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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

WORDT

8e jaargang nr. 1

Wij wensen u allen een voorspoedig
en gezond 2002, een jaar waarin
uw dromen en wensen weer iets
meer werkelijkheid mogen worden.

In de kijker: Brigitte Van Dael
Net voor de gemeenteraadsverkie-
zingen trad Brigitte toe tot de VU&ID-
ploeg. Een manusje van alles die we
terecht in de kijker zetten.

Brigitte groeide op in het
Klaaseind. Na haar lagere
school doorlopen te hebben

in de Hannekestraat, liep ze school
in Mol en behaalde het diploma van
gezinssanitaire hulp. Ze huwde met
Walter Cleys en ze wonen sinds
1992 in de Lopelandstraat op de
Heide. Na de geboorte van hun
derde kind (Stijn, Keven en Jenthe)
stopte Brigitte met werken om de
kleine Jenthe met de beste zorgen
te omringen. Niettegenstaande dat
heeft Brigitte zich nooit enkel en
alleen op haar gezin teruggeplooid.
Ze is wel degelijk een bezige bij en
zet zich nog in in talrijke organisa-
ties en verenigingen: KVLV, KVG,
vzw IBO, terwijl ze ook vaak terug
te zien is langs de sportvelden
waar haar twee oudste spruiten
actief  zijn. Sinds kort werkt ze ook
terug en dit in het Heilig Hart
ziekenhuis. Brigitte hakte de knoop
snel door toen ze door Burgemees-
ter Kris Van Dijck gevraagd werd
om mee te doen aan de gemeente-
raadsverkiezingen. Vanuit haar
sociale betrokkenheid en oog voor
de noden van andersvaliden,
meende ze haar steentje te kunnen
bijdragen voor het beleid ter zake
in onze gemeente. Zij stond er mee
borg voor dat ons verkiezings-
programma (als enige in Dessel...)
voldoende aandacht schonk aan
het gehandicaptenbeleid, wat zich
nu afstraalt op het gemeentebeleid.
Denken we maar aan het schooltje
op de Heide... Waar VU&ID het
voorbije anderhalf jaar op Brigitte
kon reken, zijn we
er zeker van dat
ook de verdere
toekomst garant
zal staan voor
een goede
samenwerking
binnen N-VA.

De naam verandert,
de inhoud blijft !
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Bomen sterven staande,
alleen in Dessel niet!

Hoogveldestraat, Donkerstraat,
Nieuwstraat, Spinnerstraat,
Nieuwedijk, Kromstraat, Bleek-

straat, Kattenberg, Blokstraat,...

VU: Guy Muylaert
Zandvliet 60 - 2480 Dessel.

Dauwtrappen!

De N-VA nodigt u allen uit op de "dauw-trap-ochtend-wandeling", zondag 3 februari
2002.  We verzamelen om 09.00 uur aan de kantine van FC Den Diel voor een fikse
wandeling doorheen de Strimitten, Turkeie en Groesgoor. Als afsluiter eten we zelf

gebakken spek met brood en bruine suiker. Inschrijven op het secretariaat (2 euro p.p.).

Kerstactie.

Op de wekelijkse donderdagmarkt
van 20 december ll. werd de
laatste straat-actie gevoerd onder

de naam VU&ID. Van onze kerstmannen
(Frans Blankert en Christophe
Verdonck) kregen de marktgangers een
kaarsje met de spreuk:
�Het licht schijnt voor alle ogen, maar
niet alle ogen zien het licht.�
De 600 kaarsjes waren snel de deur uit.
De gemeenteraadsleden kregen één
dag later hetzelfde presentje.

