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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

11e jaargang nr. 9

B
este Desselaar,

           Op 17 oktober legde Bruno Tuybens de eed af  als nieuwe staats-
secretaris voor Overheidsbedrijven. "Wie?", zie ik u al denken. Inderdaad,
dankzij een zoveelste stoelendans in de paarse regering, werd deze nobele
onbekende gebombardeerd tot minister.  Zonder dat hij ook maar één keer
kandidaat was bij verkiezingen, hij was zelfs niet eens lid van de SP.a.
In de GvA schreef  Paul Geudens hierover het volgende : "… Waarom zou
iemand zich nog tien, twintig jaar afbeulen voor een politieke partij wanneer
anderen, zonder verdiensten of  verleden, het zomaar in de schoot gegooid
krijgen? Met welk gevoel moeten de stille krachten vandaag blijven zitten ?
En dan maar klagen en zeuren dat er onvoldoende belangstelling is van de
jongeren voor een politiek engagement …"
Enerzijds heeft deze journalist natuurlijk groot gelijk, maar anderzijds merk ik
binnen onze groep in Dessel een tegenovergestelde beweging. Want N-VA
Dessel leeft meer dan ooit. Getuige daarvan deze vijftigste Betrokkenheid en
de meer dan 600 eters op ons mosselfeest. Op minder dan één jaar van de
verkiezingen zijn er nog steeds nieuwe mensen die zich betrokken voelen en
niet langer aan de zijlijn blijven staan. Dat daar verschillende enthousiaste
jongeren bijzitten, pleziert me des te meer. Deze mensen doen dat niet uit
eigenbelang, maar ze zetten zich belangeloos in om mee te werken aan een
beter beleid in Dessel. Bent u ook van mening dat er iets moet veranderen in
Dessel, en wenst u daar ook actief  aan mee te werken, dan kunt u altijd
contact opnemen met ons secretariaat.
Want in tegenstelling tot enkele berichten in de krant, willen wij nog altijd geen
mensen weigeren.

Met vriendelijke groeten,
Kris Bertels
Voorzitter N-VA Dessel

Nieuwe gezichten:

Karin Kuypers

K
arin Kuypers is 38 jaar jong
en woont samen met
 echtgenoot Jean-Pierre

Steurs en hun vier kinderen Rinus,
Freya, Emon en Lisl in de
Blokstraat in Witgoor. Karin is
afkomstig van Werbeek, maar
woont al zestien jaar in Witgoor.
Ze is als geëngageerde ouder
actief  in het oudercomité van
De Zevensprong in de Netestraat
en draagt verantwoordelijkheid
binnen de Gezinsbond. Daar is ze
spaarkaartverantwoordelijke.
Na verscheidene jaren beroeps-
activiteit volgt Karin nu de
opleiding administratief  bediende.
Levenslang leren in de praktijk
gebracht. De meeste mensen van
Witgoor kennen haar nog  van in
de periode dat ze de bakkers-
winkel van Verachtert uitbaatte in
de Meistraat.
Enkele jaren geleden kwam Karin
in contact met N-VA Dessel
doordat ze als belangstellende de
maandelijkse gemeenteraden ging
bijwonen. Het klikte meteen met
de manier van werken van de
N-VA fractie: constructief  en
oprecht. Enkele maanden geleden
heeft Karin dan ook de stap gezet
om actief  met ons mee te werken
aan het verkiezingsprogramma
voor volgend jaar.
Zij wil samen met
ons haar nek
uitsteken voor
een goed beleid
in Dessel.
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Mosselfeest..

H
et N-VA mosselfeest, traditio-
neel de eerste zondag van
oktober, was opnieuw een

voltreffer. Kristoffelzaal en bij-
geplaatste feesttent waren van 11u30
tot 20u nagenoeg constant gevuld.
Een vlotte bediening en een goed op
elkaar ingespeeld keukenteam
stonden garant voor kwaliteit.
De aanwezigheidsprijs ging dit jaar
naar Gitte Geerinckx, en de winnaar
van de quiz is Nancy Loots.

Antwoorden op de aanwezigheidsquiz:
1. Bij de verkiezingen van 8 oktober
2000 behaalde de Desselse N-VA
(toen VU&ID) 8 zetels. Hoeveel
raadsleden van de N-VA werden voor
het eerst verkozen in de gemeente-
raad?

