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Om te lachen?

D

e Desselse CD&V meent met de
pastorij een Dessels Vlaams
volksvertegenwoordiger in opspraak te kunnen brengen. Het zou
aan hem liggen dat de pastorij aan
het vervallen is...
Is dat zo? De feiten even op een rijtje.
In 2000 werd nog door het vorige
schepencollege (N-VA - CD&V) een
architect aangesteld en werden de
eerste afspraken gemaakt met Monumenten en Landschappen voor renovatie en uitbreiding. Nadien kwamen
in Dessel anderen aan de macht, belandde de bewuste volksvertegenwoordiger in de oppositie en werd het oorverdovend stil rond dit dossier voor
ons en waarschijnlijk ook voor u... Het
was echter altijd de N-VA die vanuit de
minderheid het dossier warm hield en
in de Betrokkenheid op de nagel van
renovatie bleef kloppen. Het verval
van dit geklasseerd monument werd
gehekeld in de nummers van mei
2002, december 2002, december
2003 en augustus 2004. Aan de N-VA
noch aan de Desselse Vlaams volksvertegenwoordiger werd in al die jaren door de huidige bestuurders iets
gemeld, laat staan enige steun gevraagd.
Wat blijkt nu? Pas in maart 2004
diende de gemeente, eigenaar van de
pastorij, een renovatie- en subsidieaanvraag in bij Monumenten en Landschappen Antwerpen. Op 9 juni, geen
drie maanden later(!), werd het dossier al goedgekeurd en toegevoegd
aan de lijst van de te betoelagen renovaties. Begin 2005 moet de bevoegde minister Dirk Van Mechelen,
en niet Yves Leterme, een keuze maken.
Verder leggen de Desselse bestuurders in de kranten verklaringen af als
zouden alle vergunningen binnen zijn
en is het al heel lang wachten op de
Vlaamse overheid. Niets is minder waar.
De Vlaamse overheid speelde snel en
correct. Het is de gemeente die op
zich liet en laat wachten. Ondertussen
is zelfs nog geen bouwvergunning aangevraagd.
Is dat allemaal de schuld van die
Desselse volksvertegenwoordiger?
Laat ons niet lachen.

B

este Desselaars,
In dit eerste nummer van onze Betrokkenheid van het nieuwe jaar
houd ik er aan u allen het allerbeste toe te wensen in mijn naam en
die van N-VA Dessel. Niet zo maar uit formaliteit, maar gemeend.
Want, beste Desselaars, niettegenstaande ik op politiek vlak voldoende om
handen heb in Brussel, ben ik nog dagelijks begaan met het lot van
Dessel, met het lot van u, Desselaar.
De laatste weken werden allerlei geruchten of verklaringen wereldkundig
gemaakt over politici die zullen verhuizen van hier naar ginder met het oog
op de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2006. Wees gerust, mij zal
u niet aantreffen in dat lijstje. Ik ben Desselaar en zal dat altijd blijven. Wat
wel zo is, is dat ik geen onzekerheid wil laten bestaan over mijn politieke
ambitie hier in Dessel. Waar sommigen menen te beweren dat ik liever in
Brussel blijf, dat ik door het Vlaams kartel en de goede samenwerking
tussen CD&V en N-VA in het Vlaams Parlement voortaan af moet zien van
een comeback hier in Dessel, moet ik tegenspreken.
Ik ben niet vergeten dat u mij na zes jaar burgemeesterschap beloonde
met een monsterscore van 1.638 voorkeurstemmen. Dit was in Dessel
nog nooit gezien. Wel nu, samen met mijn enthousiaste ploeg bereid ik me
voor. Samen met de lokale N-VA afdeling schrijf ik aan een wervend
beleidsprogramma. Samen met die schitterende mensen die me omringen,
zal ik mij volgend jaar aanbieden om opnieuw uw burgervader te mogen
worden. De keuze zal aan u zijn. Ik ben alvast bereid.
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Kris Van Dijck
fractieleider N-VA
Vlaams volksvertegenwoordiger

Laten wij voor 2005 hopen op wat wij wensen
en dragen wat wij krijgen.

