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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

In de kijker :
Hugo Draulans
Als veruit het gemeenteraadslid
met de langste anciëniteit (weldra
31 jaar) en de grootste staat van
verdienste binnen de Desselse
politiek is Hugo aan u voorstellen
een open deur intrappen...
Toch een terechte in-de-kijker.

Hugo werd in Dessel geboren
op 9 januari 1934. Hij
studeerde voor tandarts aan

de KUL waar hij actief  in het
studentenleven en KVHV zijn eerste
stappen zette in de Vlaamse
beweging. Sinds 1964 bekleedt hij
een politiek mandaat waardoor hij
kan steunen op heel wat ervaring
en kennis. Startend in de Antwerp-
se provincieraad (1964-1982)
doet hij in 1971 zijn intrede in de
Desselse gemeenteraad. Van 1982
tot 1985 is hij senator om vanaf  1
januari 1983 burgemeester te
worden. Er wacht hem een ondank-
bare opdracht! Het geld is op,
Dessel staat aan de rand van het
faillissement. Hoge schulden en
vaste personeelskosten maken dat
er geen geld overblijft om een be-
leid te voeren, om nieuwe dingen te
doen. De enige uitdaging: Dessel
terug financieel gezond maken,
wordt door hem met brio geklaard.
Als hij 18 jaar later (6 jaar burge-
meester en 12 jaar eerste schepen),
na de verkiezingen van vorig jaar,
uit het schepencollege gezet wordt,
is Dessel een "rijke" gemeente!
Van bij de oprichting van vzw
STOLA, nu twee jaar terug, is Hugo
voorzitter van de raad van beheer.
Kwasi alle vergaderingen worden
door hem gevolgd, ook deze van
de werkgroepen, en bijna dagelijks
is hij aanwezig op het secretariaat.
Hij maakt er een
erezaak van om
van het partner-
schap een succes
te maken. Zoals
we Hugo kennen:
plichtsbewust en
correct.

Desselaars krijgen voorrang, maar...

De Desselse gemeenteraad kende op 7 juli 1994 het recht van opstal
voor 40 jaar toe aan vzw Kempens Woonerf  60+ voor de grond van
de vroegere Brouwerij Campina langs de Kwademeer om er een

bejaardentehuis op te richten. Artikel 2 van dat gemeenteraadsbesluit
bepaalde dat hiervoor een jaarlijkse retributie van 500.000 BEF dient
betaald te worden vanaf  het vierde boekjaar van de opening van het
rusthuis. Voorts stond de gemeente borg voor de bouwlening (45 miljoen
BEF), hielp bij de aanleg van de omgeving, de parking van de gemeente
kan gebruikt worden en bij de minste activiteit mag de gemeente-
eigendom ingenomen worden. Tot slot mag ook de grote betrokkenheid
van Desselse vrijwilligers bij het rusthuisgebeuren vermeld worden.
Zeven jaar later moeten wij vaststellen dat ook vele niet-Desselaren in het
rusthuis verblijven en dat er een lange wachtlijst (26 Desselaars en een
veelvoud van niet-Desselaars) is voor opname. Het schepencollege
onderhandelde met het rusthuis om Desselaars voorrang te geven; een
aparte wachtlijst voor Desselaars en pas wanneer die leeg is, kan men
naar de lijst van de niet-Desselaars. Mooi initiatief, ware het niet dat men
in ruil de 500.000 BEF laat vallen.
Waar in het voorgaande uitvoerig aangetoond werd hoe het Dessels
gemeentebestuur en de Desselse gemeenschap het rusthuis alle kansen
gaf  en geeft, lijkt het voor VU&ID niet meer dan normaal dat het rusthuis
Desselaars voorrang zou geven. Dat maakt toch geen verschil voor het
rusthuis: vol is vol en de ligdagprijs is voor beiden hetzelfde...
De 500.000 BEF huur, die tot nu toe ook nog niet geïnd werd, zou ter
beschikking kunnen gesteld worden van het bejaardenbeleid in onze
gemeente: bv. een subsidie voor ALLE Desselaars die waar ook in een
rusthuis zijn of  de verdere uitbouw van de thuiszorg. Dat zou pas gelijk-
heid zijn voor al onze inwoners.