VU&ID wordt N-VA.
Beste Desselaars,

Na de ledenbevraging van voorbije zomer heeft de vzw Volksunie op 30 november 2001 opgehouden te bestaan. Na een
succesverhaal van 47 jaar, waarbij de Volksunie doorslaggevend was in de omvorming van België tot een federale staat,
wordt de partij verder gezet door de Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA).
In deze periode van onduidelijkheid heeft onze grote groep van bestuursleden en mandatarissen in Dessel er nooit twijfel
over laten bestaan: "Wat er ook gebeurt, wij blijven samen politiek bedrijven in Dessel; niet alleen om onze verkiezings-
beloften uit te voeren, maar ook om de kwaliteit van het beleid te verbeteren en uw stem om te zetten in daden.
Ook in de verdere toekomst zien wij geen enkele reden om niet langer samen politiek te bedrijven en ons als groep op te
stellen". Ook binnen de gemeente- en OCMW-raad bleven we actief  en de "Betrokkenheid" bleef  verschijnen, tot spijt van
wie het benijdt...
Duidelijker kan het niet gesteld worden. Waar eerst VU-Dessel, en later VU&ID-Dessel, de voorbije veertig jaar haar sterkte
opbouwde door de onderlinge vriendschap die ze kenmerkte, blijft deze bindende kracht ook nu inspirerend werken en
dopen we ons als VU-afdeling om tot N-VA-Dessel. Flor Van Noppen, lid van Spirit, blijft onze bondgenoot en toont op die
manier aan dat ook niet-N-VA'ers bij ons welkom zijn en hun eigenheid kunnen en mogen behouden in het belang van
Dessel. Vanuit de wetenschap bijna veertig procent van de Desselaars te vertegenwoordigen, blijven wij onze rol vervullen
om vanuit de ons opgelegde oppositie toe te zien op een correct beleid voor alle Desselaars. Deze "Betrokkenheid" is er
alvast weer het sprekende bewijs van.

Met welgemeende groeten, Guy Muylaert
Voorzitter N-VA-Dessel

Geboorte.

We kondigden het vorige maand aan,
even later was het zo ver: Wim Peeters
en Peggy Broeckx mogen zich de fiere

ouders noemen van Meike, geboren op 18
december 2001. Wij wensen de ouders, Lisa
en hun kleine spruit het allerbeste toe.
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Ze zitten weer in onze zak!

Uit het VU&ID verkiezings-
programma van 8 oktober
2000:
"VU&ID streeft ernaar om de
lage belastingsdruk welke rust
op onze inwoners laag te
houden: 6% personenbelasting
en 564 opcentiemen onroe-
rende voorheffing."

Het spijt ons, maar we moeten er op terugkomen: U zal dit jaar meer belastingen
betalen. Ruim 35 Euro of  1.446 BEF per persoon. Na de gemeenteraad van
november werden in december ook de opcentiemen op de onroerende voorheffing

verhoogd. Dit terwijl het niet nodig is en de CVP (CD&V) bij de verkiezingen vorig jaar
beloofde nooit een verhoging te aanvaarden (dixit schepen van Financiën).
Een schande!

Na 18 jaar deelname van de VU aan het bestuur, zonder belastingverhoging (op de
huisvuilbelasting na), stijgen nu de belastingen. Proficiat heren van CD&V, VLD en SP.a!
Het lijstje van redenen om de Desselaar meer opcentiemen op de onroerende
voorheffing te laten betalen, liegt er niet om. "Er komt heel wat op ons af  en wij zijn
ambitieus", motiveert de burgemeester de woordbreuk van z'n partij, alsof  de vorige
gemeentebesturen, waarvan z'n eigen partij op zes jaar na steeds deel uitmaakte, er in
het verleden niets van bakten. Van pretentie gesproken...

Geraamde inkomsten van belastingen en retributies, zonder nucleair afval en ontginning
wit zand:

Begroting 2001 Begroting 2002
geen enkele verhoging... voorgesteld door CD&V en d82

personenbelasting 6%,
onroerende voorheffing 700
opcentiemen en alle andere

verhogingen (zie vorige Betrokkenheid)
in Euro 2.503.988 Euro 2.805.235 Euro
in BEF 101.010.625 BEF 113.162.899 BEF
meer dan in 2001 12.152.274 BEF
gemiddeld per gezin 30.609 BEF 34.291 BEF
gemiddeld meer per gezin 3.682 BEF

Zijn deze verhogingen van de belastingen nodig? Neen, Dessel heeft voorlopig geld
genoeg. Niet u, maar de overheid leeft boven haar stand zeiden de liberalen in vroegere
dagen toen het nog echte liberalen waren...