Dauwtrappen
30 januari 2005.

O

p zondag 30 januari blazen
we weer verzamelen voor
onze jaarlijkse dauw-trapochtend-wandeling. We verzamelen
om 08.00 uur op het Meiplein voor
een fikse ochtendwandeling. Dit
wordt afgerond met het bakken van
spek in het jongens Chiro- lokaal
van Witgoor. Een borrel hoort er
natuurlijk ook bij... Vooraf inschrijven is wel verplicht aan 5 euro per
volwassene.

Waar komt die groene long?

D

e oppervlakte van het Campinaplein, aangekondigd als de "groene"
long van Dessel bestaat uit:
6 % beton en blauwe hardsteen, 14% bruine klinkers, 23% gele
klinkers en 4% tropisch hardhout, naast 16% groenvoorzieningen en 37%
gazon. Er komen 15 bomen. Dessel: natuurlijk veelzijdig.

IOK Afvalbeheer.

Wat is DIFTAR?

H

D

et opzet om in heel de
Kempen het DIFTARsysteem* ingang te doen
vinden is met een valse start uit de
startblokken geschoten. Om DIFTAR
in de Kempen in te voeren, deed
IOK Afvalbeheer een aanbesteding.
Vier firma's dongen mee. Op 19
oktober wees de Raad van Bestuur
van IOK Afvalbeheer de opdracht
toe aan NV Plastic Omnium. De
firma LD Consulting uit Turnhout,
met heel wat ervaring ter zake en
de goedkoopste, diende een
verzoekschrift tot schorsing in bij
de Raad van State.
Op 10 november
schorste de
Raad van State
bij uiterst
166 dringende
noodzakelijkheid de tenuitvoerlegging van
de beslissing
van de Raad
van Bestuur van IOK Afvalbeheer.
*zie artikel "Wat is DIFTAR?"

IFTAR staat voor gedifferentieerd tarief voor afvalverwijdering.
Dit wil zeggen dat de burger betaalt
in functie van de soort en de
hoeveelheid afval die hij aanbiedt,
overeenkomstig het principe "de
vervuiler betaalt". De burger
betaalt dus minder naarmate hij
minder afval aanbiedt of "de
voorkomer wordt beloond".
Het doel van een gedifferentieerd
tarief is de kosten zo correct
mogelijk aan te rekenen en de
burger te stimuleren tot afvalpreventie en een beter sorteergedrag.
Dankzij DIFTAR zal de burger
bewust worden van zijn kosten voor
de verwijdering van zijn afval. Met
DIFTAR zal ieder gezin een factuur
krijgen in functie van de hoeveelheid afval en het aantal keer dat
afval aangeboden werd. Hierdoor
krijgt de burger zowel een goed
zicht op wat de verwijdering van
zijn afval kost, als op de hoeveelheid afval die zijn gezin produceert.

n
voor zes miljoen vlaminge
N-VA roept op tot
solidariteit met
Zuid-Oost Azië.
Geld kan gestort
worden op
000-0000012-12
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.

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

Hoe ouder de foto,
hoe jonger we eruit zien.
Anthierens

Uit het N-VA
verkiezingsprogramma van
8 oktober 2000:
"Omdat een gemeente
bestuurd wordt met openbare
middelen dient er wel
doordacht met de financiën
omgegaan te worden.
We werken immers met het
geld van onze medemensen...
N-VA wenst de gemeentelijke
financiën verder te beheren
vanuit het principe van een
goed huisvader."

Alles moet op!

