
B
este Desselaars,

         Op het moment dat ik dit schrijf  heeft de partij beslist om een punt
te zetten achter de heilloze regeringsonderhandelingen. Je kan de
verklaring van voorzitter Bart De Wever lezen op de achterbladzijde van
deze Betrokkenheid. De N-VA deed dat niet voor niks. Er was gewoonweg
geen zicht op een deftige staatshervorming waarbij elke deelstaat, elke
gemeenschap en gewest voldoende verantwoordelijkheid zou
toegewezen krijgen om niet alleen geld uit te geven, maar ook zorg te
dragen voor inkomsten. Zoals wij dat in de gemeente moeten doen.
Zoals jij dat thuis hoort te doen. Sommigen dichten de N-VA een
verrottingsstrategie toe om zo België onmogelijk te maken. Het vreemde
is dat net diegenen die niks willen hervormen, die niet de tering naar de
nering willen zetten, die zeggen dat ze zo van dit land houden, de
doodgravers dreigen te worden van België. De federale uier is leeg.
Dit ontkennen is het licht van de zon loochenen, maar blijkbaar kan dat
sommigen weinig schelen. Ons des te meer. Ondertussen werd Bart
Koninklijk “verduidelijker” en moet hij trachten de partijen dichter bij
elkaar te brengen. Hij krijgt daarvoor tien dagen

Met vriendelijke groeten,
Kris Van Dijck

oktober 2010
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“betrokkenheid”
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In de kijker:

Eric Peeters

E
en politieke partij is meer dan
de mandatarissen alleen. Een
politieke partij kan rekenen

op een schare bestuursleden,
militanten en werkers. En een
gezonde politieke partij doet met
de regelmaat van een klok aan
vernieuwing. Eén van onze nieuwe
krachten: Eric Peeters.
Eric geboren in 1956 en getogen
op de Heide.  Hij woont met zijn
vrouw Sonja Houbrechts in de
Boshoek.  Samen hebben zij drie
kinderen: zoon Yves en dochters
Ellen en Hanne. Dochter Ellen heeft
twee kinderen, waarvoor hij met
plezier heel wat tijd vrijmaakt.
In zijn jeugdjaren was hij actief  bij
de chiro en als jeugdtrainer bij een
atletiekclub.
Zijn passie is wijn proeven en
muziek beluisteren, en hij speelt
best een goed stukje gitaar.
Zijn beroepscarrière begon bij
Teepak te Lommel, daarna begon
hij te werken bij Janssen
Pharmaceutica in Beerse. Aan die
beroepscarrière komt weldra een
einde.
Eric is nog te jong en te actief  om
niks meer om handen te hebben.
Daarom o.a. zijn engagement voor
de Desselse N-VA.
Hij is een manusje van alles,
borden plakken en zetten, folders
bedelen, een gezonde frisse kijk op
onze ideeën en visies.  Hij heeft
een uitgebreide inbreng in al onze
werkgroepen.  Met een groot
gevoel van verantwoordelijkheid
voor onze samenleving.
Je gaat hem zeker ontmoeten in
functie als N-VA vertegenwoordiger
We heten Eric en
Sonja welkom in
onze groep. We
zijn immers nooit
met té veel om
er samen in
Dessel het beste
van te maken.



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.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.

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

 Zandvliet 60 - 2480 Dessel
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Welk spel wordt er gespeeld?

D
e zoektocht naar een degelijke locatie voor een naschoolse kinderopvang
in Dessel loopt via een opmerkelijk parkoers. De Desselse VLD kondigt in
haar blad beslissingen aan die ze zelf  onmogelijk maakt...

Welk spel wordt er hier gespeeld?
Het gemeentebestuur had het woord van oud-notaris en erevoorzitter van Open
VLD Dessel, Ferdinand Van Blerk, dat de gemeente zijn huis langs het Lorzeplein,
de bouwgrond ernaast, het vroegere wassalon Tops langs de Lorzestraat 18 en
de twee percelen links en rechts van het kerkhofpad, net voor het kerkhof, zou
kunnen kopen voor 932.670 euro. De Desselse Open VLD, waarvan diezelfde
notaris dus erevoorzitter is, kondigt die verkoop ook aan in haar
huis-aan-huisblad dat we in de brievenbus kregen op 4 oktober.  Zij schrijven over
900.000 euro, alleen voor het huis.
De plannen van het gemeentebestuur gingen echter verder dan dat. Het huis aan
het Lorzeplein zou inderdaad omgevormd worden tot kinderopvang. Een deel van
de tuin en de gronden voor het kerkhof  zouden publiek toegankelijk kunnen
worden. We zouden extra parkeerplaatsen kunnen voorzien voor ouderen en
mensen met een handicap aan het kerkhof. En op de plaats van het vroegere
wassalon zagen we al kansen om in samenwerking met derden opvang ruimten te
voorzien voor mensen in crisissituaties.
Allemaal nobele en sociaal noodzakelijke initiatieven.
Als N-VA kunnen we alleen melden dat die aankoop niet doorgaat en dat dit ons
telefonisch gemeld werd op 22 september, de oud-notaris ziet af  van de verkoop.
Een woord is niet voor iedereen een woord.