Begroting 2002 Euro BEF
resultaat eigen jaar + 1.093.987 + 44.131.326
samen met voorgaande jaren + 2.757.132 + 111.222.429

Volgens het gemeentebestuur moeten de opcentiemen op 700 gebracht worden, of  de
Vlaamse overheid sanctioneert...
Dat kàn kloppen vanaf  2004 (!), wanneer de Vlaamse overheid minder geld aan die
gemeenten zal geven waar de gemeentelijke belastingen onder de 700 opcentiemen en
onder de 5% personenbelasting zullen vallen. Deze klip is echter te nemen door de
Desselse belastingen op beide te richten: 700 opcentiemen OK, maar verlaag dan de
6% naar 5%. In de kering blijft dit voor de Desselaar nagenoeg gelijk, want vorige
maand werden de belastingen ook stuk voor stuk verhoogd.

2002 in BEF op basis van oude Voorstel N-VA
belastingsvoeten zoals men het nu doet (als de 700 opcentiemen

(zoals het was....) dan toch echt moeten...)
opcentiemen 564: 30,86 milj. BEF 700: 38,30 milj. BEF 700: 38,30 milj. BEF
personenbelasting 6%: 51,82 milj. BEF 6%: 51,82 milj. BEF 5%: 43,18 milj. BEF
de twee samen 82,68 milj. BEF 90,12 milj. BEF 81,48 milj. BEF

Genetische maniputalie
van voedsel (GM).
In de Betrokkenheid van augustus, september
en december weidden we reeds aandacht aan
de genetische manipulatie van voedsel (GM).
Vandaag richten we ons op de wetgeving.

Wetgeving GM.

In oktober 1998 heeft de Europese Unie
een moratorium ingesteld voor genetisch
gemoderniseerd voedsel. Dit wil zeggen dat

er sinds oktober 1998 geen nieuwe genetisch
gemanipuleerde organismen (GMO's) meer
goedgekeurd zijn. Hiervoor waren er in
Europa al achttien GMO's toegelaten. Begin
juli 2000 kondigde de Europese Commissie
aan een eind te willen maken aan dit
moratorium omdat er niet wetenschappelijk
bewezen zou zijn dat GMO�s een gevaar
vormen voor de gezondheid. Het Europese
Parlement heeft op 14 februari 2001 een
herziening van de milieurichtlijnen naar de
introductie van genetisch gemodificeerde
organismen in het milieu  goed gekeurd.
De nieuwe richtlijn verschilt van de oude op
een aantal punten o.a. betreffende:
- het gebruik van het verzorgsprincipe
- de regels over export naar landen buiten de
   EU
- de aansprakelijkheid
- de etikettering en traceerbaarheid
Momenteel is er een facto- moratorium in de
EU. Als gevolg van een blokkerende minder-
heid van de Europese milieuministers, zijn er
na 1998 geen vergunningen meer afgegeven
voor markttoelating  van transgene organis-
men. In de Verenigde Staten is GM-voedsel
meer geaccepteerd alhoewel er meer en meer
tegenstand komt.

Meningen over GM.
Genetische manipulatie van planten, dieren en
micro-organismen zijn omstreden. Er zijn
twijfels over de veiligheid en niet iedereen
vindt het ethisch verantwoord om zo
verregaand de natuur te manipuleren.
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Op 13 oktober 2001 is de Nieuw-
Vlaamse Alliantie (N-VA) officieel
opgericht. Deze Nieuw-Vlaamse

Alliantie start evenwel niet van nul, maar
bouwt voort op de 47-jarige succesvolle
werking van de Volksunie. Een voort-
bouwen met daarenboven een her-
nieuwde, ambitieuze opdracht: in Vlaan-
deren vorm geven aan een open,
democratisch en verdraagzaam volks-
nationalisme voor de 21ste eeuw.
Dit is geen nationalisme van een "eigen
volk eerst", maar een humanitair nationa-
lisme waarbij Vlaanderen het voortouw
neemt in de geweldloze strijd voor de
eigenheid van en ontplooiingskansen voor
alle volkeren.
Ons Vlaams-nationalisme is geen doel op
zich, maar een middel om te komen tot
meer democratie en een beter bestuur,
omdat we vaststellen dat de Belgische
constructie geen enkele meerwaarde
oplevert voor Vlaanderen.
Daarom kiezen wij resoluut voor een
onafhankelijk Vlaanderen waardoor
Vlaanderen en Wallonië hun eigen weg
kunnen gaan en beiden zelf  hun verant-
woordelijkheid moeten dragen voor de
eigen successen en fouten. En zoals
iedereen verantwoordelijk is voor zijn
daden, zo geldt diezelfde regel tot op het
hoogste niveau... Daarom is de monar-
chie, die nooit verantwoordelijkheid dient
af  te leggen, want steeds politiek gedekt

