
augustus/september 2008

69

“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

14e jaargang nr. 7

B
este Desselaars,

           De zomervakantie is achter de rug en in Dessel werd dat feestelijk gevierd
met Dessel Swingt. Opnieuw een schot in de roos, met dank natuurlijk aan vzw
Graspop.
Van de zomer hebben we de kaap van de 9.000 inwoners genomen. De 9.000ste
Desselaar werd dan ook door ons gemeentebestuur in de bloemetjes gezet en
kreeg 90 euro cadeau. Dit heeft op termijn zijn repercussies op politiek vlak.
Als we op 1 januari 2012 meer dan 9.000 inwoners hebben, zullen we vanaf  de
volgende verkiezingen 21 in plaats van 19 gemeenteraadsleden hebben.
Op nationaal vlak tikt de klok. In het kartelakkoord tussen CD&V en N-VA staat
zwart op wit: “Na het immobilisme inzake de staatshervorming en na het slecht
bestuur van paars, is het tijd voor een doorbraak. Om die reden zal het kartel
niet toetreden tot een federale regering (het staat er in ‘t vet) indien er in het
regeerakkoord geen duidelijke afspraken worden opgenomen over de realisatie
van deze Vlaamse verzuchtingen.” Niemand kan de N-VA verwijten dat ons geduld
op is. Met alle respect voor koninklijke bemiddelaars, de zetelende premier en alle
andere ministers. Bij ons gaat het niet over de posten.  Wél over de resultaten!
Op 21 september congresseren we en zullen onze leden beslissen hoe het nu
verder moet.
Wat ook de beslissing zal zijn; op de N-VA zal je kunnen blijven rekenen.
Want zoals onze ondertitel terecht zegt: “nodig in Vlaanderen, nuttig in Europa”.

Met vriendelijke groeten,
Guy Muylaert
Voorzitter N-VA Dessel

mosselen 14 euro en andere gerechten
ook aan schappelijke prijzen

Kristoffelzaal Heide van 11u30 tot 20u00
vooraf  inschrijven niet noodzakelijk,

wel gewenst
tijdens de kantooruren: 014/37.24.54

of  via kris.vandijck@n-va.be

Zondag 5 oktober 2008

N-VA mosselfeest

In de kijker:

Maria Van Dael

O
ok in de allereerste
Betrokkenheid, december
2000, stond Maria in de kijker.

Nu, zoveel jaren later neemt ze nog
altijd haar verantwoordelijkheid voor
de Desselse en Witgoorse gemeen-
schap.
Maria werd geboren op de dag van
de Arbeid in 1950, groeide op in de
Polderstraat en verhuisde na haar
huwelijk met Staf Minnen naar
Witgoor, naar de Nieuwstraat.
Ze kregen één zoon: Kurt. Eerst
ging Maria nog uit werken om
nadien bewust huisvrouw te worden.
Ze sloot zich evenwel niet op.
Haar inzet in Witgoor doorheen de
jaren: in KAV, Chiro en Caritas, maakt
van haar een graag geziene
persoon. Ze is één en al oor, is zelf
rad van tong en heeft een groot
inlevingsvermogen. Die capaciteiten
gebruikt ze ook in haar politieke
werk. Van 2001 tot 2006 zetelde ze
in de gemeenteraad. Bij de start van
haar mandaat 7 en een half jaar
geleden verwoordde ze het als volgt:
“Ik voel mij verplicht om er vanop de
oppositiebanken op toe te zien dat
de gemeente Dessel een degelijk
sociaal beleid voert. Mentaal en
lichamelijk gehandicapten en de
ouderen dienen nog meer zorg en
aandacht te krijgen. En het OCMW
moet er zijn voor iedereen.”
Na een opmerkelijke verkiezings-
uitslag: 539 voorkeurstemmen
(+202 tov 2000), opteerde Maria
voor een mandaat in het OCMW.
Ze was er immers van overtuigd dat
ze daar, op die plek, beter haar ding
zou kunnen doen. Dat daar haar
interesse en werkterrein ligt. Wij zijn
ervan overtuigd dat Maria een keuze
van het hart
maakte waardoor
ze er nu ook hard
tegenaan gaat.
Bedankt Maria
voor de toever-
laat die je voor
velen bent.
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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 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

Campinaplein.

