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Elders bekeken...

Er werd een onderzoek gedaan naar
de houding en de kennis van de
Desselse bevolking over STOLA-Des-

sel en de aanwezigheid van nucleair afval
in de gemeente. Amper 8% van de ge-
contacteerde Desselaars reageerde posi-
tief  op de vraag om deel te nemen.

Toegegeven, radioactief  afval is
niet het meest sexy onderwerp dat er be-
staat. Er zijn leukere dingen om je mee
bezig te houden. Dat niet iedereen zich
actief  kan of wil inzetten in één van de
Stola-werkgroepen is normaal.

Maar zo'n matige respons op deze
eenmalige enquête is opmerkelijk. Boven-
dien bleek niet het gebrek aan tijd (werk,
sociale verplichtingen, vakanties,...) maar
wel het gebrek aan interesse (!) de voor-
naamste reden om niet mee te doen.

Het is natuurlijk ieders goed recht
om ongeïnteresseerd te zijn ten opzichte
van radioactief  afval. Maar geef  toe, nie-
mand kan toch onverschillig zijn ten op-
zichte van de toekomst van heel de ge-
meenschap? De besluiten die binnenkort
genomen zullen worden, hebben immers
gevolgen voor uw kinderen.

Of  de opslag van het afval er nu
komt of  niet, is een probleem voor later.
Belangrijk nu is dat u de kans krijgt om
mee aan te geven welke voorwaarden er
gesteld worden aan een eventuele opslag.
U kan dus onrechtsreeks mee bepalen
waar de financiële en structurele midde-
len naartoe zullen gaan. Komen er service-
flats, een cultureel centrum of  zien we
nieuwe sportfaciliteiten wel zitten?  Wat met
veiligheid en gezondheid? Zijn we tevre-
den met een algemene belastingvermin-
dering? Levert de opslag bijkomende werk-
gelegenheid op? Welke studies zijn er
gedaan? Hoever staan de werkgroepen?
Op al deze vragen kan u een antwoord
krijgen.

Als uit het onderzoek ook blijkt dat
de nieuwsbrief  die Stola uitgeeft door de
één te moeilijk en door te ander te opper-
vlakkig en te saai wordt gevonden, dan zeg
ik: loop langs het infoloket en stel uw vra-
gen of  spreek iemand aan waarvan u weet
of  vermoedt dat hij of  zij op de hoogte is
van de gang van zaken. Vragen staat vrij.

Toekijken van op de zijlijn en ho-
pen op de inzet van anderen om nadien
ontevreden te zijn met de genomen be-
slissingen is flauw en onverantwoordelijk.
Als u de kans krijgt om vragen te stellen
en opmerkingen te maken, neem die dan.
De ongeïnteresseerden hebben ongelijk en
domme vragen bestaan niet.

Roger van Dessel

20ste nummer!

Beste Desselaars,
Vandaag hebt u de twintigste Betrokkenheid in uw handen. Ons
opzet om u tien keer per jaar nieuws te brengen over het

politiek reilen en zeilen in Dessel schijnt aardig te lukken. En, het is
geen opgave, integendeel. "Waar het hart van vol is, loopt de mond
van over", zegt het spreekwoord. Wel, om maandelijks ons blad te
vullen, moeten we inderdaad eerder snoeien dan bijverzinnen. Eigen
voorstellen, kritische bemerkingen en analyses vloeien vlot uit de pen
als je zelf  van een grote betrokkenheid getuigt. Dat laatste geldt
zeker voor onze raadsleden in gemeente en OCMW. Met het vertrou-
wen dat u hen gaf  bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in het
achterhoofd, trachten zij van op de oppositiebanken toch ons pro-
gramma te realiseren. Woord houden heet dat, ook in de politiek.
Vanaf  nu zal u in de linker kolom op het voorblad een nieuw initiatief
vinden: "Elders bekeken..." Iemand die Dessel als zijn broekzak kent,
maar toch niet langer in Dessel woont, heeft zich aangeboden om
onder de naam Roger van Dessel maandelijks een bijdrage te
verzorgen. Een column waarin hij Dessel van op afstand bekijkt en
becommentarieert. Soms lovend, soms kritisch...  Zeker de moeite
waard.
Ik wens u alvast veel leesgenot.

Guy Muylaert
Voorzitter N-VA Dessel
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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

VU: Guy Muylaert
Zandvliet 60 - 2480 Dessel.

www.n-va.be

Desselse logica?

Het gemeentebestuur gaat verder
met het kappen van bomen. De
gemeenteraad van september

zette het licht op groen om ook de
bomen in de Heegstraat te kappen.
Weldra gaan ze voor de bijl. Het
cynisme kent in Dessel echter geen
grenzen. Terwijl de plannen voor de
Heegstraat gekend waren, verstuurde
het gemeentebestuur wel een factuur
van  2.234 euro aan de auto-
bestuurder die op 15 augustus daar
tegen een boom reed. Veel geld als je
het ons vraagt voor een boom die
sowieso al afgeschreven was...