5

2. Bij die verkiezingen haalde N-VA
het meeste stemmen dat een Desselse
lijst ooit wist te behalen. Hoeveel
mensen stemden toen N-VA (VU&ID)?

2.306

3. Hoeveel keer kregen de Desselaars
al een Betrokkenheid in hun brieven-
bus? (op 2 oktober)

48

4. Wie was voor Diana Slegers voorzit-
ter van het OCMW?

Wiske Mandelings

5. De N-VA telt één Europees parle-
mentslid. Wie is dat?

Frieda Brepoels

Het antwoord op
de schiftings-
vraag: er
werden 475

kg mosselen
besteld.

Tussenkomst huisbrandolie.

V
oor al de leveringen van huisbrandolie verricht tussen 1 juni 2005 tot en met 30
september 2005, wordt aan elke eigenaar, huurder of  gebruiker van de woning een
toelage toegekend als tussenkomst in de betaling.  Deze toelage wordt slechts

toegekend wanneer de prijs van olie hoger is dan 0,50 euro per liter.  De dienst van de
FOD financiën berekent de toelage, die zal gelijk zijn aan maximum 17,35 % van de
betaalde prijs, zonder dat de prijs lager wordt dan 0,50 euro per liter. Info:
www.minfin.fgov.be of  02/33.66.999 FOD financiën. De aanvraag voor tussenkomst dient
voor mei 2006 bezorgd te worden aan de belastingsdienst waar je ook je aangifte doet.
Voor Desselaars: Sint-Pieterstraat 36 in Mol.
Aanvraagformulieren zijn op ons secretariaat te verkrijgen.

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, verantwoorde-
lijke Diana Slegers is bereikbaar tijdens
deze uren, of  op GSM 0477-63 24 92.
Kris Van Dijck is bereikbaar na afspraak.

VU: Kris Bertels - www.n-va.be
Hoefstraat 5 - 2480 Dessel.

Uitbreiding KMO-zone Stenehei.

D
e uitbreiding van de KMO-zone Stenehei zou begin 2006 een feit moeten zijn.
IOK heeft de plannen voor de aanleg van wegen en nutsleidingen klaar en
maakte ze over aan de Vlaamse overheid voor goedkeuring. Zo snel die er is

kunnen de kavels uitgetekend worden en kan de procedure van toewijzing starten.
Het gaat in totaal om 11 ha nuttige oppervlakte, verdeeld over een vijftien à twintig
kavels en waarbij de kleinste kavel een 3.000m² zal bedragen. Bedrijven of  per-
sonen die interesse hebben, kunnen zich best nu al aanmelden bij IOK in Geel,
Antwerpseweg 1, 014/58.09.91. Als N-VA betreuren wij dat de beslissingen over de
concrete realisatie genomen worden achter de rug van onze gemeenteraad. Na een
jarenlange politieke strijd die we vanuit Dessel in Brussel moesten voeren en waarbij
IOK nog ooit negatief  adviseerde (!), werd dit dossier volledig uit handen gegeven
aan datzelfde IOK. De Desselse gemeenteraad heeft geen inbreng. Dat een deel van
de gronden gereserveerd blijft om IOK een regionaal containerpark te laten
bouwen, kan evenmin onze goedkeuring wegdragen.

Nieuwbouw.

H
et organiseren van voor- en naschoolse kinderopvang is belangrijk. Laat dat
duidelijk zijn. Dat dit gebeurt in optimale omstandigheden qua infrastructuur
en professionele begeleiding is evident. Maar er zijn toch grenzen… Op de

gemeenteraad van oktober werden de plannen goedgekeurd voor een nieuwbouw
voor buitenschoolse kinderopvang in Witgoor. Het geraamde bedrag is 688.149,66
euro of  27,75 miljoen BEF, waarvan 281.500 euro gesubsidieerd. Het hoge bedrag
maakte dat de N-VA zich onthield op de gemeenteraad. Op diezelfde gemeenteraad
werd ook goedkeuring gegeven voor de bouw van een turnzaal en twee klassen
voor de school in Witgoor langs de Hameldijk. Hier wordt 769.032,13 euro of  31
miljoen BEF voor uitgetrokken. Tot slot de toeristentoren aan Sas 4: 843.644,71
euro of  34 miljoen BEF. Hiervoor kan men rekenen op subsidies van Toerisme
Vlaanderen en Europa. Het gemeentelijk aandeel blijft 132.733,54 euro
of  5,3 miljoen BEF. Totaal door Dessel zelf  te betalen voor deze drie projecten:
1.308.415,30 euro of  52,78 miljoen BEF.
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Uit het N-VA
verkiezingsprogramma van
8 oktober 2000:

"Er is in Dessel een tekort aan
sportvloer. Om hieraan
tegemoet te komen dient er
een bijkomend sportcentrum
uitgebouwd te worden in de
daarvoor bestemde BPA in
Brasel."