"Kempenerf"
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VU: Guy Muylaert
Zandvliet 60 - 2480 Dessel.

(foto: Bert De Deken)

In het Vlaams parlement werd op 24
oktober een actualiteitsdebat
gehouden over het onderwijsdossier

en de regeling van de terbeschikking-
stelling (TBS). Volgend citaat kwam uit
de mond van Kris Van Dijck,
woorvoerder voor de VU&ID-fractie:

"Politiek, beste collega's, is
keuzes maken. Bij iedereen op
een goed blaadje willen staan is
een té gemakkelijke oplossing."

Een waarheid als een koe...
Niet alleen in het onderwijsdossier.

Mosselfeest VU&ID.

Het jaarlijks mosselfeest van VU&ID-Dessel in de Kristoffelzaal op de Heide was dit
jaar opnieuw een groot succes en blijft groeien. Ruim 500 Desselaars kwamen
smullen van de door Roger Van Campfort klaargemaakte mosselen of  opteerden

voor een portie stoofvlees. Langs deze weg danken we niet alleen al de bezoekers,
maar ook al onze medewerkers die er voor zorgden dat de bediening vlot verliep. Een
mooie spreiding van de gasten, gevolgd door korte wachttijden, maakten dat de zaal
de hele dag mooi gevuld was.
We kunnen u nu reeds uitnodigen voor volgend jaar 6 oktober !

Diana Slegers

Stedenband met Péja
(Kosova): waar zit
Dessel?

Je kon er niet naast kijken in de media,
zowel RTV als de kranten berichtten er
uitvoerig over: de Kempische gemeen-

ten Mol, Balen, Oud-Turnhout, Retie en
Dessel gingen een stedenband aan met
Péja, de stad in Kosova, vanwaar presi-
dent Rugova afkomstig is. Toen een
Kempische delegatie begin oktober naar
Kosova trok, was uit Dessel Diana Slegers
van de partij. Zij had graag een opdracht
gekregen van het gemeentebestuur, maar
die gaf  niet thuis...
Ze nam deel op onafhankelijke, vrijwillige
basis vanuit haar betrokkenheid bij het
Balkan-gebeuren sinds het begin van de
jaren negentig in het Kosovo-comité en de
Balkanaktie.

"Het is de bedoeling via zeer nauwe
contacten een uitwisseling op gang te
brengen tussen de stad Péja en de

Kempische gemeenten. Wij zijn ervan
overtuigd dat we wederzijds van elkaar
kunnen leren. Door de aanwezigheid van
afgevaardigden uit verschillende politieke
partijen, ook de oppositie, hebben we
ginder laten zien dat wij kunnen samen-
werken, ook over partijgrenzen heen.
Dit is een basisvoorwaarde om een
democratisch proces op gang te brengen.
Anderzijds hebben zij een enorme
gastvrijheid en familieband, die bij ons al
lang verloren is gegaan. Tijdens onze
aanwezigheid in Péja is het Vlaams Huis
officieel geopend door President Rugova

en de burgemeester van Peja. Dit huis is
een "ankerpunt" voor onze samenwerking.
Iedereen is hier welkom, multi-etnisch,
moslims, katholieken en orthodoxen.
Aangezien ik niet gemandateerd was
vanuit de gemeente heb ik mij gedistanti-
eerd van alle officiële activiteiten. Vanuit
m'n engagement heb ik vooral contact
gelegd met humanitaire projecten, een
vrouwenhuis, een gehandicaptenwerking,
een pilootschool en de Zusters van
Moeder Therèsa. De noden zijn groot,
evenals de inzet van de medewerkers ter
plaatse. We deden geen beloften die we
achteraf  niet kunnen inlossen, maar
maakten duidelijke afspraken rond
ondersteuning en overleg.
Vooral wederzijdse kennismaking en
uitwisseling is belangrijk. In het kader van
de Stedenband zullen we dit in samenwer-
king met het Kosovo-comité, Balkan-aktie,
Pax-Christi, VVSG, parlementairen verder
uitwerken. Iedereen die verdere informa-
tie of  verslagen wenst, of  zich wil inzetten
voor deze samenwerking, kan kontact
opnemen."                                      (D.S.)

