

bestaan en elkaar enkel nog ontmoeten
in het federale parlement."
Bart De Wever antwoordt erg openhartig
in een bladzijdelang interview in
Het Laatste Nieuws.
"Opnieuw: de tijden zijn veranderd. Toen
de VU zich in 1954 tot het federalisme
bekeerde, vond iedereen dat een
incivieke gedachte en een vies woord van
een stelletje extremisten. Intussen is die
VU door alle partijen niet alleen in zijn
federalisme gevolgd, maar ook in zijn
confederalisme. En intussen zijn wij als
N-VA op een punt aanbeland - het
separatisme - waaraan 40 procent van
de Vlamingen geen aanstoot meer blijkt
te nemen. Dat strookt perfect met de
ontdubbeling van de Belgische samenle-
ving. Eigenlijk bestaat België al niet meer,
maar heb je twee volgroeide democra-
tieën die naast elkaar bestaan en elkaar
enkel nog ontmoeten in het federale
parlement. Dat maakt dat je aan je
achterban altijd weer moet uitleggen dat
je niet alleen een akkoord hebt moeten
sluiten met de liberalen of  socialisten uit
je eigen taalgroep, maar ook met die van
de andere taalgroep. Waardoor je
compromissen krijgt die nog slechts van
heel ver lijken op wat ze beweren te zijn:
het jeugdsanctierecht bijvoorbeeld.
Of  die totaal strijdig zijn met wat een
meerderheid in Vlaanderen denkt: het
vreemdelingenstemrecht bijvoorbeeld.
Hier kan je niet de Sarkozy uithangen en
zeggen: "Ik heb het begrepen, we gaan
hier eens radicaal breken met het
verleden." Hoe hoger je bij ons de lat
legt, hoe dieper je eronderdoor moet."

"