O
f het drama van de pompen…
Dat je over smaak en goesting
uren kan discussiëren, moeten

we niemand wijsmaken. Maar het
Campinaplein heeft nu eenmaal de prijs
van het mooiste plein van de provincie
gewonnen. We spreken van 2005.
Ondertussen hebben we ook geleerd
dat de kostprijs aan elektriciteit voor
dit plein op jaarbasis 6.400 euro
bedraagt. Grote slokop zijn de twee
waterpompen, nodig voor het water-
gordijn en de kanaalnimfen, die
beurtelings draaien en dit 24uur op
24. Maar ook andere extra kosten
dringen zich op.
Aandachtige Desselaars zullen al wel
gemerkt hebben dat de voorbije
maanden de waterpartij veel stilgele-
gen heeft. Reden? De pompen zijn al
stuk. Nader onderzoek leerde ons dat
beide pompen goed zijn voor 15.000
uren. Een limiet die nu reeds bereikt
werd.
Het huidig college besliste dan ook om
niet alleen de pompen te laten herstel-
len en reviseren, maar ook om de
waterpartij ’s nachts stil te leggen. Zo
kan één derde bespaard worden. De
pompen zijn ook niet langer synchroon
ingesteld zodat ze binnen een paar
jaar weer niet gelijktijdig uitvallen. Al
doende leert men…
Begin juni werd door het college beslist
om de pompen te herstellen. Bij het
schrijven van deze tekst (25 augus-
tus) is het nog altijd wachten op
Godot.

Finse piste.

A
ls we een slecht karakter hadden, zouden we nog gaan denken dat we
moedwillig tegengewerkt worden…
Nadat de procedure vorig jaar gestart was om een bouwvergunning te

verkrijgen om naast de sporthal een Finse piste aan te leggen, werd de gemeente
verplicht eerst een vrijstelling te bekomen om de bomen te kappen die in de weg
staan. 80% van de bomen blijven staan… Het is hemeltergend als je weet dat
deze zone in de BPA sportcentrum aangegeven staat als zone voor polyvalent
gebruik. Deze vrijstelling moest door minister Crevits (CD&V) gegeven worden. De
aanvraag ging in januari de deur uit en belandde via de verschillende administra-
ties pas op 3 juli bij de minister. Die tekende op 12 augustus. De vrijstelling
belandde dan een kleine week later op ons gemeentehuis. Nu de bouwvergunning
nog. Zo snel de vergunningen binnen zijn, starten we de werkzaamheden.

Sportweek.

D
e Desselse sportweek was opnieuw een groot succes. Jong en oud kwam
ten volle aan z’n trekken. Zowel de minder actieve als de doorduwer. Waar
de ouderen zich konden uitleven op de petanquebaan of  met de curve

bowl, werd de sporthal omgebouwd tot een immense speeltuin voor de kleinsten.
Maar ook Desselse troeven werden uitgespeeld: watersporten. Onze jongeren
konden zo proeven van windsurfen, waterskiën, zeilen en kayakken, terwijl op
moederdag traditiegetrouw het kampioenschap van Dessel sportvissen gepro-
grammeerd stond. Voor de tweede maal werd in Brasel een wielerwedstrijd
gereden en mocht Jos Staes zich opnieuw kronen als kampioen van Dessel. De
skeelhappening op vrijdagavond bracht dan weer een record aantal deelnemers
op de been. Tot slot werd in het arbeidersvoetbal FC De Spin de ploeg van ’t dorp.
Een dikke proficiat voor de gemeentelijke sportraad en de sportdienst.

Kalenders.

D
e N-VA-voetbalkalenders van Dessel en Witgoor Sport zijn weer beschik-
baar. Opnieuw was het geen sinecure om de juiste kalenders te verkrijgen.
Geel in faling en de fusie met Meerhout maakte dat er gerommeld moest

worden in de ontwerpkalender van zowel derde B, Dessel, als die van vierde C,
Witgoor. Door het wegvallen van Geel in 3B verhuist Kelmis van 4C naar 3B. De
open gekomen plek werd ingenomen door Bioul uit de provincie Namen. Een
beslissing die pas genomen werd op 20 augustus.
Op 15 augustus vierde Witgoor Sport haar 75-jarig bestaan. Zowel gedelegeerd
bestuurder Luc Verhalle als burgemeester Kris Van Dijck wisten de aanwezigen te
boeien over het verleden, het heden en de toekomst van Witgoor Sport.



2x goud en 1x brons.

D
e FOD Economie pakte uit met de gemiddelde prijzen van de huizen, villa’s, appartementen en bouwgronden in België.
Dit werd in tabellen gezet per gemeente. Opmerkelijke vaststelling: in het arrondissement Turnhout zijn de woonhuizen
en de bouwgronden in Dessel het beste koop. Of  moeten we zeggen het minst duur?  Respectievelijk 149.369 euro en