Mosselfeest.

N
aar jaarlijkse traditie vond de eerste zondag van oktober ons mosselfeest
plaats. Opnieuw mochten we spreken van een groot succes. De Kristoffelzaal
en de aangebouwde tent boden plaats aan meer dan zevenhonderd eters.

Meer dan dertig paar helpende handen stonden borg voor een vlotte en
verzorgde bediening. Bij de aanwezigheidsquiz kwam één winnaar uit de bus die
één getal naast de schiftingsvraag gokte: Annelou Minnen. In de bokaal zaten 231
knikkers. Op de tweede plaats vier gelukkigen. Zij zaten er allen twee knikkers
naast. De vijf  krijgen een boekenprijs, een leeuwenvlag en mogen volgend jaar
gratis aan tafel.
De vijf  gelukkigen:
Annelou Minnen, Josee Geubbelmans, Hugo Minnen, Paula Dekoning en
Ludo Van de Velde.

Tentoonstelling.

N
og tot 31 oktober loopt in
De Plaetse de kunsttentoonstelling
van de geëngageerde Molse

kunstenaar Roger Claessens.
Met de focus op videokunst, fotografie
en eigenzinnige installaties zet Roger ons
aan het denken.
Zijn kunstwerken rond thema’s als milieu,
racisme en menselijk falen stellen vragen
over menselijke emoties en dwalingen in
het verleden, het heden en de toekomst.
Zowel in binnen- als buitenland (Antwer-
pen, Brussel, Gijon, Madrid, Rotterdam,
Vlissingen, Zoutleeuw) hebben zijn
werken al een confrontatie aangegaan
met de bezoekers en deze laten
(na)denken en dromen over oplossingen.
Nu is het aan de Desselaar. Dit zowel
tijdens de openingsuren van de gemeen-
telijke diensten, als op zaterdag en
zondag van 14u tot 18u. Beslist de
moeite.
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Uit het N-VA

verkiezingsprogramma

2007-2012:

“Het instrument van de

gemeentelijke administratieve

sancties (GAS) is het sluitstuk

van een lokaal overlastbeleid.

De N-VA zal dan ook gebruik

maken van de GAS-wet.”

We stoppen niet met spelen
omdat we oud worden, maar
we worden oud omdat we
stoppen met spelen.

GAS-reglement.

H
et zijn vaak kleine dingen die overlast bezorgen. Kleine dingen die storen en
waartegen het parket nauwelijks of  te weinig optreedt. Sinds begin dit jaar is er
in Dessel een nieuw politiereglement van kracht dat het merendeel van de

oudere reglementen vervangt en de gemeentelijke administratieve sanctie (GAS)
invoert. Het is vernieuwend en moet de overheid in staat stellen op te treden.
Overlast, lawaaihinder, afval, kleine criminaliteit, vandalisme,… vanaf  nu kunnen we
gepast antwoorden en bestraffen.  Overtredingen worden nog wel door de politie
vastgesteld, maar het is de GAS-ambtenaar die zal straffen. Dit kan een maximale
geldboete zijn tot 250 euro, het intrekken van gemeentelijke vergunningen of  toelatin-
gen tot zelfs het sluiten van inrichtingen.
Wil je weten wat er onder de GAS-reglementering valt in Dessel? Je kan het vinden op
de gemeentelijke website: www.dessel.be. Ga met het pijltje links naar “Veiligheid &
hulpdiensten” en klik op “Politiezone Balen-Dessel-Mol”. Daar vind je “Het GAS-
reglement”.

Aanvragen van uw

studietoelage.

S
choollopen kost geld. Maar om
mensen met kleine inkomens bij te
staan biedt Vlaanderen een

studietoelage aan. Heb je hulp nodig bij
het invullen van uw aanvraag
studietoelage? Laat je dan ook bijstaan.
Dat kan vanaf  nu digitaal bij het Dessels
OCMW.
Dit heeft alleen maar voordelen:
geen papieren meer, snelle verwerking,
efficiënte opvolging en vlotte uitbetaling,
Wat moet je zeker meebrengen: je
identiteitskaart, je bankrekeningnummer
en natuurlijk de schoolgegevens van je
kinderen (school - jaar - richting).
Indien je alimentatie ontvangt voor jezelf
of  je kinderen breng je de bewijzen van
het bedrag mee van 2008.
Zit je kind op internaat of  op kot: attest
verblijf  op internaat of  huurcontract
meebrengen.
Het OCMW is er om je te helpen.