Sporthal Brasel.

O
p woensdag 21 september bezochten de leden van de vzw Sport-
instellingen Dessel (SID) de werf  van de nieuwe sporthal in Brasel.
De bedoeling is dat vanaf  het seizoen 2006-2007 de balsporten zoals

basketbal, mini-voetbal, volleybal, maar ook badminton er volledig en volwaardig
terecht kunnen.
De sporthal kan onderverdeeld worden in drie afzonderlijke terreinen.
Daarnaast zijn er een achttal kleedkamers voor ploegen en twee voor scheids-
rechters. Deze bevinden zich gelijkvloers en op de eerste verdieping, rechts van
de inkom. Aan de linkerzijde is er op beide verdiepingen een cafetaria.
Blijkbaar moeten nog de juiste afspraken gemaakt worden met de clubs m.b.t.
de exploitatie. Als N-VA dringen wij erop aan dat dit zo gebeurt dat dit een win-
win situatie creëert voor clubs en overheid. Het staat in ieder geval buiten kijf
dat met de realisatie van deze hal het sportgebeuren in Dessel een belangrijke
injectie krijgt. We scoren al goed op sportief  vlak, maar zoals elke sport-
liefhebber weet, is aan de top komen één ding. Er blijven is nog een grotere
uitdaging. De Desselaars de infrastructuur aanbieden en hen de kans geven om
op een kwaliteitsvolle manier aan sport te doen, is de taak van de overheid.
Zo hoort het en met dit verhaal boden we ons  in 2000 aan de kiezer aan.
Besturen is vooruitzien!

Verhoogde

belastingen.

I
n 2001 besliste de huidige meerder-
heid om de belastingen te verhogen. Bij
de invoering van de euro werden alle

belastings- en retributietarieven leuk naar
boven afgerond. De grootste ingreep was
wel de opcentiemen op de roerende
voorheffing die van 564 opcentiemen
opgetrokken werd naar 700. De waarde
van één opcentiem is 1.551,68 euro. Van
2002 tot eind 2005, op vier jaar tijd,
betekent dit een extra inkomst voor de
gemeente van 811.000 euro of  32
miljoen BEF. Of  anders gezegd 100 euro
per Desselaar!!!

Seniorenraad

overbodig?

O
p de gemeenteraad van 15
november 2001 en deze van 22
september 2005 stelde Erik Gys

namens de N-VA voor om een senioren-
raad op te richten naar analogie met de
andere adviesraden. De meerderheid
stemde dit voorstel tweemaal  weg.
Wel komt er nu een 'seniorenoverleg'
met uitsluitend de KBG's van Dessel en Terug op de raad.

O
nze huisfotograaf  maakte deze
foto op de gemeenteraad. Sinds
de gemeenteraad van augustus

neemt Carlo Van Beylen opnieuw deel
aan de beraadslagingen.
Na het tragisch ongeval begin januari
van dit jaar was het een blij weerzien.
De revalidatie is nog zwaar en de weg is
nog lang. Wij ondersteunen hem in zijn
moed en doorzettingsvermogen.

Witgoor, het Kempenerf  en de oud-
strijders… Dat er een overlegstructuur
komt voor senioren is een goede zaak,
maar we betreuren dat het niet onder
de vorm is van een gemeentelijke
adviesraad waaraan iedereen die
interesse heeft, kan participeren.
De Schepen van Senioren zei bij
voorbaat dat hiervoor geen interesse
zou zijn... Wij menen van wel!
Als we over de gemeentegrens kijken,
zien we zonder afbreuk te doen aan de
verschillende seniorenverenigingen, dat
dit op verschillende plaatsen goed
functioneert met participatie van alle
senioren die hiervoor hun steentje
willen bijdragen, zonder dat ze hiervoor
hoeven aangesloten te zijn bij een
specifieke vereniging.
Bij deze wensen wij toch de senioren
alle succes toe, in de hoop dat er voor
hun een luisterend oor wordt gevonden.
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Dit moet Belgiê zijn…

D
e mediashow die de beleids
verklaring (11 oktober jl.) van
premier Verhofstadt begeleidde, is

maar voor de helft gelukt. De man had
nochtans zijn best gedaan om 'anders'
dan anders te zijn. Zo titelde Het Laatste
Nieuw (12 oktober): 'Verhofstadt droomt
niet meer'.