81 euro per m². Wat de villa’s betreft gaat enkel Laakdal en Meerhout ons voor. Voor de appartementen zitten we midden in
het peloton. Toch zijn we er ons van bewust dat voor heel wat (jonge) mensen een eigen woonst een moeilijk te betalen
droom is. Ook in Dessel. Enkele cijfers in Euro:

woonhuizen villa’s appartementen bouwgrond per m²

België 169.972 313.860 172.801 87
Vlaanderen 178.907 333.381 178.009 141
Wallonië 132.542 253.214 134.489 41
Arr. Turnhout 180.612 291.209 161.026 129
Dessel 149.369 209.421 164.644 81
Mol 173.643 284.786 174.145 144
Balen 164.007 270.500 132.174 105
Retie 165.014 284.791 147.380 118
Arendonk 186.850 294.850 140.623 178
Kasterlee 177.219 307.020 174.820 171
Geel 176.451 257.936 143.819 117
Oud-Turnhout 195.455 449.125 179.028 202
Turnhout 183.305 397.150 152.972 184
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Uit het N-VA

verkiezingsprogramma van

8 oktober 2006:

“Als gemeentelijke overheid

zullen we subsidiërend

optreden voor die particulieren

die investeren in duurzame

energieverstrekkers als

zonnecollectoren en

gelijkaardige installaties.”Subsidies voor hernieuwbare industrie.

E
nergie wordt alsmaar duurder. Het is onze visie dat het investeren in hernieuw-
bare energie dan ook meer dan verantwoord is. Zowel vanuit ecologisch als
vanuit sociaal oogpunt.

Als N-VA houden we ook woord. Waar een paar jaar geleden (mei 2006) ons voorstel
om zonneboilers te subsidiëren nog op de gemeenteraad van tafel geveegd werd,
realiseerde schepen Ellen Broeckx dat één jaar later met de nieuwe bestuursploeg.
Nu, één jaar later, gaat ze nog een stap verder en wordt het pakket uitgebreid met
fotovoltaïsche zonne-installaties en warmtepompen.
Indien deze installaties voldoen aan de normen, worden ze voor 15%, met een
maximum van 620 euro door de gemeente betoelaagd. Alle subsidieaanvragen met
facturen vanaf  1 januari 2008 komen in aanmerking.
Voor alle verdere info: milieudienst gemeente.

Rusthuif op de Heide.

O
p 12 september wordt het nieuwe woonhuis voor tien personen met een
matige tot ernstige mentale handicap, pal naast het schooltje van de Heide,
officieel geopend. Voor deze gelegenheid komt minister van Welzijn Steven

Vanackere (CD&V) graag naar Dessel. Drie weken voordien hadden tientalle
vrijwilligers hun handen uit de mouwen gestoken om in de tuin de nodige verhar-
dingen aan te leggen. Voor de coördinatie zorgde schepen Herman Minnen. Alles
wat naam en faam heeft als klinkerlegger tekende present. Vanuit de gemeente-
raad staken zeven N-VA’ers en één CD&V’er de handen uit de mouwen, terwijl het
VLD-raadslid tegen de middag trakteerde met friet.. Op een mum van tijd werden
terrassen en wandelpaden aangelegd. 600m² op een paar uur tijd. Was het weer
geen spelbreker; de klus zou voor elf  uur geklaard geweest zijn. Zoiets kan alleen
maar in Dessel, liet een ervaren journalist zich ontvallen… Inderdaad, met dank
aan ALLE helpers.



Meer eremetaal met minder slogans.

E
nkele dagen na de Spelen verscheen een deel deze column van Kris in De Standaard.
Ook terug te vinden op www.krisvandijck.be:
Er is weer veel te doen rond de beperkte medaille-oogst van de Belgen op de voorbije