Fietsen naar Heli.

D
essel en het Duitse Hessisch-
Lichtenau vieren volgend jaar hun
veertigjarige verbroedering.

Dit zal natuurlijk niet ongemerkt voorbij-
gaan. Een absoluut hoogtepunt wordt
ongetwijfeld de vijfdaagse fietstocht van
26 tot 30 juli 2011, georganiseerd door
het verbroederingscomité van Dessel én
Lichtenau.
Het is al de derde keer dat deze tocht zal
ondernomen worden. De fietstochten van
1991 (twintig jaar verbroedering) en
2001 (dertig jaar verbroedering) waren
niet alleen een groot succes, bij velen ligt
het nog fris in het geheugen.
De voorbereidingen voor volgend jaar
zijn volop bezig en de exacte
deelnameprijs is nog niet gekend omdat
er nog te veel onbekenden zijn.
Het aantal deelnemers bijvoorbeeld.
Omdat mensen goed op voorhand hun
zomervakanties plannen en we verder
willen werken aan de voorbereiding,
zoals het boeken van overnachtingen,
doen we nu al via verschillende kanalen,
waaronder deze Betrokkenheid,

een oproep voor deelnemers.
Schrijf  je dus tijdig in! Dit kan bij de
voorzitter van het comité: Johan Wils, op
het nummer 014/38.81.91
Het traject ligt in grote lijnen vast en je
kan er van op aan dat de fietstocht naar
Hessisch-Lichtenau geen “koers” is.
Het is haalbaar voor eenieder die graag
fietst, jong en oud.
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N-VA eist duidelijkheid.

O
p maandagmiddag, 4 oktober,
legde N-VA Voorzitter volgende
verklaring af:

“Dames en heren, Sta me toe met de
deur in huis te vallen. Ik ben ongerust.
Ik ben ongerust omdat we er na meer
dan 110 dagen onderhandelen niet in
geslaagd zijn tot een politiek akkoord te
komen. En ik betreur dat.
Maar tegelijk moet ik vaststellen dat de
hervormingen die we broodnodig
hebben, er nog altijd niet of  onvoldoende
zijn. Het zijn hervormingen waarvan ik in
eer en geweten denk dat ALLE inwoners
van dit land er beter van kunnen worden.
Het is de verandering die we moéten
doorvoeren, als we  tenminste ervoor
willen zorgen dat ook onze kinderen en
kleinkinderen nog welvaart en welzijn
zullen kennen. De staatshervorming gaat
daarover; daarom is ze ook zo cruciaal.
Ze heeft te maken met beleid op maat,
met efficiëntie, met kostenbesparing, met
rechtvaardigheid, met sociaaleconomisch
heropleven, zowel in het noorden als in
het zuiden.
Ik begrijp en versta dat een grondige
verandering  vaak mensen bang maakt.
Ik begrijp dat er in sommige hoofden
angst is voor verarming. Maar angst is
zoals zo vaak een slechte raadgever.
Angst verlamt ook, en maakt blind.
Waardoor we niet zien dat de meeste
buurlanden wél bezig zijn met die
verandering. Ze doen dat trouwens op
een manier die ook mij het meest
aangewezen lijkt: in overleg met de
sociale partners, met akkoorden die
mikken op de langere termijn, die mikken
op duurzame groei. Akkoorden die
inderdaad vandaag bezuinigen, om er
morgen beter van te worden.
Ik begrijp dus die angst voor verarming.
Maar ik garandeer u dat ik noch mijn
partij daarop uit zijn. Het wordt overi-
gens de hoogste tijd dat we in dit land de
clichés over elkaar achterwege kunnen
laten. Maar van verantwoordelijkheid
verarm je niet. Niet veranderen is ook
verarmen.
Wij zijn solidaire mensen. We vinden
alleen dat solidariteit diegene die solidair
is niet ten gronde mag richten. Want het
kan niet de bedoeling zijn dat we
allemaal armer worden. Het is uitgere-
kend de bedoeling er allemaal beter van
te worden. Maar dat zal pas kunnen als
we er allemaal samen hard aan werken.
In een geest van solidariteit, jawel, maar
ook in een geest van verantwoordelijk-
heid. Verantwoordelijkheid voor het
gevoerde beleid. Verantwoordelijkheid
voor inkomsten en uitgaven.
Ik hoop nog altijd dat we binnen afzien-
bare tijd tot een akkoord kunnen komen
dat ons toelaat in deze geglobaliseerde