W

at bleef er na elk jaar in de gemeentekas?
De gemeente heeft twee kassen. Eén voor de dagelijkse werking. Bijvoorbeeld:
personeelskosten, klein onderhoud, kleine aankopen... Dit noemen we "gewone
dienst". Een tweede kas voor grote investeringen of aankopen, die meestal eenmalig
van aard zijn. Bijvoorbeeld: wegenwerken, optrekken gebouwen, grote aankopen,... Voor
deze investeringen wordt vaak een beroep gedaan op subsidies of leningen. Dit is de
"buitengewone dienst".
Hieronder vinden we het geld (in Euro) dat de gemeente op 31 december van het
bewuste jaar in kas had. Dit voor de gewone als voor de buitengewone dienst en de som
van beiden.
Opmerkelijk is ook dat men daar bovenop in 2002 uw belasting verhoogde van 564
naar 700 opcentiemen voor de onroerende voorheffing, of een verhoging van +/200.000 euro, en in 2001 op aandringen van de N-VA (zie Betrokkenheid mei 2001) de
belasting op het nucleaire verdubbelde naar +/- 1 miljoen euro.
Zoals de begroting 2005 opgesteld is (zie artikel hiernaast) ziet het er niet rooskleurig
uit. "Alles moet op", lijkt wel de nieuwe politiek.
31/12

gewone dienst buitengewone dienst som van gewone
(dagelijkse werking)
(investeringen) en buitengewone

meerderheid

1993
1994

1.013.168
1.133.948

1.153.956
634.877

2.167.124
1.768.825

N-VA
D'82

1995
1996
1997
1998
1999
2000

1.059.549
1.239.910
2.637.904
3.484.691
3.020.416
3.447.204

492.788
702.868
979.036
798.452
1.069.450
2.147.090

1.552.337
1.942.778
3.616.940
4.283.143
4.089.866
5.594.294

N-VA
CD&V

2001
2002
2003
2004
2005

3.741.919
3.983.612
2.980.986
2.652.432
296.015

828.888
2.457.817
1.737.036
19.002
48.166

4.570.807
6.441.429
4.718.022
2.671.434
344.181

CD&V
D’82

Schulden.
Ook Dessel heeft schulden af te betalen. Schulden die gemaakt werden door leningen
aan te gaan voor grote werken of grote aankopen.
Zie hieronder de schuldenlast van Dessel: de stand van zaken in Euro op het einde van
elk jaar:
Jaar
af te lossen schuld
schuld per inwoner
1998
6.814.180
783
1999
7.730.877
888
2000
7.223.084
830
2001
8.187.996
941
2002
8.575.642
985
2003
7.901.708
908
2004
8.690.041
998
2005
10.681.698
1.227

Van goed over kwaad
naar erger!

D

e gemeentelijke financiën (uw
belastingsgeld dus) zien er niet
zo goed meer uit. Op de
gemeenteraad van december keurde
de gemeenteraad de begroting 2005
goed. Een begroting is het belangrijkste document van een overheid,
waarbij de inkomsten en uitgaven
vastgelegd worden. 2005 zal afgesloten worden met een verlies van
556.417 euro in de gewone en een
verlies van 2.770.836 euro in de
buitengewone dienst voor het eigen
dienstjaar. De spaarpot wordt leeggemaakt en de schuldenlast stijgt! Er
wordt wel 550.000 euro in het
pensioenfonds van de mandatarissen
en de statutairen gestort, maar dat
mag geen alibi zijn. De andere jaren
werd er immers ook een half miljoen
Euro opzij gelegd voor het buitengewoon reservefonds.
De meerderheid zal argumenteren:
we doen toch veel. Dat zal wel, maar
het is niet omdat je veel uitgeeft dat je
ook goed bezig bent. Welke goede
huisvader en huismoeder koopt alles
wat zoon- of dochterlief in het
167
verlanglijstje aan de Sint heeft staan?
Wie de gezinsfinanciën goed wil
beheren zal keuzes maken en niet
zomaar klakkeloos alles kopen. De
dankbaarheid van de kinderen zal niet
minder zijn... Dit geldt eveneens in de
politiek waar je werkt met het geld van
de mensen.

Stop de transfers!

