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Een vrije samenleving...

6
0 jaar na de bevrijding hebben we allemaal onze mond vol over
vrede, vrijheid en democratie. Maar vrijheid is geen synoniem voor
vrede. Het is niet omdat er geen oorlog is dat er ook vrijheid geldt.

Neem nu de moord op Theo van Gogh in Amsterdam. (Het nieuws komt
me ter oren op het moment dat ik een inleiding voor deze Betrokkenheid
mag schrijven.) Indien de eerste berichten over de motieven van de
dader bevestigd worden, is deze laffe moord een uiting van een extre-
misme dat lijnrecht ingaat tegen onze opvattingen over democratie en
vrijheid van meningsuiting.
Het recht op religieuze en etnische eigenheid kan nooit een inbreuk op
de rechten en plichten van het burgerschap impliceren. Iedere burger
mag zijn eigen geloof  belijden, maar moet zich houden aan de regels
van onze samenleving en dus aanvaarden dat anderen lijnrecht tegen
dat geloof  ingaan.
Voor de N-VA is het evident dat in een democratie iedere opinie getole-
reerd wordt, ook al gaat het om een opinie die inhoudt dat fundamentele
vrijheden en beginselen van onze samenleving moeten veranderd
worden. Slechts wanneer vanuit een bepaalde ideologie wordt aangezet
tot de vernietiging van het principe van de democratische rechtsstaat of
tot schendingen tegen de fundamentele rechten en vrijheden van de
mens, kan en moet de samenleving optreden.
Dit soort aanslagen vormt een bedreiging voor onze vrijheid. De N-VA
vraagt dan ook met aandrang aan de ministers van Binnenlandse Zaken
en Justitie om na te gaan of  alle maatregelen genomen zijn om zulke
aanslagen bij ons te voorkomen.
Want zeg nu zelf, moet "onze" vrijheid ook niet beschermd worden?

Kris Van Dijck
Vlaams volksvertegenwoordiger

Sinterklaas.

B
innen enkele weken trekt de
goedheilige man weer door de
straten om alle brave kinderen

te bedienen. Ook in Dessel, waar hij
zelfs de patroonheilige is, is de Sint
alom bekend. Zo ook bij het huidige
gemeentebestuur dat maar al te
graag Sinterklaas speelt. Alleen wor-
den de geschenken niet evenredig
verdeeld, en krijgen sommigen alles
en de rest niets. Of  vindt u het nor-
maal dat een studiebureau dik be-
taald wordt om heel de markt vol
peperdure Portugese natuursteen te
leggen, een waterpartij te ontwer-
pen die heel de toekomst van het
plein hypothekeert, of  een brug te
plaatsen met een vloer van tropisch
hout en inoxen leuningen ?
Dit allemaal terwijl voor de fietspa-
den naar de Heide elke euro er een
te veel was, of  dat er voor de invul-
ling van het project van de Rusthuif
op de Heide geen budget voorzien
wordt voor het begeleid zelfstandig
wonen voor minder zwaar gehandi-
capten. Iets waar vele families met
gehandicapte kinderen al lang naar
vragen. Ook voor slechts sommige
verenigingen in Dessel komt de Sint
langs. Terwijl de ene vereniging, die
zijn fuif  volledig organiseert met vrij-
willigers, een boete van 37euro moet
betalen voor het verkeerd inladen
van het bakkenpodium, komt het
gemeentepersoneel de fuif  van een
ander opkuisen. Vroeger kreeg ie-
dereen die braaf  was, wat uit de zak
van de Sint. In Dessel is dit lang het
geval niet meer.
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Brandstoftoelage.

I
edereen heeft recht op verwarming in zijn woning.  Vanuit deze visie is de
maatregel genomen dat mensen met een laag inkomen een toeslag kunnen
krijgen voor brandstof.

Je moet de aanvraag indienen bij het OCMW. Zij onderzoeken of  je al dan niet
aan de voorwaarden voldoet.
De voorwaarden zijn:

- enkel voor huisbrandolie, verwarmingspetroleum en bulkpropaangas;
- aankopen gedaan van 1 oktober tot 31 maart, bewijs bijhouden;
- terugbetaling tot een maximum bedrag van 130 euro per jaar;
- slechts éénmalig;
- de aankoopprijs moet een bepaald bedrag per liter overstijgen;
- een laag inkomen hebben = bruto inkomen niet hoger dan
11.763,02 euro per jaar, verhoogd met 2.177,65 euro per persoon
ten laste, of  een verhoogde tegemoetkoming genieten vanuit de
verplichte ziekteverzekering.

Er wordt rekening gehouden met eigendom.
Voldoe je niet aan deze voorwaarden en heb je toch problemen om je woning
te verwarmen, neem dan contact op met het OCMW en vraag na of  er
eventueel een andere ondersteuning kan zijn.