moet zijn door de regering, totaal
voorbijgestreefd. In een democratie horen
functies daarenboven niet geërfd te
worden. Monarchie rijmt niet met demo-
cratie. De Nieuw-Vlaamse Alliantie kiest
dan ook resoluut voor de republiek
Vlaanderen.
Dat Vlaanderen moet ook een eigen
plaats krijgen in Europa en de wereld en
dat kan enkel door meer autonomie te
verwerven (zoals Denemarken, Zweden,
Ierland, Portugal,...). Vlaanderen moet op
die manier plaats kunnen nemen aan de
Europese beslissingstafel en er mee borg
voor staan dat de Europese Unie handelt
vanuit het respect voor de eigenheid van
de verschillende volkeren die deel
uitmaken van deze Unie. Met andere
woorden: de Nieuw-Vlaamse Alliantie kiest
voor een onafhankelijk Vlaanderen,
lidstaat van een democratisch Europa.
Op mondiaal gebied wil de Nieuw-Vlaamse
Alliantie dat er naast de economische
globalisering ook gewerkt wordt aan een
sociale globalisering: meer lokaal, beter
globaal!
Vlaanderen moet een warm nest worden
in de steeds groter wordende wereld,
waar er plaats is voor werk, creatieve
ontplooiing, veiligheid, ondernemingszin,
goed onderwijs, welvaart en welzijn, maar
ook voor solidariteit binnen en buiten
Vlaanderen.
Met haar programma steekt de Nieuw-

Vlaamse Alliantie een hand uit naar alle
Vlamingen (ongeacht hun afkomst) om
ploeg te vormen en aan politiek te doen in
functie van het algemeen Vlaams belang:
ongebonden, complexloos Vlaams, open
op de wereld, ronduit, rechtlijnig en
zonder taboes.
Ook in Dessel willen we in die geest
verderwerken en het vertrouwen dat we
van vele Desselaars kregen dagelijks
bestendigen.

Kris Van Dijck
Vlaams volksvertegenwoordiger
Lid Dagelijks Bestuur N-VA
Fractieleider N-VA-Dessel

Een Nieuw-Vlaamse Alliantie voor zes miljoen Vlamingen.

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

Vergeten.

In Dessel wordt het onmogelijke
mogelijk gemaakt. De voorzitter van
het OCMW, geflankeerd door de

burgemeester en de OCMW-secretaris,
vergaten over de begroting 2002
hoofdelijk te laten stemmen op de
OCMW-raad van december. Een funda-
menteel democratische regel die stelt
dat een voorstel pas aanvaard is als
een meerderheid "voor" stemt, werd
hier over het hoofd gezien.
Is het een vergetelheid, dan kunnen we
er mee lachen...

Bezoek het Vlaams
Parlement.

Bezoek samen met Vlaams
Volksvertegenwoordiger Kris
Van Dijck het Vlaams Parlement.

Naar jaarlijkse gewoonte brengen wij
een bezoek aan het Vlaams Parlement
in Brussel, op zaterdag 23 maart
2002. We vertrekken met de bus aan
de Plaetse om 08.30 uur.
De rondleiding in het Parlement start
om 10.30 uur met deskundige gidsen
Kris Van Dijck en zijn medewerker.
's Middags gaan we samen eten in
een gezellig restaurant, nadien
bezoeken we Mini-Europa.
We zijn terug thuis tegen 18.00 uur.
Aangezien de plaatsen in de bus
beperkt zijn, vragen wij zo vlug
mogelijk in te schrijven op het
NV-A-secretariaat.
Biezenstraat 28, tel/fax 014-37 24 54
e-mail: kris.vandijck@n-va.be
Kostprijs: 19 euro, bus, eten en
bezoek aan Mini-Europa inbegrepen.

Uitspraak van de maand.

Een Dessels gemeenteraadslid
stoort zich aan discussies over
pietluttigheden, met de volgende

uitspraak:
"Soms vraag ik me af  wat ik in de
raadzaal zit te doen".
Echt waar: wij ook.