Olympische Spelen. De teneur is kritisch. Met twee medailles – hoe mooi die ook waren – kunnen
“we” niet tevreden zijn. Wil dat zeggen dat de Belgische sporters in Peking zwak gepresteerd
hebben? Onzin. Op enkele uitzonderingen na hebben “onze” jongens en meisjes het beste van
zichzelf  gegeven en knap gepresteerd, niet alleen op deze Olympische Spelen maar ook in de vier
jaren die hieraan vooraf  zijn gegaan. Zij verdienen daarvoor ál ons respect. Alleen stellen we vast
dat voor velen van hen het medaille-niveau te hoog lag. Willen “we” in de toekomst méér medailles
behalen, dan zullen we beter moeten doen en dat met een grotere concurrentie.
Niemand die van zijn stoel zou vallen als een N-VA’er deze teleurstellende resultaten zou toeschrijven aan de geld-
verslindende Belgische sportstructuren. En diezelfde N-VA’er aansluitend – en met veel genoegen overigens – de toptrainer
in de zwemsport, Ronald Gaastra citeert die zich in deze krant liet ontvallen “dat de de splitsing van België een goede zaak
zou zijn voor de topsport”. Maar zo makkelijk wil ik me er niet van afmaken. Een onafhankelijk Vlaanderen zal heus niet
automatisch leiden tot meer medailles. De problemen zitten immers dieper. Want over inefficiënte structuren kunnen ook wij
in Vlaanderen een woordje meepraten: BLOSO, Atletiek Vlaanderen, Wielerteam Vlaanderen, Departement Cultuur, Jeugd en
Sport, BOIC, zes provinciale topsportscholen, … .
We ontkennen niet dat de Vlaamse Regering veel extra middelen heeft geïnvesteerd in de topsport. Iets wat ze vooral moet
blijven doen, nog meer zelfs. Maar dat geld moet in hoofdzaak naar de sporters en hun trainers gaan, niet naar federaties –
lees administraties. Internationaal onderzoek toonde aan dat structuren noodzakelijk zijn als zogenaamde kritische succes-
factor. Cruciaal blijft echter de relatie tussen trainer en topsporter. Beiden moeten van topniveau zijn en beiden moeten
professioneel kunnen werken. Er moet daarom dringend worden nagedacht over een rechtstreekse vorm van financiering
van topatleten en hun trainers in plaats van de nu bijna-exclusieve financiering via sportbonden – en federaties. Minister
van Sport Bert Anciaux probeert sommige van die heilige huisjes neer te halen met zijn hervormingsplannen, maar stuit
daarbij in eerste instantie op zijn progressieve kartelvrienden. Raar maar waar: enkel in ons vindt hij een bondgenoot.
Ook op lokaal ruimtelijk vlak gaat een en ander mis. Infrastructuur is en blijft een belangrijk pijnpunt. Zowat alle
bestuursleden van sportclubs kunnen getuigen hoe weinig gehoor ze vinden bij gemeentelijke of  provinciale overheden voor
het doorduwen van de noodzakelijke vergunningen. “Geen sport in mijn achtertuin” is volgens sommigen het credo.
Hoe rijm je dat met een groene kijk op mens, gezondheid en milieu?
Voor we dus allemaal collectief  aan de populaire klaagmuur staan te jammeren, moeten we de vraag beantwoorden: willen wij
eigenlijk wel investeren in sport? Durven we hiervoor een aantal moeilijke keuzes te maken?
Een derde belangrijk pijnpunt situeert zich in het onderwijs. Ook hier wil ik niet te kort door de bocht gaan.. Meer lesuren
L.O. op school zal de algemene gezondheid van onze kinderen zeker verbeteren, maar meer medailles op de Olympische
Spelen haal je daar niet mee. Als we het over topsport hebben, moeten onze scholen veel meer open staan voor flexibele
vormen van samenwerking met goed presterende sportclubs in hun buurt. Jonge topsporters zouden meer kansen moeten
krijgen om hun studies op school te combineren met extra trainingsuren in hun sportclub. Dit is perfect mogelijk en op het
terrein worden hier de laatste jaren al een aantal mooie initiatieven toe ontwikkeld. Maar de flexibiliteit is nog veel te beperkt
en vele scholen hebben pleinvrees omdat ze zich niet gesteund voelen door de centrale onderwijsinstanties. We kunnen hier
ook niet voorbijgaan aan de inflatie van topsportscholen. Van tien stuks naar zes stuks is immers niet voldoende. Ik deel de
mening van Frans Van den Wijngaert dat we naar een Gentse en Antwerpse sportschool moeten evolueren, meer niet.
Blijft nog over de wat zurige bodem van onze Belgische sportcultuur. Wie er een beetje uitspringt, rad van tong is en goed
presteert moet en zal kortgeschoren worden. Vraag het maar aan Vincent Kompany. De manier waarop hij kennis heeft
gemaakt met de schandpaal is er ver over (en zelfs voor een Olympisch kampioene hoogspringen onbereikbaar).
“Belgen” houden niet van idolen en helden zoals de Amerikanen, de Chinezen en ja, ook de Nederlanders. Wij relativeren
liever en scheppen er plezier in om toptalenten die soms wat vedette-allures beginnen te krijgen, opnieuw met hun twee
voetjes op de grond te zetten. Lang leve Jan Modaal. Misschien zit Ronald Gaastra er dan toch niet zo ver naast en staat die
Belgitude ons wel degelijk in de weg. Maar ook Vlaanderen heeft nog alles te bewijzen. Binnen vier jaar in Londen met Tia in
de tribune.

Kris Van Dijck - Vlaams volksvertegenwoordiger
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Koen Huysmans  -  014-37 97 71

Waarom heeft Nederland 16 medailles (7 gouden, 5 zilveren en 4 bronzen)
en wij maar 2?
Professor Paul De Knop op het journaal van 25 augustus:
“Nederland is ambitieuzer. Zowel in de sport als in de bedrijfswereld. Kijk, wij
hebben 200 schitterende bieren en je vindt ze nauwelijks in het buitenland.
De Nederlanders hebben er 4 slechte en je kan ze overal drinken.”