Kliksons.

R
uim 35.500 tieners uit heel
Vlaanderen namen deel aan de
grote enquête over vrije tijd,

buurt, jeugdwerk, informatie, inspraak
en mobiliteit. De ondervraagde doel-
groep tussen 10 en 16 jaar is net die
groep van jongeren die vaak tussen wal
en schip dreigen te vallen: te groot voor
de zandbak, te jong voor het jeugdhuis.
Ook 64 Desselse jongeren namen deel.
Op de webstek van kliksons:
www.kliksons.be, kun je de resultaten
van de bevraging bekijken. Je kunt ook
het resultaat van Dessel zien, net zoals
de vergelijking met al de andere
gemeenten. Van de Desselse deelne-
mers zijn 55% lid van een jeugdbewe-
ging en 75% van een sportclub.
Wij onthouden vooral het volgende van
hun antwoorden:

- 45% vindt dat er te weinig sport-
toestellen staan in hun buurt.

- 17 % meent nergens terecht te
kunnen met klachten of  ideeën
over hun buurt. Ook niet bij hun
ouders.

- 20 tot 29% vindt dat het jeugdhuis
beter kan. Retie heeft betere cijfers,
maar in Geel en Mol vinden meer dan
50% dat het beter kan.

- Hetzelfde lage percentage voor
diegenen die vinden dat de sportclub
beter kan. Desselse clubs horen ook
hier bij de beste.

- Slechts 10 tot 19% tieners vinden
dat ze te weinig vrienden hebben in
de buurt. Ook hier scoort Dessel
opmerkelijk goed.

- 20 tot 29% vindt dan weer dat er in
hun omgeving te weinig groen is. In
onze regio scoort enkel Turnhout
slechter. Dessel natuurlijk veelzijdig?

Zijn alle noden nu

gelenigd?

H
et vooropgezette project op de
Heide (zie blz. 159) is
lovenswaardig en een flinke stap

in de goede richting. Maar, het kan
beter. De percelen langs de Kapelstraat
en grenzend aan het nieuwe project,
zouden volgens het gemeentebestuur
ter beschikking gesteld worden van de
Kleine Landeigendom om er een aantal
koopwoningen, waaronder bejaarde-
woningen, te bouwen. Gelet op de
ligging evenwel, vlak bij het nieuwe dag-
en nachtcentrum en het activiteiten-
centrum, meent de N-VA dat men ook
hier de ingeslagen weg verder moet
bewandelen. Waar het nieuw te bouwen
dag- en nachtcentrum onderdak kan
verschaffen aan tien zwaar mentaal
andersvaliden (verstandelijke leeftijd tot
6 jaar), zijn er in onze gemeente nog tal
van minder zwaar andersvaliden voor
wie opvang noodzakelijk is. Vormen van
zelfstandig begeleid wonen zouden voor
hen al voldoende zijn. Als de bewuste
percelen daarvoor zouden benut
worden, dan zouden vele noden die in
Dessel ter zake heersen ook opgelost
kunnen worden. De N-VA zal ter zake
dan ook initiatieven nemen op de
eerstvolgende gemeenteraad.

Wie gaat dat betalen?

D
e laatste gemeenteraad werd
weer heel wat geld uitgegeven. We
kunnen ons immers niet van de

indruk ontdoen dat het Dessels spaar-
potje langzaam maar zeker
opgesoupeerd wordt. Er gaan zelfs
geruchten dat men in de nabije toe-
komst ook de voetbalclubs Dessel en
Witgoor Sport overvloedig wil gaan
subsidiëren. Na dit kalenderjaar zullen
wij het bilan opmaken, maar het zou
niet de eerste keer zijn dat na
gemeenteraadsverkiezingen blijkt dat
het geld op is...
Gemeenteraad 21 oktober 2004:
- raming twee lichte vrachtwagens:

70.000 (incl. BTW)
- raming grasmaaier: 60.000

(incl.  BTW)
- aankoop grond Kromstraat:

120.480
- aankoop grond Stenehei: 7.020
- voetgangersbrug (brug 1): 198.130

(excl. BTW)=grotendeels
gesubsidieerd

- sporthal Brasel: 1.978.817
(excl. BTW)



Uit het N-VA
verkiezingsprogramma van
8 oktober 2000:

"Opvang voor mindervaliden.

Tal van volwassen
mindervaliden uit Dessel
dienen voor dag- en nacht-
opvang hun toevlucht te zoeken
in instellingen buiten Dessel.

In samenspraak met bestaande
initiatieven dient er gezocht te
worden naar een opvang in
Dessel zelf.

