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In de kijker: Carlo Van Beylen
Op 2 januari werd de nieuwe
gemeenteraad geïnstalleerd.
Na Maria Van Dael vorige keer,
stellen we vandaag
Carlo Van Beylen aan u voor,
één van de vijf nieuwe raadsleden
van VU&ID.

C

arlo werd geboren in Dessel
op 1 augustus 1951 als zoon
van August en Henriëtte
Dillen. Hij heeft bijna zijn ganse
leven in Brasel gewoond. Op vrij
jonge leeftijd ging hij uit werken
en is nu reeds jaren werkzaam als
magazijnier bij Smet Jet in Oevel.
Hij trouwde met Reinhilde Peeters
(dochter van Frans en Wiske
Mandelings) en kwam zo in
contact met de Volksunie. Naast
zijn werk is Carlo ook een fervent
visser en fietser bij de wielerclub
Haast u Langzaam. Dit laatste
verklaart ook zijn steeds op het
appel zijn wanneer er jaarlijks
naar de Ijzerbedevaart in
Diksmuide gefietst wordt. In 1994
was Carlo voor de eerste maal
kandidaat en kwam met 194
voorkeurstemmen 2 stemmen te
kort om verkozen te zijn. Op 8
oktober, en na een sterke campagne gevoerd te hebben, was
het raak. Met 279 stemmen deed
hij zijn intrede in de Desselse
gemeenteraad en legde er op 2
januari 2001 de eed af.
Diegenen die hem kennen weten
dat Carlo een gedreven man is die
van het leven weet te genieten.
Hij is rechtdoor, doet er geen
doekjes om en geeft zn mening
op een oprechte en correcte
wijze. Kortom,
een man die zn
gedacht mag en
zal zeggen in de
raad. Carlo, veel
succes met uw
gemeentelijk
mandaat!
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Woorden van dank:

O

p de gemeenteraad van 21
december 2000, voorlopig de
laatste onder het voorzitterschap van burgemeester Kris Van
Dijck, werd waardig afscheid genomen
van tien uittredende raadsleden. De
helft hiervan was geen kandidaat
meer, de anderen werden niet herkozen of konden niet zetelen wegens
familieverwantschap. Hierop aansluitend hield Hugo Draulans, zelf
burgemeester, senator en twaalf jaar
eerste schepen geweest, totaal
onverwacht een kort huldebetoon aan
het adres van scheidend
burgemeester Kris Van Dijck:

De winnaarvan de verkiezingen,
Vlaams Volksvertegenwoordiger
Kris Van Dijck, op een valse manier aan de
kant gezet door CVP en d82.

Burgemeester,
Als langst zetelend raadslid (30 jaar), als praktisch het oudste lid in jaren
(dames mag men niet naar hun leeftijd vragen), als oud-burgemeester en
als huidig schepen wil ik mij aansluiten bij de huldiging aan het adres van
de scheidende raadsleden maar veel meer wil ik mijn waardering en dank
verwoorden aan burgemeester Kris Van Dijck voor zijn immense inzet, zijn
menselijke aanpak en zijn grootse verwezenlijkingen gedurende de
voorbije zes jaar, dit alles zonder eigenbelang maar wel tot nut van de
Desselse gemeenschap.
Kris, uw beleid had een menselijk gelaat en getuigde van een echte
betrokkenheid. Uw manier van besturen is door de Desselse gemeenschap
ook gewaardeerd, immers op 8 oktober bekwam VU&ID, de lijst waarvan u
kopman zijt, 40 % van de uitgebrachte geldige stemmen. Bovendien
wenste deze gemeenschap dat gij uw opdracht als burgemeester verder
zou zetten. Deze wens werd beklemtoond door de 1.638 stemmen achter
uw naam, dit is 100 % meer dan uw opvolger. Maar negatieve aspecten
uit de samenleving hebben belet dat gij uw opdracht kunt verder zetten.
Kris, over tien dagen moet gij tegen alle normen van fatsoen de
voorzitterszetel tijdelijk afstaan, maar wees gerust over zes jaar zult ge
hem opnieuw veroveren, wellicht op een manier waar zulke negatieve
aspecten geen vat kunnen op hebben, namelijk met een volstrekte
meerderheid.
Kris, het gaat je goed ! Dessel verdiende beter !
Niet op alle banken werd er geapplaudiseerd.
s Anderendaags gaven Kris en vrouw Martine een drink voor al het gemeentepersoneel uit dankbaarheid voor de jarenlange fijne samenwerking.
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Kermissen: ten dode opgeschreven of toch niet?

