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Elders bekeken...

D

e loonsverhoging die de Vlaamse
burgemeesters en schepenen in
januari 2001 kregen, heeft niet
overal noodzakelijk geleid tot een grotere inzet. Dat blijkt uit een onderzoek
van de Vrije Universiteit Brussel.
Het extra loon kwam er zodat
lokale mandatarissen meer tijd zouden
doorbrengen op het gemeentehuis. De
verhoging was behoorlijk: een burgemeester van een gemeente van 20.000
inwoners zag zijn maandelijks bruto-inkomen bijna verdubbelen naar 4.947
euro. Een bruggepensioneerde die tevens schepen is in een middelgrote gemeente kan, als de gemeente het verschil bijbetaalt dat hij op zijn pensioengeld verliest; op die manier vlot 1.800
euro netto binnenrijven.
Opmerkelijk is echter dat ruim
de helft (56%) van de ondervraagden
geen verschil ziet met de toestand van
voor de loonsverhoging, terwijl 68% van
de burgemeesters en schepenen wel
van zichzelf zegt dat ze harder zijn gaan
werken en slechts 37% van de "gewone" raadsleden die indruk beaamt.
Het gaat hier bovendien niet om
oppositietaal: ook bij de raadsleden uit
de meerderheid ziet slechts de helft een
verhoging van de inzet en ook de nationale politieke verhoudingen lijken niet
echt een rol te spelen bij de inschatting
van het effect want CD&V en VLD scoren allebei evenveel.
Omdat de weddeverhoging dus
niet echt heeft geleid tot meer inzet,
vraag ik mij af of er niet een meer formele evaluatie van deze maatregel moet
komen. U en ik, wij worden toch ook beoordeeld op onze prestaties, niet?
Hoe het zit met de inzet van
Cd&V en D'82 in Dessel, daar ga ik hier
geen uitspraken over doen. Dat het gemeentebestuur van openbare werken
echter van plan is hun sinterklaaspolitiek verder te zetten, dat blijkt uit
de 5.000 euro die ze extra inschreven
in de begroting van 2003 voor, u raadt
het nooit, ... recepties. Dient daar ons
belastinggeld voor? Of is het gemeentebestuur soms een evenementenbureau?
Roger Van Dessel
rogervandessel@fastmail.fm

B

ij het begin van het nieuwe jaar,
hebben ook wij ons briefje klaar.
Het zijn geen wensen of loze beloften,
wel onze ideeën en geloften.
Ook in 2003 zullen we er staan,
voor het algemeen belang en daarvoor blijven we gaan.
Geen cadeautjes voor vrienden of partijgenoten.
Nee, heel Dessel moeten we promoten.
Zijn we te scherp in onze geschriften of rancuneus?
Aan u het oordeel of de keus.
Wij blijven handelen en geven commentaar,
vanuit ons programma dat de steun kreeg van menig
Desselaar.
Wie ons kan betrappen op leugen of bedrog,
we dagen hem uit en zeg het ons dan toch.
Want daar kan heel Dessel van op aan:
wij durven nog voor de spiegel te staan.
Verder voor eenieder een voorspoedig jaar,
en denk op tijd aan elkaar.
N-VA Dessel
1 januari 2003
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Beleid voeren is keuzes maken.

D

e Desselse bestuursmeerderheid
van CD&V en D'82 beweerde dat
ze een ambitieuze begroting voor
2003 opstelde met zeer veel uitgaven.
De belastingsverhogingen van vorig jaar
dienden daarvoor, aldus hun eigen
mededeling.
Laat ons duidelijk zijn: belastingen innen
is een noodzakelijk kwaad. Zonder
belastingsgelden kan een overheid niet
instaan voor haar taken. Maar aan de
uitgavenzijde moeten vaak keuzes
gemaakt worden. Dat is beleid voeren!
Vergelijk het met uw huishouden. U kan
toch ook niet in één jaar tijd en een
nieuwe auto kopen, en een nieuw huis