De school op de Heide moet in
het kader daarvan een bestem-
ming krijgen. Voorbereidende
gesprekken dienaangaande zijn
reeds gestart en moeten
verder gezet worden."
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Lorzeplein.

D
e nieuwe verkeerssituatie op het
Lorzeplein was onderwerp van een
felle discussie op de jongste

gemeenteraad. De N-VA-fractie had bij de
ontwerpplannen heel wat opmerkingen
gegeven welke men zou "meenemen".
Als puntje bij paaltje komt, blijkt hiervan
weinig terecht gekomen te zijn. Neem nu
de doorgang tussen het gemeentehuis en
het Sportlokaal. Deze wordt afgesloten.
Geen enkel probleem, maar de N-VA
drong wel aan op een fietspad daar.
Niks daarvan in de uitvoering.
Indien je uit de Kolkstraat komt, moet je
blijven verder fietsen tot het fietspad plots
ophoudt, moet je de baan op, om
vervolgens rechts de Lorzestraat in te
draaien.
Of  wat als je naar de bankcontact moet.
De burgemeester stelde eenrichtings-

verkeer voor. OK! Maar in welke richting
dan? Ons voorstel: aan de notaris erin, en
aan de Bacob er opnieuw uit.
Neen, aldus de burgemeester.
Hij meent dat het omgekeerd moet en
komt met een advies van de politie

Omdat iedereen belangrijk is.

D
e plannen van vzw De As (waartoe de Rusthuif  behoort) zijn klaar
om naast het scholeke van de Heide een opvanghuis te bouwen
voor zwaar mentaal gehandicapte medeburgers. Tien mensen

zullen er terecht kunnen. Naast Dessel zullen er in Retie ook tien plaatsen
komen waardoor de achterstand in de streek toch weer wat weggewerkt
wordt. Op een hoorzitting werden de plannen kenbaar gemaakt.
Het gemeentebestuur geeft de grond ter beschikking terwijl De As voor de
bouw en exploitatie instaat.

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 elke werkdag
toegankelijk van 09.00 tot 12.00 en van
13.00 tot 15.00 uur, verantwoordelijke
Diana Slegers is bereikbaar tijdens deze
uren, of  op GSM 0477-63 24 92.
Kris Van Dijck is bereikbaar na afspraak.

aandraven. Onlogisch als je het ons
vraagt, want als er twee wagens staan te
wachten om vanuit de Lorzestraat de
Markt op de draaien, wordt alles
geblokkeerd. En het advies van de politie?
Bij nader toezien nergens te vinden...

Uitslag kwis

mosselfeest.

O
p het N-VA
mosselfeest
wonnen twee

aanwezigen een prijs.

De prijs van de aanwezigheidstombola
ging naar Eugeen Van Gompel. En de prijs
voor de N-VA-kwis ging naar een VLD-
jongere… Zelfs de schifitingsvraag werd
door hem correct beantwoord. Dirk Melis
kaapte meteen de eerste prijs weg en is
blijkbaar de beste N-VA-kenner. VU: Guy Muylaert - www.n-va.be

Zandvliet 60 - 2480 Dessel.
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Fractievoorzitter

S
inds begin november heeft Kris Van
Dijck in het Vlaams Parlement de
leiding op zich genomen van de

zeskoppige N-VA-fractie. Naast hemzelf
bestaat die uit Mark Demesmaecker,
Bart De Wever, Jan Loones, Jan Peumans
en Helga Stevens. Geert Bourgeois is
Vlaams minister.

Jaarlijks meer dan

11 miljard Euro.

I
n mei 2003 kwam de KBC tot de
bevinding dat de interregionale
transfers in 2002 5,4 miljard euro

bedroegen. Interregionale transfers zijn
verschuivingen van geld tussen de drie
regio's: Vlaanderen, Wallonië en Brussel.
Op aandringen van o.m. de N-VA vroeg de
vorige Vlaamse regering aan ABAFIM
(Administratie Budgettering, Accounting
en Financieel Management) om een
doorlichting van die transfers. Door
Vlaams parlementslid Kris Van Dijck
gevraagd naar een stand van zaken, zei
toenmalig Minister-President Somers dat
de gegevens nog voor de regionale
verkiezingen van 2004 beschikbaar
zouden zijn. De bekendmaking van de
resultaten bleef  echter achterwege...
Via een vraag aan huidig Minister-
President Leterme, kreeg Bart De Wever
eindelijk inzage in de ABAFIM-studie.
De resultaten zijn  ontluisterend.