E

e wekelijkse donderdagmarkt kreeg
net voor Kerstmis het bezoek van
twee in het geel geklede kerstmannen (Guy Muylaert en Frans Blankert).
De marktbezoekers kregen met de
feestdagen voor de boeg een kaarsje
aangeboden met de boodschap: Alleen
als het donker is, schijnen de sterren.
VU&ID. s Avonds op de gemeenteraad
deden de kerstmannen van dienst dit over
voor de raadsleden. Het was opvallend
hoe de christen-democratisch verkozenen
er niet mee konden lachen. Is het dan
toch zo dat de waarheid kwetst?

ind november 2000 bezocht een delegatie van de foorkramers, die een
standplaats hebben op de drie Desselse kermissen en/of Witgoor kermis,
burgemeester Kris Van Dijck. Door de samenloop van een aantal factoren
vroegen zij de pachtgelden te verminderen... Daar waar zij veel moeten betalen
(b.v. auto-scooters 28.000 fr. voor de jaarmarkt alleen) maken de terugloop van
het aantal bezoekers, de maandagen dat het meestal school is, de vaak slechte
weersomstandigheden en de verhoogde energiekosten dat men de attracties
steeds duurder moet maken voor de bezoekers (lees Desselse gezinnen en
kinderen). Het zou zelfs zo erg zijn dat sommigen met verlies werken en derhalve overwegen niet langer naar Dessel af te zakken.
Nadat de delegatie één week later hetzelfde verhaal bracht in het schepencollege (toen nog VU en CVP), kreeg Burgemeester Van Dijck de opdracht van
datzelfde schepencollege nieuwe tarieven uit te werken. Na vergelijking met de
tarieven in de buurgemeenten en afspraken gemaakt te hebben met de foorkramers zodat ze bereid zullen zijn initiatieven te nemen om de kermissen
attractiever en beter koop te maken, formuleerde Burgemeester Van Dijck
opnieuw één week later een nieuw voorstel dat unaniem door het schepencollege goedgekeurd en op de agenda van de gemeenteraad geplaatst werd.
Groot was dan ook de verbazing toen drie dagen voor de gemeenteraad de CVP
terugkwam op haar gegeven woord in het schepencollege en stelde niet langer
achter het voorstel van burgemeester Van Dijck te staan. Opmerkelijk was ook
dat wanneer de pachtgelden in het schepencollege besproken werden (drie keer
in totaal) de kopman van de CVP telkens afwezig tekende...
Het was pas nadat d82, de nieuwe coalitiepartner van de CVP, te kennen gaf
toch achter het voorstel van burgemeester Van Dijck te staan, dat de CVP voor
de tweede maal een bocht nam en de nieuwe tarieven toch goedkeurde.
Wat primeert er nu: de inhoud van een voorstel of de persoon van wie het
voorstel komt?
Het is nu aan de nieuwe bewindsploeg om met de foorkramers tot concrete
afspraken te komen en de kermissen nieuw leven in te blazen.
Ook hier effende VU&ID het pad.

Bezoek het Vlaams Parlement

Beter laat dan nooit ...

... en wat met de vrouwen

laams Volksvertegenwoordiger Kris
Van Dijck nodigt u opnieuw uit om
een geleid bezoek te brengen aan
het Vlaams Parlement in hartje Brussel.
De daguitstap is voorzien voor zaterdag
24 maart a.s.
Programma:
8u30 vertrek aan De Plaetse
10u30 geleide rondleiding in het
parlementsgebouw door Kris en
een collega
13u00 warme lunch in De Pauw,
Oude Graanmarkt 6
14u00 vrije keuze: geleide wandeling,
museum bezoek, winkelen,...
17u00 terugreis
Kostprijs bus en lunch (zonder
drank) 600 fr. / persoon
Tijdig inschrijven in het VU&IDsecretariaat: 014 / 37.24.54

ijna drie maanden na de gemeenteraadsverkiezingen pakt de CVP in
haar Dessels Zegje (enkel naar haar
leden gestuurd..., de rest van Dessel is
blijkbaar van geen belang) uit met wat zij
zelf omschrijven als: De waarheid mag
echter ook wel eens gezegd. Het is een
van in het begin tot het einde trachten
goed te praten van hun keuze voor d82
omdat VU&ID te veel zou gevraagd
hebben...
Drie - drie in uitvoerende mandaten,
zoals VU&ID vroeg als basis van onderhandelen en zoals het in Dessel steeds
geweest is, inclusief het behoud van de
burgemeestersjerp voor iemand die
100% meer stemmen heeft dan zijn
opponent, kan door geen enkel zinnig
mens begrepen worden als een te gulzig
zijn. Ook het breken van uw woord,
wanneer afgesproken werd eerst met
elkaar te praten, af doen als een falen
van het eigen onderhandelen (van VU&ID)
is erg goedkoop. Neen jongens, draai niet
om de pot, Michel moest willes nilles
burgemeester worden, wat de kiesuitslag
ook mocht zijn. Het was al beslist voor de
stemmen geteld waren.

aar waar d82 en CVP de vrouwelijke kiezers in aparte publicaties
opriepen voor de vrouwen op hun
lijst te stemmen omdat bij hen de vrouwen
echt meetellen, ze zelfbewust en
ambitieus menen te zijn (d82), ze vinden
dat ook de stem van de vrouw moet
worden gehoord (CVP), moeten wij
vaststellen dat met het verdwijnen van
VU&ID uit de Desselse meerderheid ook
de vrouwen naar af gaan.
Voor het eerst in 24 jaar en nadat de
Volksunie hierin 18 jaar haar verantwoordelijkheid genomen heeft met Wiske
Mandelings en Diana Slegers, zullen ALLE
uitvoerende mandaten (burgemeester,
schepenen en zoals het er naar uit ziet
ook de voorzitter van het OCMW) door
mannen ingevuld worden. Een schande !