Het Desselse gemeentebestuur laat zich
meeslepen in de goed-nieuws-show, maar
steekt in de praktijk geen vinger uit.
De schepen van ontwikkelingssamenwer-
king beperkt zich tot het uitbetalen van
een toelage omdat, volgens zijn zeggen
"hij nog andere bevoegdheden heeft", en
hij niet aan alles tijd kan besteden.

VU&ID-secretariaat:
Biezenstraat 28, tel/fax 014-37 24 54
e-mail: kris.vandijck@vu.be
openingsuren:

elke werkdag van 9 tot 12 uur
spreekuur Kris Van Dijck:

maandag van 17 tot 19 uur of
na telefonische afspraak
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Aanvangsbevel doortocht: 26 november.

Op 20 oktober kwam de bouwvergunning voor de doortocht binnen op het gemeentehuis. Op 26 november krijgt de
aannemer de opdracht te starten met de werken.
Eerst zal men het kruispunt met de Kuilstraat aanpakken (voorsortering), welliswaar zonder stremming van verkeer,

om onmiddellijk na de winter aan de doortocht zelf  te beginnen.
Krantenberichten daarentegen gaven op initiatief  van UNIZO Dessel aan dat de werken volledig zouden verdaagd worden.
Grote boosdoener is Kris Van Dijck en het op de lijst plaatsen van de pomp als een te klasseren monument. Niets is echter
minder waar. Wat wel waar is, is dat het plan voor de Markt moet hertekend worden met pomp.
VU&ID hoopt dat hiermee het gemeentebestuur van de inzichten afstapt om van het marktplein één grote parking te
maken en ruimte laat voor inspraak en participatie. Zo kan de Markt misschien echt de moeite waard worden.

Uit het VU&ID verkiezings-
programma van 8 oktober
2000:
"Samen met de provincie dient
er gestreefd te worden voor
een verkeersveilige doortocht
in het centrum...
De heraanleg is gepland voor
2001. De plannen moeten
verder besproken worden met
de belanghebbenden:
buurtbewoners,
marktgebruikers,..."

Scholenveldloop.

Op donderdag 4 oktober organi-
seerde de gemeentelijke sportraad
in samenwerking met het gemeen-

tebestuur en de Arendonkse Atletiekclub
een scholenveldloop te Brasel en werd na
een onderbreking van een aantal jaar de
draad terug opgepakt. Alle Desselse
scholen waren vertegenwoordigd en 613
kinderen namen deel. Voor de middag
kwamen de eerste drie leerjaren aan bod
en in de namiddag was het de beurt voor
het 4de, 5de en 6de leerjaar. Naast de
cross zelf  was er randanimatie voorzien:
springkasteel, net- en korfbal,
doeltrappen, frisbee en BMX.

Genetische maniputalie
van voedsel (GM).
De mogelijke voordelen.
In de Betrokkenheid van augustus-
september weidden we reeds aandacht
aan de genetische manipulatie van
voedsel (GM). Vandaag richten we ons op
de mogelijke voordelen.

Resistentie tegen onkruidbestrijders.

Telers gebruiken vaak grote hoeveel-
heden chemische middelen om het
onkruid te bestrijden. Dit is een

kostbare en tijdrovende bezigheid, omdat
het zeer voorzichtig moet gebeuren om
andere gewassen niet aan te tasten.
Planten die via GM resistent gemaakt zijn
tegen bepaalde onkruidverdelgers maken
dat er doelgerichter en minder vaak kan
gespoten worden.

Resistentie tegen ziekten.
Mensen, dieren en ook planten kunnen

ziek worden door virussen, schimmels en
bacteriën. Door GM kunnen planten
resistent gemaakt worden tegen derge-
lijke ziekmakers waardoor er mogelijk
minder kans is op een verloren oogst.