1) Cijfers
De ABAFIM-studie beperkt zich tot de
geldstromen via de sociale zekerheid, de
federale begroting en de financiering van
de deelstaten. Deze drie stromen
resulteerden in 2003 in een transfer van
6,6 miljard euro van Vlaanderen naar
Wallonië en Brussel. Het grootste deel
van deze transfer loopt langs de sociale
zekerheid 56,6 % (3,75 miljard euro).
De transfer via de federale begroting is
goed voor 23,6 % (1,52 miljard euro) en
de financiering van de deelstaten voor
19,9 % (1,32 miljard euro).

Helaas zijn de ABAFIM-cijfers niet volledig.
Ook via de afbetaling van de staatsschuld
komt een transfer tot stand. De laatste
betrouwbare berekening van deze
transfer gebeurde door de KULeuven voor
het jaar 1985 en werd toen op 3,5 miljard
euro bepaald. Bij hantering van dezelfde
berekeningswijze was dit bedrag in 1999
al aangegroeid tot 4,72 miljard euro.
De totale transfer van Vlaanderen aan de
Franstaligen bedraagt dus niet minder
dan 11,3 miljard euro per jaar. De
Vlamingen verliezen op deze manier ruim
7 % van hun primair inkomen.

2) Mythes doorprikt: Vlaanderen
betaalde, betaalt en blijft betalen.
De mythe dat vroeger het rijkere Wallonië
instond voor het armere Vlaanderen,
werd reeds eerder doorprikt. Professor
Juul Hannes speurde jaren naar voorbeel-
den van solidariteit van het zuiden naar
het noorden, maar vond er geen enkel.
Integendeel, uit zijn onderzoek blijkt dat
de Vlamingen vanaf  1830 meer dan hun
deel hebben betaald van de Belgische
rekeningen. Economen van de UCL
(Franstalige universiteit) hebben de
studieresultaten van Hannes opgevraagd,
maar daarna nooit gecontesteerd of
genuanceerd.
De ABAFIM-studie doorprikt nu de andere
mythe: ook in de toekomst zal er geen
ommekeer van de transfers tot
stand komen. Dit blijkt uit de twee
simulaties die werden gemaakt voor de
periode 2003 - 2030. In een eerste
simulatie wordt uitgegaan van een
ongewijzigde productiviteit, werkende
beroepsbevolking, uitgaven in sociale

zekerheid, ... Wel wordt de snellere
vergrijzing van Vlaanderen in rekening
gebracht. In deze simulatie nemen de
transfers na een korte inkrimping nog toe
om in 2030 uit te komen op 7,4 miljard
euro. In een tweede simulatie wordt
uitgegaan van een ongewijzigde
werkgelegenheidsgraad voor Vlaanderen
en een fors toenemende
werkgelegenheidsgraad voor Wallonië en
Brussel. Onder deze weinig realistische
omstandigheden zouden de transfers
weliswaar gestadig dalen, maar zouden ze
in 2030 nog steeds 2,66 miljard euro
bedragen.

3) Solidariteit of  verloren geld?
Gezien het huidige verschil in welvaart
tussen Vlaanderen en Wallonië is een
solidariteitstransfer tussen beide deelsta-
ten verantwoord en nodig. Echte solidari-
teit veronderstelt evenwel transparantie,
objectiviteit en doelmatigheid. De huidige
geldstromen voldoen aan geen enkel van
deze drie criteria.

4) Wat nu?
De N-VA vraagt aan haar Vlaamse
coalitiepartners om, in het licht van deze
nieuwe gegevens over de financiële
transfers, werk te maken van het engage-
ment in het Vlaams regeerakkoord, om af
te stappen van de huidige geldstromen en
te streven naar objectieve en transpa-
rante solidariteit.
De N-VA hoopt dat ook de Franstalige
partijen zich zullen bezinnen over de
nieuwe gegevens inzake de geldstromen.
Verdere stappen in de staatshervorming
zullen uiteindelijk beide gemeenschappen
ten goede komen en staan niet haaks op
de solidariteit. De weigering ervan zou
getuigen van een fatale kortzichtigheid.
Zeker een onverkort "non" op de splitsing
van Brussel-Halle-Vilvoorde, een loutere
uitvoering van de Grondwet, zou getuigen
van een gevaarlijke arrogantie.

Dit artikel is een samenvatting van de
nota die de N-VA opstelde over de
transferproblematiek. De volledige nota
kun je vinden op: www.n-va.be/transfers.

Je bent een oude man
als je alleen nog maar naar bed
gaat om te slapen.

Ter vergelijking:
11,3 miljard euro = 455,8 miljard
oude Belgische frank
Dit is 2.000 euro per Vlaming
(1, 35 of 99 jaar oud...) per jaar
In 2003 spendeerde de Vlaamse
overheid geen 8 miljard euro aan
onderwijs, zijnde 43% van de
Vlaamse begroting...