bouwen en onmiddellijk een zwembad
aanleggen. Neen, indien u uw budget
onder controle wil houden, plant u de
uitgaven op basis van uw inkomsten. Bij
de uitgaven gaat u ook na tot hoe ver u
contant kan betalen en wanneer en voor
hoeveel u leningen aangaat. In de
gemeente is het net zo, zij het dat zij
wel voor meer inkomsten kunnen
zorgen...
Het huidig gemeentebestuur raamt voor
2003 ruim 6 miljoen euro aan investeringen, waarvan men voor 1,25 miljoen
euro subsidie kan bekomen en voor
693.748 euro een lening zal aangaan.
Dat maakt dat men van plan is om in

Een greep uit de belangrijkste investeringen die voor dit jaar gepland zijn:

2003 in één ruk 4 miljoen euro uit onze
spaarpot op te souperen. Hoeveel jaar
kunnen we dat zo aan? Denkt men dat
er in de toekomst geen noden zullen
zijn? Toen wij in 1983 het roer overnamen was de kas ook leeg...
Wat de gewone dienst betreft, eindigde
de vorige legislatuur met een batig
saldo van 3.447.204 euro. Dat zal eind
2003 nog 1.883.077 euro zijn. In de
buitengewone dienst zakken we van nog
2.147.090 euro op 31 december 2000
naar nog slechts 218.757 euro op het
einde van dit jaar. N-VA is bezorgd over
deze evolutie en keurde de begroting
2003 niet goed.

- pastorij
- fietspaden
- wegenwerken
- voetgangersbrug (brug 1)
- onderhoud wegen
- parking kerk
- aankoop sport Spin
- aanleg parken
- uitrusting containerpark

1.500.000 euro
500.000 euro
375.000 euro
500.000 euro
375.000 euro
125.000 euro
1.215.000 euro
250.000 euro
250.000 euro

Saldo op het einde
van elk jaar in euro

1998

2000

Gewone dienst
dagelijkse kosten als
personeel, werking,...

3.484.656
3.020.416
3.447.204
3.745.919
3.445.026 1.883.077
140 mljn Bfr 121 mljn Bfr 139 mljn Bfr 151 mljn Bfr 139 mljn Bfr 75 mljn Bfr

Buitengewone dienst
investeringen,
meestal eenmalig

798.451
32 mljn Bfr

1999

1.069.450
43 mljn Bfr

2.147.090
86 mljn Bfr

(waarvan 800.000 euro subsidie)
(waarvan 450.000 euro subsidie)
(waarvan 693.748 euro geleend)

2001

2002
geraamd

828.888
33 mljn Bfr

1.575.429
63 mljn Bfr

2003
geraamd

218.757
8 mljn Bfr

2001 komt na 2002.

E
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Wacht ook dit monument op de breekmolen?

VOOR ZES MILJOEN VLAMINGEN
VU: Guy Muylaert - www.n-va.be
Zandvliet 60 - 2480 Dessel.

lk jaar moet de gemeenteraad een rits
lokale belastingen en retributies
goedkeuren. Er zijn er die weinig
opbrengen (enkele euro's), maar er zijn er
ook die zeer veel opbrengen zoals het
radioactief afval (1 miljoen euro), de
aanvullende belasting op de personenbelasting (1,3 miljoen euro) of de
opcentiemen op de onroerende voorheffing
(961.000 euro). Het is het schepencollege
dat de gemeenteraad vraagt deze belastingen te stemmen, waarna datzelfde schepencollege ook instaat voor het innen van deze
gelden. In 2001 vergat men evenwel de
belasting te innen van de inname van het
openbaar domein. Deze belasting geldt
wanneer men het openbaar domein gebruikt,
bijvoorbeeld om een terras uit te stallen (in
2000 goed voor 6.074 euro). Niks te laat,
dacht de schepen van Financiën toen hij
hierop attent gemaakt werd... Nadat de
betrokkenen voor enkele weken de aanslag
voor 2002 kregen, zoals het hoort, kregen
ze één week later ook de aanslag voor 2001.