economie goed of  zelfs zeer goed mee
te draaien. Als onze buurlanden dat
kunnen, waarom zouden wij dat dan niet
kunnen? Eén ding is zeker: de tijd tikt. Zij
- de buurlanden - zijn al bezig. Wij mogen
niet veel tijd meer verliezen. De wereld
draait door. Ik zei het al: ik ben ongerust.
Daarom roep ik ALLE politieke partijen
op om met dat doel voor ogen toekom-
stige gesprekken tegemoet te gaan. Het
werk dat is gebeurd in de voorbije
maanden is niet voor niets geweest.
Maar we zullen allicht wel de oefening
van nul af  aan moeten overdoen, liefst in
hoog tempo en wat mij betreft in een
sfeer van vertrouwen, en met de
overtuiging te willen slagen.
Als voorzitter van de grootste partij van
het land sta ik daarvoor ter beschikking.
Laat dat duidelijk zijn: wij willen een
akkoord. Wij beseffen, zoals alle andere
partijen, dat we nooit ons partij-
programma ten volle zullen kunnen
uitvoeren.
We zijn bereid tot compromissen. We zijn
niet uit op de verrotting. We zijn niet uit
op de vernietiging. We zijn wél uit op
versteviging en versterking van ons
sociaaleconomisch weefsel. Nog eens:
het gaat niet om de hervorming om de
hervorming; het gaat om welvaart en
welzijn, en dat is het omgekeerde van
verarming. Maar om dat te kunnen
realiseren moeten we een akkoord
maken dat ver genoeg gaat. Een dat
rekening houdt met de verschillen tussen
noord en zuid, en met de specificiteit van
Brussel. Een akkoord waarbij we elkaar
niet verlammen of  in een houdgreep
houden; wel een dat, in een geest van
solidariteit en verantwoordelijkheid, alle
landsdelen alle kansen geeft om het
beter te doen dan vandaag.
Laten we de hand aan de ploeg slaan.
Het is de hoogste tijd. Ik roep iedereen
daartoe op.
De high level werkgroep heeft twee
weken de tijd gehad, maar geen wezenlijk
resultaat geboekt. Op de belangrijkste
Vlaamse vraag is nooit een fatsoenlijk
antwoord gekomen ofwel een negatief. In
de tussentijd wordt er door sommigen al
gas teruggenomen op de overeengeko-
men overheveling van bevoegdheden,
o.a. inzake gezondheidszorg. Als
iedereen eerlijk is, zal men moeten
toegeven dat er op dit moment al lang
geen pakket van 15 miljard meer op tafel
ligt. Hooguit nog de helft. Feitelijk gaan
we de laatste weken er netto op achteruit
in plaats van vooruit.
Dit verhaal is afgelopen. Laat ons dat nu
eindelijk gewoon eerlijk toegeven. We
mogen niet verder aanmodderen, we
mogen geen tijd verliezen. Als men mij
daarvoor de zwartepiet wil geven, dan
doet men dat maar. Aan dat kinderach-
tige spelletje doe ik niet mee.

Wat nu?
1. We moeten het bord volledig afvegen,
de teller op 0 zetten en een nieuw
verhaal proberen opstarten. We moeten
dit doen met een open vizier, zonder
taboes, niet op inhoudelijk vlak, niet op
het vlak van de formule. Ik sta ter
beschikking, indien men dat wenselijk zou
achten.
2. Ik besef ten volle dat zo’n nieuw
verhaal weer een tijd kan duren en dat
dat voor ongerustheid kan zorgen, vaak
ten onrechte, soms terecht. Dit land moet
hervormd worden, maar in de tussentijd
moet het ook bestuurd worden. In dat
kader kan ik zeggen dat wij steeds een
luisterend oor hebben voor dringende
dossiers die de regering moet aanpak-
ken en in het parlement gestemd moeten
worden. Ik doe wel de oproep aan die
regering in lopende zaken om te onder-
zoeken of  ze dit niet in een afgeslankte
formule kan doen. Zo bespaart de
politiek ook bij zichzelf, een belangrijk
signaal voor de bevolking, van wie wij de
komende jaren ook offers zullen moeten
vragen.
De N-VA verhindert niet dat dit land de
komende maanden bestuurd wordt. Maar
dit land moet ook drastisch hervormd
worden en ook daar moeten we aan
blijven werken. De N-VA vlucht niet weg
voor die verantwoordelijkheid.
De N-VA wil niet in de oude Belgische
ziekte treden en zich dan maar ten
langen leste neerleggen bij een slecht
akkoord. Dit is voor ons geen optie en
dat zal het voor ons nooit zijn.
Wij moeten en zullen blijven werken tot
we een goede staatshervorming op tafel
liggen hebben, één waar alle burgers van
dit land beter worden. Dat is onze
verdomde plicht ten aanzien van hen die
ons het vertrouwen gegeven hebben.”