VU&ID kerstactie
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VU: Guy Muylaert
Zandvliet 60 - 2480 Dessel.
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Het is niet nodig te hopen
Om te ondernemen,
Noch te slagen
Om te volharden
Willem de Zwijger

Jongeren: let op uw zaak!

O

p de gemeenteraad werden de subsidies voor de Desselse jeugdverenigingen verdeeld: meer dan een half miljoen. Die gelden, afkomstig
van de Vlaamse Gemeenschap en verkregen omdat ook Dessel een
jeugdwerkbeleidsplan heeft, worden verdeeld volgens een verdeelsleutel vastgelegd door de jeugd- en gemeenteraad.
Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap maakte per brief wel een ernstige
opmerking waarbij Dessel aangemaand wordt te werken volgens de voorgeschreven regels. Zo niet, geen subsidies meer voor de Desselse jeugdverenigingen en jeugdhuizen. Een vingerwijzing naar de vorige voorzitter van de
jeugdraad en oud schepen van jeugd, nu respetievelijk schepen van jeugd en
burgermeester. VU&ID waarschuwt het gemeentebestuur de nodige ernst aan de
dag te leggen om zulk een sanctie te vermijden. Een verwittigd iemand is er
alvast twee waard: opletten dus !

Uit het VU&ID
verkiezingsprogramma van
8 oktober 2000:
De verschillende
jeugdverenigingen, als ook de
twee jeugdhuizen, zijn zeer
belangrijke schakels in het
Dessels jeugdwerk.
Het opstellen en opvolgen van
het jeugdwerkbeleidsplan is
een belangrijke gemeentelijke
opdracht.

Bedankt Wiske en
Raymond!

V

De acht raadsleden van VU&ID.

O

p 2 januari werd de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Voorgezeten
door de nieuwe burgemeester werden de vier schepenen verkozen uit de
rangen van CVP en d82. De meerderheid wordt alzo gevormd door elf
van de negentien verkozenen. Aan de andere zijde van de tafel, in de oppositie,
zetelen de acht gemeenteraadsleden van VU&ID. U kan blijvend op hen rekenen;
zij staan ter uwer beschikking:
1. Kris Van Dijck, fractieleider Biezenstraat 28
014 / 37.24.54
kris.vandijck@vu.be
2. Hugo Draulans
Hofstraat 5
014 / 37.71.94
3. Fons Dries
Nieuwedijk 37
014 / 37.31.16
4. Diana Slegers
Zandvliet 60
014 / 37.16.30
guy.muylaert@planetinternet.be
5. Flor Van Noppen
Diel 57
014 / 37.25.45
little.icebear@pi.be
6. Maria Van Dael
Nieuwstraat 76
014 / 37.98.42
mariavandael@hotmail.com
7. Carlo Van Beylen
Delstraat 58
014 / 37.29.22
8. Erik Gys
Molsebaan 35
014 / 37.17.22
erik.gys2@yucom.be

U&ID neemt in de gemeenteraad
afscheid van twee vertrouwde
gezichten:
Raymond Verwaest werd
gemeenteraadslid in 1983, nadat hij
voor de eerste maal kandidaat was bij
de verkiezingen. Hij nam in totaal deel
aan drie gemeenteraadsverkieizngen
en was steeds rechtstreeks verkozen;
achtereenvolgens met 163, 262 en
270 voorkeurstemmen.
Achttien jaar lang zetelde hij in de
gemeenteraad wat hij probeerde te
combineren met het vele werk op zn
landbouwbedrijf. Raymond was bij de
laatste stembusslag niet langer
kandidaat.
Wiske Mandelings is er al bij van in
1977. Vijf verkiezingen na elkaar
verkozen: in 1976 met 146, in 1982
met 248, in 1988 met 335 en in 1994
met 299 voorkeurstemmen.
In oktober behaalde Wiske 278
stemmen en kaapte daarmee opnieuw
een plaats weg in de gemeenteraad.
Toch kan Wiske niet zetelen wegens
onverenigbaarheid met haar schoonzoon Carlo die eveneens op de VU&IDlijst verkozen werd. Van 1989 tot
1994 nam Wiske ontslag uit de
gemeenteraad om gedurende zes jaar
voorzitter van het OCMW te zijn. Van
1983 tot 1988 was Wiske schepen.
Met haar verdwijnt een monument uit
de VU&ID-fractie.
Het bestuur, de mandatarissen en
medewerkers van VU&ID danken
beiden voor de jarenlange inzet.

7