Uit het VU&ID (nu N-VA)
verkiezingsprogramma van
8 oktober 2000:
"Het dossier van de gracht mag
door VU&ID niet losgelaten
worden. Bij de provincie en bij
de Dienst voor de Scheepvaart
moet blijvend aangedrongen
worden om de gracht te ruimen, te saneren en opnieuw te
bevloeien."

De gracht naar af?

W

ij hadden het ook graag anders gewild. Het dossier om de gracht te
saneren, destijds door Hugo Draulans opgestart, sleept al ruim tien jaar
aan en er is nog geen zicht op beterschap. Althans als we de gemeentebegroting voor 2003 mogen geloven. In de begroting raamt het bestuur alle
inkomsten en uitgaven. Voor de sanering van de gracht is voor 2003 geen euro
voorzien...
De gracht is wat de bedding betreft van de Dienst voor de Scheepvaart, terwijl
de boorden het Vlaams gewest toebehoren. De provincie is al langer bereid
gevonden om alles over te nemen. Vraag bleef evenwel wie voor de sanering
moet opdraven, zeker toen het kostenplaatje bekend werd... (meer dan 2,5
miljoen euro) N-VA Dessel vreest dat we in een padsituatie beland zijn waarbij de
een naar de ander kijkt zonder dat er op het terrein iets gebeurt.
Wij verstuurden dan ook zelf een brief aan alle betrokkenen (provincie,
gemeente, Vlaams gewest en Dienst voor de Scheepvaart) om niet alleen de
stand van zaken op te vragen, maar ook te wijzen op eerder gedane beloften
en engagementen.

Sportievelingen.

N

-VA Dessel wenst langs deze
weg zowel Patrick Goots als Joël
Smets te feliciteren met hun
respectievelijke eerste en tweede
plaats in het referendum van de
sportfiguur van de provincie Antwerpen voor het jaar 2002. Het is niet
vlug gegeven dat de twee eerste
plaatsen toekomen aan twee vedetten
uit één dorp. Weer maar eens een
moment waarop we allen fier waren
Desselaar te zijn. Wij wensen hen
beiden ook veel succes toe in het
nieuwe jaar.

Dauwtrappen!

D

"De nieuwkomers Paul Van Keer (Rijkswachtsyndicaat) en Nest Adriaensen (De Strangers)
samen met lijsttrekker Bart De Wever, arr.voorzitter Lieve Vandenberghe en Kris Van Dijck."

E

ind december en begin januari waren de N-VA militanten weer niet thuis te
houden. In tal van Kempische gemeenten kregen de marktgangers een
theelichtje met bijpassend kaartje toegestopt. Onder andere op deze
manier maken we de N-VA bekend bij de mensen.

e N-VA nodigt u allen uit op
onze jaarlijkse "dauw-trapochtend-wandeling", zondag 2
februari 2003. We verzamelen om
08.00 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.
(3 euro p.p.).
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De Nieuw-Vlaamse
Alliantie in vraag en
antwoord.
De volledige brochure is op ons
secretariaat verkrijgbaar. U vindt hier
een voorproefje...

O

p staatkundig vlak staat de N-VA
voor democratie en zelfbeschikking, de twee pijlers die het
begrip zelfbestuur schragen. Op maatschappelijk vlak staat de N-VA voor
het streven naar een samenleving met
een grote samenhorigheid, een
waarden-volle gemeenschap van vrije
mensen die spontaan hun
verantwoordlijkheid nemen.
Heel belangrijk is dat bovenstaande
uitgangspunten onlosmakelijk met
elkaar verbonden zijn. De N-VA wil
immers geen zelfbestuur voor Vlaanderen als doel op zich. Méér Vlaanderen is een middel om een democratische gemeenschap te creëren met
een sterke samenhorigheid en met
alle kansen om welvaart, welzijn en
culturele ontplooiing van alle inwoners
te bevorderen.