Lepe Verhofstadt.
De zaak was dit jaar, in vergelijking met
2004, goed voorbereid. Zo had
Verhofstadt het knelpunt van de Zaven-
temse nachtvluchten aan staatssecretaris
Renaat Laduyt (SP.A) doorgeschoven
zodat een herhaling van het DHL-debacle
hem dit keer bespaard zou blijven. Verder
was hij er in gelukt om Luc Cortebeeck
van het ACV te paaien door de mogelijk-
heid van brugpensioen op 58 jaar niet
helemaal af  te blokken. Door deze lepe
zet, schopte Verhofstadt de discussiebal
in het kamp van de vakbonden. Waarna
deze op tv en in de kranten elkaar te lijf
gingen. 58 jaar? Niet waar, beet Xavier
Verboven van het ABVV terug. Vanaf  60
jaar wordt de regel. Dus kondigde zijn
vakbond eenzijdig een staking af. Ook van
de steeds kittelorige PS had Verhofstadt
weinig te vrezen. Elio Di Rupo had
zichzelf  pas tot Waals minister-president
uitgeroepen. Bovendien heeft de nieuwe
'dieu' de handjes vol met het uitdrijven
van parvenu's uit Volkshuizen en
intercommunales. Uit de beleidsverklaring
van Verhofstadt, de zevende op rij, blijkt
dat de man toch één ding heeft bij-
geleerd. Voor het eerst geeft hij toe dat
het niet slim komt met zijn sinds al die tijd
vurige roep om meer werk. De 200.000
nieuwe jobs komen er niet en die zullen
er, spijtig genoeg, ook niet komen. Wie de
cijfers van de verwachte economische
groei die Verhofstadt sinds 2001 in zijn
beleidsverklaringen voorspelt, vergelijkt
met deze van de gerealiseerde groei weet
waarom de banen uitblijven.

Alles te koop!
De kern van een beleidsverklaring is de
jaarbegroting en daar is paars ook dit
keer zich zelve trouw. Met andere
woorden: de zevende sluitende begroting
op rij. Dit lijkt indrukwekkend, maar is dat
wel zo? Want opnieuw heeft de regering
een hoop fiscale trucs moeten verzinnen
om er te geraken. "De putten vullen met
eenmalige maatregelen is intussen een
beproefde strategie voor paars." , schrijft
Daan Killemaes (Trends, 6 oktober). "De
regeringen- Verhofstadt hebben sinds
2001 gecumuleerd voor ongeveer 3%
van het BBP of  8 miljard euro eenmalige
maatregelen genomen. Zowat alles wat

los of  vast zit, is intussen verkocht." Bij
ons weten werden sinds 2001 elk jaar
overheidsgebouwen verkocht. Naar
schatting voor 1,1 miljard euro. Dit keer
staat de ambassade in Tokio (140 miljoen
euro) in de vitrine. Eerder werden ook de
pensioenfondsen van Belgacom en Biac,
de UTMS-licenties voor mobiele telefonie
en een 'ophaaldienst' van belastingen te
grabbel gegooid. In plaats van een
eerlijke begroting op te stellen, zoals het
IMF vraagt, verdoezelen eenmalige
opsmukoperaties jaar na jaar de
begrotingsgaten. Volgens de kranten zou
het dit keer om 1,74 miljard 'one shots'
gaan. De federale regering doet ook een
beroep op de gewestregeringen om haar
armlastige begroting bij te springen. Op
het eerste gezicht een rare bedoening
waarbij velen zich terecht afvragen of  de
Vlaamse regering de Belgische regering
moet redden. En of  de Vlaamse regering
een deel van de Belgische staatsschuld
overneemt? Niets van dit alles. Maar wat
dan wel? De federale regering vraagt de
deelstaten om 250 miljoen euro, die ze
extra ontvangen na de Lambermontak-
koorden, in 2006 niet uit te geven maar
om ze op te sparen. Door het Vlaamse
deel, 145 miljoen euro, te sparen kan
Vlaanderen drie zaken verwezenlijken.
1) Zijn eigen overheidsschuld afbouwen.
2) De reserves van de onder gefinan

cierde Vlaamse Zorgverzekering
aandikken én wachtlijsten afbouwen.