Wonen en werken in
de Kempen.

Op 26 oktober ging de N-VA in de
Kempen de straat op met een
beenhard dossier over de

toekomstkansen voor onze Kempen.
Hebben wonen en werken in de
Kempen nog een toekomst? Bouw-
grondprijzen die de pan uitswingen,
bedrijven die massaal afdanken, om
nog niet te spreken over het uitblijven
van nieuwe bedrijventerreinen en een
degelijke verkeers-
infrastructuur in de
Noord-zuid-richting.
De ideeën van de
N-VA zijn er en
zijn op ons
secretartiaat
te bekomen.
Omdat ook de
Kempen nog
toekomst
heeft.

N-VA mosselfeest.

De eerste zondag van oktober vindt traditiegetrouw het mosselfeest
van onze plaatselijke afdeling plaats. We mochten meer dan 500
gasten ontvangen waarbij de Kristoffelzaal soms te klein was...

De organisatie liep weer van een leien dakje. Langs deze weg danken we
de tientallen helpers voor hun onbaatzuchtige inzet en de vele Desselaars
voor hun steun. Met de opbrengst van dit mosselfeest kunnen we onze
politieke werking financieren, zoals het uitgeven van deze
Betrokkenheid. Noteer nu alvast in uw agenda:
zondag 5 oktober 2003.
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Kunt u de weg nog
vinden?

De gemeente Dessel trok 14.524
euro uit om u tijdig te informeren
over de wegenwerken aan

provinciebaan en markt. Het was niet de
bedoeling om een goednieuwsshow ten
beste te geven. Het was wel de bedoeling
dat u zou weten wanneer men waar welke
werkzaamheden zou uitvoeren zodat u
ook de omleidingen zou kennen. Begin
oktober liep het echter serieus uit de
hand. Zonder folder, zonder informatie,
ging plotsklaps het kruispunt aan de
Kuilstraat dicht en werd het kruispunt met
Broek- en Lucasstraat éénrichting.
Boze tongen lieten zich zelfs ontvallen dat
de werken nog voorbereid en gepland
werden door het vorig gemeentebestuur
en dat daar dus de schuldigen zitten.

N-VA actief.

Zowel op de laatste gemeente- als
OCMW-raad brachten de N-VA
 verkozenen tal van toegevoegde

punten aan:

Gemeenteraad
- Bijkomende bedrijventerreinen

(KMO-zone Stenehei)
- Opbreken stoepen in Kromstraat
- Uitbreiden bebouwde kom op

provinciebaan van Broekstraat tot
Koolvenstraat

- Informeren bevolking m.b.t.
wegenwerken

- Afspraken om adviesraden ernstig
te nemen

- Inplanten serviceflats in de
Elsakker

OCMW-raad
- De huisvesting van het OCMW
- Organisatie van openbaarheid van

bestuur binnen OCMW
- Organisatie vragenhalfuurtje voor

bevolking voor de raad.
- Stand van zaken jaarrekening

2001?

Uit het VU&ID (nu N-VA)
verkiezingsprogramma
van 8 oktober 2000:
"De ouderen zolang mogelijk
zelfstandig laten wonen en
leven, moet het uitgangspunt
zijn waarbij gemeente en
OCMW ondersteunend dienen
te werken: poetsdiensten,
gezins- en bejaardenhulp,
warme maaltijden, alarm-
toestellen, bejaarden-
woningen,...."

Veilig Dessel?
Om de leefbaarheid in Dessel te verhogen
stelde de N-VA voor om de bebouwde
kom (zone 50) op de provinciebaan
gevoelig uit te breiden en aan te passen
aan de nieuwe weginfrastructuur: van aan
de Koolvenstraat tot aan de Broekstraat.
Of met andere woorden van aan de ene
tot aan de andere wegversmalling terwijl
de baan daartussen ook versmald werd.
Burgemeester en schepenen vonden dit
niet nodig. Niet-Desselaars moeten
immers door Dessel kunnen blijven
scheuren! Wiens bestuurders zijn de
heren eigenlijk?

Uit de e-post aan Kris:
"...Overigens mijn dank voor uw
engagement. Ik heb de indruk dat van
alle partijen uw partij nog één van de
weinige is die nog echt aan de mensen
denkt. Zelf  Agalev'er heb ik
ondertussen mijn ontslag bij die partij
ingediend..."    G.G.

Dat alles nog met ons voorbereid werd is
juist, maar met de concrete planning en
timing, waarbij men nu op drie werven
tegelijk bezig is, heeft de vorige bestuurs-
ploeg niets te maken.

O C M W  D E S S E LServiceflats.