1. Waarom naar een
Vlaamse staat?

N-VA'ers krijgen nogal wat clichés naar
het hoofd geslingerd. Ze zijn verstokte
romantici, vendelzwaaiers, België is al
zo klein, we kunnen beter naar Europa
kijken; van al dat splitsen komt niets
goeds, kijk maar naar ex- Joegoslavië... De N-VA pleit voor een Vlaamse
staat omdat dit noodzakelijk is voor
een democratisch en efficiënt bestuur.

Democratisch?
In een democratie word je bestuurd
door mensen waarvoor je kan stemmen. Vlamingen stemmen niet voor
Waalse partijen (PS, MR, Ecolo,...)
maar ze worden er wel voor de helft
door bestuurd.
Vandaar dat de tijd rijp is om de
logische lijn die voortvloeit uit de
feitelijke scheiding van de geesten in
België, consequent door te trekken.
Vlaanderen en Wallonië leven elk in
hun eigen sociaal-economische
werkelijkheid, ze hebben hun eigen
opinievorming en eigen partijen en
media die daarvan de uitdrukking zijn.
Het argument dat Vlaanderen te klein
zou zijn in een wereld die alsmaar
groter wordt, is werkelijk al te gek. De
N-VA wenst geen Vlaamse staat als
een eiland in de wereldzee. Het
spreekt vanzelf dat we met anderen
willen samenwerken, om te beginnen
als lidstaat van de Europese Unie. Het
streven naar een autonome gemeenschap staat dus niet haaks op het
uitbouwen van internationale samenwerking. Integendeel, beide vullen
elkaar aan.
Efficiënt bestuur?
In zowat ieder dossier dat op Belgisch
niveau wordt geregeld, staan Vlamingen en Walen met hun eigen opinies
tegenover elkaar. Of het nu gaat over
de aanpak van de (jeugd-)criminaliteit,
over de verkeersveiligheid, over de
spoorwegen, over de belastingen, over
de taalwetgeving,... Door deze
onwerkzame toestand raken heel wat
zaken eindeloos geblokkeerd of
komen er al te vaak halfslachtige

maatregelen uit de bus. Alle Vlamingen mogen het over iets eens zijn, het
volstaat dat de PS "non" zegt om de
zaak te doen vastlopen. Denk maar
aan de NMBS, of misschien schrijven
we beter NMPS...
Bovendien is de huidige paars-groene
regering de meest onverschillige
tegenover Vlaanderen sinds mensenheugenis. Dit mag niet verbazen:
paars-groen is een Franstalige creatie
die aan Vlaanderen werd opgedrongen. Verhofstadt mag de rol van
eerste minister spelen, maar als
puntje bij paaltje komt zijn het Elio Di
Rupo en Louis Michel die beschikken.

2. Hoe moet het verder met
de staatshervorming?

De staatshervorming is het proces
waardoor Vlaanderen stap voor stap
meer gestalte krijgt.
Begrijpt u het nog allemaal?
Toegegeven, allicht volgt slechts een
klein deel van de bevolking het
bijzonder ingewikkelde proces van de
staatshervorming. Maar dat geldt
evengoed voor zowat alle andere
bestuurlijke dossiers waar politici zich
mee moeten bezighouden.
Kan men zich niet beter bezighouden met de dagelijkse problemen?
Inderdaad, maar om dat te doen heeft
Vlaanderen juist nood aan meer eigen
bevoegdheden. Verdere staatshervorming zorgt er precies voor dat
de zaken niet langer op Belgisch
niveau geblokkeerd blijven en dus
eindelijk aangepakt kunnen worden.
Voor de N-VA hoeft de hele staatshervorming trouwens niet lang meer
aan te slepen: wij vragen om zo snel
mogelijk met de Franstaligen een
scheidingsverdrag te sluiten. Beter
goede buren, dan gedwongen echtgenoten.
Wil je meer weten? Vraag de brochure
op: 014/37.24.54
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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