Resistentie tegen insecten.
Insecten kunnen een ramp zijn voor
boeren en tuinders omdat ze de gewas-
sen aantasten of  zelfs volledig vernieti-
gen. Om deze schade te beperken,
gebruiken de landbouwers vaak chemi-
sche pesticiden. Deze pesticiden kun je
via het eten van gewassen binnen krijgen,
of  de giftige stoffen kunnen in het
grondwater doordringen waardoor er een
milieuprobleem kan ontstaan. Via GM
kunnen gewassen resistent gemaakt
worden tegen bepaalde insecten waar-
door de pesticiden niet langer nodig zijn.

Voedzamere gewassen
Vele mensen krijgen niet dagelijks alle
noodzakelijke vitaminen en mineralen
binnen. Door al die stoffen via genen aan
planten toe te voegen, kunnen deze
tekorten eenvoudig aangevuld worden.

Biotoopverandering
Planten uit warmere landen groeien van
nature niet in ons klimaat, net zoals
gewassen uit koudere landen. GM maakt
het mogelijk de gewassen zo te bewerken
dat ze beter groeien buiten hun naturlijke
biotoop.

In een volgende editie de mogelijke
nadelen en gevaren van GM.
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Welzijn in Betrokkendonk:

Nieuws uit het Vlaams
Parlement.
Zonevreemde woningen.

Na veel getouwtrek via de media
stemde het Vlaams Parlement een
verfijning en verduidelijking voor de

problematiek van de zonevreemde
woningen.  Wij trachten dit in deze
Betrokkenheid zo goed mogelijk aan u uit
te leggen. Hebt u nog vragen, wees niet
bevreesd ons hieromtrent te contacteren
(014/37.24.54).

1. Het WOONRECHT is nu algemeen.
Alle vergunde woningen mogen in stand
gehouden worden, óók wat stabiliteit-
werken, vochtwering e.d. betreft (wellis-
waar na het bekomen van de nodige
vergunningen).

Uitzondering.
Bij vernieling door storm of  brand kan de
overheid heropbouw niet vergunnen in
groengebieden, natuurgebieden (al of
niet met wetenschappelijke waarde),
natuurreservaten, natuurontwikkelings-
gebieden, bosgebieden, valleigebieden,

brongebieden, beschermde duingebieden
en voor duingebied belangrijke landbouw-
gebieden.
In dat geval is de overheid (Gewest)
verplicht de woning aan te kopen (wie ook
de bewoner of  de eigenaar is!) aan 100%
van de verzekerde waarde, plus de
grondwaarde.

2.  WOONUITBREIDING is versoepeld.
De overgangsregeling (van 5 jaar) wordt
definitief  en verruimd.
Dit wil zeggen dat vergunde woningen die
NIET gelegen zijn in recreatiegebieden,
groengebieden, natuurgebieden (al of
niet met wetenschappelijke waarde),
natuurreservaten, natuurontwikkelings-
gebieden, bosgebieden, valleigebieden,
brongebieden, agrarische gebieden met
bijzondere waarde, grote eenheden
natuur (ook in ontwikkeling), beschermde
duingebieden of voor het duingebied
belangrijk landbouwgebied kunnen
verbouwd en uitgebreid worden tot 850
m3 nuttige ruimte, maar met max. 100%
volumevermeerdering en tot 1000 m3,
indien het vergunde gebouw groter is dan
1000 m3.

Indien de overheid deze verbouwing of
uitbreiding weigert (bvb. omwille van een
geplande KMO-zone) dan moet zij (het
Gewest) op vraag van de eigenaar binnen
het jaar de eigendom aankopen aan de
waarde bepaald in art. 85§1, derde lid.

3. Verfijning op gemeentelijk niveau.
Elke gemeente moet vóór mei 2006 één
of  meer RUP�s (ruimtelijke uitvoerings-
plannen) opmaken, die deze algemene
regels overnemen en de gebieden
aanduiden waarop ze van toepassing zijn.