Op de gemeenteraad stelde Diana Slegers, namens onze fractie in de
gemeente- en de OCMW-raad, voor om serviceflats te bouwen in de
tweede fase van de Elsakker. (Zoveel plaats is er niet meer in het cen-

trum). Een alternatief  is de woning in de Kwademeer. Als deze kan omgebouwd
worden tot een Dienstencentrum voor bejaarden en de serviceflats in de tuin
kunnen gebouwd worden met een doorgang naar 'De Plaetse' en het rusthuis, is
het uiteraard nog beter.
Omdat bejaarden ook in onze gemeente de keuze moeten kunnen maken om
langer zelfstandig te wonen, in een aangepaste woning, omringd door alle
zorgen.
Wij pleitten hiervoor in ons verkiezingsprogramma, maar ook de meerderheid
dringt hierop aan in haar beleidsnota's.
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Politiek in de show:
het kan niet meer op!

Vanuit de commissie media van
het Vlaams parlement heb ik
eind jaren negentig van dichtbij

de hervormingen van de openbare
omroep meegemaakt. De toenmalige
BRTN zat in het hoekje waar de
klappen vielen: slechte kijkcijfers en
veel kritiek op zowel het beheer als
het beleid. Eén van de remedies zou
het bannen van de politieke inmenging
zijn. De VRT zou meer autonomie
krijgen: een zelfstandig overheids-
bedrijf  worden en geleid door gekwali-
ficeerde managers. Het zag er
allemaal heel beloftevol uit en vrij
spoedig wist de openbare omroep de
kijker en luisteraar te bekoren.
Enkele jaren later moeten we echter
pijnlijke vaststellingen doen. Vanuit het
parlement mogen we nauwelijks
vragen stellen over de programma's
en de inhoud. Werken zij niet met
belastingsgeld? We zijn van de regen
in de drop beland. De politiek tiert er
meer dan ooit. Op een nauwelijks
verdoken wijze worden vooral rode en
blauwe politici in allerlei shows ten
tonele gevoerd waarbij van de alles-is-
gratis politiek van Stevaert enkel zijn
eigen persoonlijke reclame gratis is.
Het zijn niet uitsluitend de actualiteits-
programma's die door journalisten
gemaakt worden, maar nog veel meer
de amusementsprogramma's waar
men 'bevriende' politici ten tonele
voert. Daarnaast is de VRT een
kweekschool geworden van en voor
would-be parlementsleden. Allerlei
Freya's, Nimmegeers en andere
Tommeleins (als ze maar rood of
blauw zijn) worden dagelijks onze
huiskamer binnen geloodst. Elke zucht
van hen heeft een nieuws- en show-
waarde om in elk programma de revue
te passeren. Dit is niet langer ernstig.
Verkiezingen zijn een concurrentie-
strijd. Maar, begin maar eens tegen
'gemaakte' tv-vedetten. De VRT stelt
zich op als de wegbereider van een
voortzetting van de regeringen
Verhofstadt en Dewael. Alsof  de kiezer
het niet doorheeft. Arm media-
Vlaanderen.

Kris Van Dijck
Vlaams volksvertegenwoordiger

De N-VA versus
paars-groen.

De huidige regeringspartijen
doen graag geloven dat de N-VA
een overbodige partij is. Toch

was het Patrick Dewael zelf  die met
zijn "Vlaams Manifest" de N-VA
napraatte en daarmee de noodzaak
van de N-VA bewees. Toen er met de
Franstaligen onderhandeld werd
tijdens de Lambermont-akkoorden
zweeg eenieder in alle talen. De
parlementsleden van de N-VA stonden
er moederziel alleen voor. Praatjes
vullen geen gaatjes...

2de N-VA meeting.

Op 20 oktober vierde de N-VA haar éénjarig bestaan met een tweede
meeting in het internationaal congrescentrum in Gent. Op het programma
stond de evaluatie van de regering Verhofstadt.

Rapport: ruim onvoldoende, zelfs geen tweede zit.

�Algemeen secretaris Kris Van Dijck sprak de meer dan 1.200 militanten toe.�

Een stem voor de N-VA is dus allesbe-
halve overbodig. Kiezen voor de N-VA
is kiezen voor het verdwijnen van de
paars-groene coalitie. Het is kiezen
tegen een regering die knoeit, tegen
een regering die liegt en tegen een
regering die Vlaanderen flagrant
benadeelt.
Voor wie ons programma leest, is het
duidelijk: de N-VA is 'de' uitdager op
het politieke veld. Wij gaan niet hokken
in het centrum waar alle partijen
blijkbaar onderling verwisselbaar
worden en politici dan ook gretig
overstappen volgens de behoeften
van hun carrièreplanning. De N-VA
blijft tegenstander van populisme of
anti-politiek. Wij nemen duidelijke
standpunten in en we doen wat we
zeggen. Zoals Geert Bourgeois het zei
op het N-VA congres: "Vandaag is er
een alternatief  voor de VLD-kiezer die
werd bedrogen door het Vlaams
discours van Verhofstadt, voor de
CD&V-kiezer die kiest voor de hechte
gemeenschap en voor een rechtlijnige
politiek, voor de Vlaams Blok-kiezer
die vaststelt dat deze partij rechts-
extremisme belangrijker vindt dan
Vlaamsgezindheid, voor diegene die
de rood-groene betutteling beu is.
Voor hen allen is er vandaag één
alternatief:
de Nieuw-Vlaamse Alliantie."