3) De Elia-heffing die gezinnen en
bedrijven op hun elektriciteitsrekening
betalen, in 2008 afschaffen.

Daarmee realiseert het Vlaams kartel
CD&V/N-VA enkele concrete programma-
punten.

Complete chaos.
Het minst fraaie luik van de begroting is
het fiscale hoofdstuk, in De Standaard
(17 oktober) omschreven als 'Het fiscale
soepje van paars'. Want wat Johan Vande
Lanotte en Didier Reynders ervan
gebakken hebben is inderdaad een
misbaksel. Bovendien zijn ze er niet in
gelukt om parlement en bevolking
fatsoenlijk in te lichten. De media hebben
dan maar geprobeerd om de 'complete
chaos' (De Morgen, 13 oktober) te
ontcijferen. Dat was ook nodig, want elke
dag van de voorbije week werd de zaak
onoverzichtelijker. Zo leverde de maandag
aangekondigde nieuwe belasting op
obligatiefondsen 's anderendaags al
discussie op, op welk deel (intresten of
meerwaarde) belasting moet worden
betaald. Op woensdag begreep Vande
Lanotte het ook niet meer en liet hij het
aan minister Reynders over om op
donderdag de uitleg te doen. Waarna de
regering op vrijdag de puntjes op de i

zette. Wat dhr. Reynders op de gedachte
bracht de beleggers aan te raden hun
fondsen van de hand te doen om zo aan
deze nieuwe belasting te ontsnappen.
Op zaterdag liet Fortis in een kranten-
advertentie haar klanten weten: 'We
helpen u graag uit de verwarring'…
En zeggen dat de opbrengst van die
belasting, waarvoor Reynders zo vriende-
lijk was een ontsnappingsroute aan te
wijzen, door Vande Lanotte al in de
begroting werd ingeschreven. Om maar te
zeggen hoe sluitend de federale begro-
ting is en wat voor een knappe foefelaar
die veelgeprezen Johan Vande Lanotte wel
mag zijn!

Welvarende regio.
In de bespreking van de beleidsverklaring
wees Kamercollega Patrick De Groote op
het feit dat de federale premier dit keer
geen communautair luik aan zijn beleids-
verklaring heeft gebreid. Het is duidelijk
dat Verhofstadt het niet meer aandurft om
het over verdere staatshervorming te
hebben. De toestand waarin de PS zich
bevindt en de matige opiniepeilingen van
de Vlaamse paarse partijen nopen hem
tot voorzichtigheid. Ook de viering van
175 jaar België heeft niet voor het
gewenste elan gezorgd. Wat een Tijd voor
Ontmoetingen tussen de gemeenschap-
pen had moeten worden, is leeggelopen
als een blaas. Van het Forum is geen
sprake meer. En dat is maar best ook.
Verhofstadt heeft op het communautaire
vlak nog altijd geen vorderingen gemaakt.
Of  het nu om B-H-V, de transfers, de
gezondheidszorg of  de tewerkstelling
gaat. Nochtans schrijden de geesten
steeds verder richting regionalisering.
Dat blijkt ook uit een onderzoek bij
bedrijfsleiders, accountants en belastings-
consulenten. Ruim 75,5 % van de
Nederlandstalige ondervraagden vindt
dat de arbeidsmarkt geregionaliseerd
moet worden. "Want Vlaanderen en
Wallonië zijn twee totaal verschillende
regio’s, luidt het voornaamste argument
en hebben dus ook nood aan andere
oplossingen." (Trends, 6 oktober). Dat de
situatie in Wallonië omgekeerd is, zal
niemand verbazen. Daar zegt 77,5% van
de ondervraagden neen tegen regio-
nalisering van de arbeidsmarkt. Maar dat
houdt ons niet tegen om als partij in de
spits te staan voor een welvarend
Vlaanderen. Daarom heeft de partij bij
monde van voorzitter Bart De Wever een
omvattend sociaal-economisch pro-
gramma uitgewerkt met Ondernemen,
Werk, Gezin als levensbelangrijke stap-
stenen. Weg uit de Belgische chaos!
Wij nodigen u uit om het werkstuk grondig
te lezen www.n-va.be/economischplan en
ons uw mening te laten kennen.