De gemeente kan in haar structuurplan en
ruimtelijk uitvoeringsplan:
- fouten en stommiteiten van het gewest-
plan rechtzetten. Daarbij gelden de
planbaten die al in het decreet stonden

(maar wellicht nog zullen gewijzigd
worden?!) (art. 88)
- zonevreemde woningen die nu in
aanmerking komen voor uitbreiding en
verbouwing (cfr. punt 2) in woongebied
leggen of  in woonkorrels (met beper-
kende voorschriften).
Planbaten (door de eigenaar te betalen
heffing op de meerwaarde) gelden dan
enkel indien:
* het KI groter is dan 750 EURO

(30.254 BEF)
* de volume-uitbreiding groter is dan

25% van de regeling in punt 2 (art.
145 bis  en 195 bis).  Dus: meestal
meer dan 1.062,5 m³

* er een functiewijziging wordt
gevraagd (bvb. een winkel)

* er een meergezinswoning wordt
aangevraagd.

Die planbaten ontstaan op het moment van
de effectieve aanvraag tot vergunning.
 Wie er geen gebruik van maakt, betaalt
ze niet (dit is dus een afwijking op de
algemene planbatenregeling van art. 88).

4. Definities
De Vlaamse Regering gaat in uitvoerings-
besluiten enkele begrippen duidelijk
omschrijven, die nu al te vaak door de
administratie worden gebruikt zonder
verdere verantwoording, m.n. "ruimtelijke
draagkracht", "karakter en verschijnings-
vorm van een woning", "verwerving van
functies",...
Er wordt ook een lijst opgemaakt van
toegelaten wijzigingen van bestemming
voor o.m. landbouwgebouwen die niet
meer in exploitatie zijn.

Toegegeven, simpel is het niet. Maar het
is een poging om de oneerlijkheid die
ontstaan is door de gewestplannen, het
vervallen van de opvulregel en het
minidecreet te corrigeren op een ruimte-
lijk verantwoorde wijze en binnen de
filosofie van meer verantwoordelijkheid
voor de gemeenten.

O C M W D E S S E L

PROJECTEN ROND KANSARMOEDE.

1tweedehandswinkel "Krinkeltje"
In het scholeke van Brasel. Na door-
verwijzing door het OCMW kunnen

Desselaars die er nood aan hebben hier
terecht. Men vindt er tweedehandskleding
(van de kleinste babymaatjes tot volwassen-
maten), huishoudgerief, baby-materiaal,
speelgoed en kleine meubeltjes aan zeer
schappelijke prijzen. Elke dinsdag en
donderdag kunnen goederen en materialen
geleverd worden. Zo blijft de winkel draaien...
Neem eerst contact op met het OCMW:
014/38.90.40

2. samenwerkingsverband met "De Biehal"
Voor grotere meubels en keukenapparatuur is
er een overeenkomst met de kringloopwinkel.
Wie doorverwezen wordt door het OCMW krijgt
een vermindering van 50%.
"Klim Op", Ambachtsstraat 190, 2400 Mol
Van maandag t/m vrijdag van 9 tot 19u
en zaterdag van 9 tot 17 uur.
Opvang en begeleiding van thuislozen en
tewerkstelling van langdurig werklozen.

3. samenwerkingsverband met "Open School"
"Open School" geeft de kans aan zeer laag-
geschoolde volwassenen (ook anderstaligen)
van minimum 18 jaar om basisvaardigheden
aan te leren. bv. rekenen, lezen en schrijven,
rijbewijs, Nederlands voor anderstaligen,...

4. crisiswoning
Voor de opvang van personen in uitzonder-
lijke omstandigheden: na een brand, een

uithuiszetting, plotse scheiding,... Enkel voor
inwoners van Dessel, met een maximum
bewoningsduur van drie maanden en mits het
betalen van een normale huurprijs.

5. "Arktos": jongerenwerking
Arktos is een professionele vormings-
organisatie voor jongeren. Zij hebben een
wijkwerking met en voor de jongeren in de
wijk TMH te Brasel en geven hen vorming en
structuur.

6. samenwerkingsverband met "PRICMA"
De "vzw PRICMA" zorgt voor de opvang van
anderstalige nieuwkomers. Via een onthaal-
beleid geeft men deze mensen de kans om zo
snel mogelijk zelfstandig deel te nemen aan
de samenleving.
Nederlandse taallessen en maatschappelijke
oriëntatie vormen de hoofdmoot in de
trajectbegeleiding.