O

p 6 januari, de dag dat de Drie Koningen hun geschenken aan de pas
geboren Messias kwamen brengen, bracht de N-VA op een symbolische
wijze de 11,3 miljard euro van Vlaanderen naar Wallonië. Het bedrag dat
ook in 2004 over de taalgrens vloeide.
Omdat niemand een beeld heeft van wat nu eigenlijk 11,3 miljard euro is,
berekende de N-VA hoeveel kubieke meter briefjes van 50 euro dit wel is.
Een briefje dat door Jan Modaal gekend is. Hiervoor heb je 226 miljoen briefjes
nodig, of een goede 240m³.
Met 12 verhuiswagens, symboliserend de 240m³ werd naar Wallonië gereden.
Een aantal geldverslindende projecten of instellingen werden onder ruime
persbelangstelling aangedaan. Laat ons duidelijk zijn: wij willen solidair zijn met
iedereen die het nodig heeft, die minder heeft, maar dan wel op basis van
transparantie, objectiviteit en doelmatigheid.

Een schande.

W

e hebben er voordien al op
gewezen. Het huidige gemeentebestuur meet met twee maten en
twee gewichten. Wat er nu gebeurt, klopt
al het voorgaande. Of wat te denken
van de voornemens van de meerderheid voor 2005? Dessel en Witgoor
Sport zullen volgend jaar respectievelijk
58.750 euro en 41.250 euro rechtstreekse steun krijgen. Samen 100.000
euro. Zo staat het in de begroting
2005, op 23 december goedgekeurd in
de gemeenteraad. Meerderheid tegen
oppositie. Nog nooit gezien in Dessel!
168 Wij verwijten Dessel en Witgoor Sport op
zich niks. Neen, ook N-VA Dessel telt
vele voetbalsupporters, of leden die
eveneens actief zijn bij de voetbalclubs.
Maar, moeten de vele Desselaars die
niet naar het voetbal gaan, die niet in
voetbal geïnteresseerd zijn, de hobby
van de anderen mee betalen? En dan
nog in die omvang? 4 miljoen oude
Belgische franken... Het gerucht dat

men dit vijf jaar lang zal doen, werd op
de gemeenteraad niet tegengesproken.
Dat de gemeente in sportinfrastructuur
investeert, is lovenswaardig en is ook
altijd ons pleidooi geweest. Dan doe je
dat wel in eigen infrastructuur, eigendom van de gemeente. Gemeenschapsgeld dragen naar clubs waar men
anderzijds spelers betaalt is niet direct
onze visie. Ter vergelijking hiernaast de
subsidies die door het Dessels gemeentebestuur in 2004 ter beschikking
gesteld werden en wat de twee voetbalclubs volgend jaar te wachten staat. Alle
culturele verenigingen samen kregen
een kleine 4.000 euro. Alle jeugdverenigingen samen 14.924 euro (dat
geld komt dan nog hoofdzakelijk van de
Vlaamse Gemeenschap). De andere
sportclubs: 0.
Voor mindervaliden heeft men 11.500
euro veil en voor ontwikkelingssamenwerking 5.000 euro. Of een verhouding
van 100.000 euro voor het voetbal en
35.424 euro voor al de rest.
Drie tegen één!

Cultuurverenigingen
De Eendracht
Desselina
Cantilene
Medeklinker Witgoor
La Muze Witgoor
Davidsfonds
Rock Fifty-5
Ziekenzorg Dessel
KWB-centrum
KWB-Witgoor
KAV-centrum
KAV-Witgoor
KBG-centrum
KBG-Witgoor
KVLV-centrum
KVG-Dessel
Caritas Witgoor
Cantemus
Pictor
Heemkundige Kring
totaal

euro
407,79
256,68
198,72
194,58
149,04
80,73
467,82
155,25
80,73
229,77
198,72
235,98
248,40
285,66
370,53
105,57
84,87
95,22
33,12
120,06
3.999,24

Jeugdverenigingen
Chiromeisjes Dessel
Chirojongens Dessel
Chiromeisjes Witgoor
Chirojongens Witgoor
Jeugd Rode Kruis
Spin
Scharnier
totaal

euro
2.944,97
2.621,50
1.442,48
1.893,43
1.052,62
2.456,23
2.512,77
14.924,00

Inst. mindervaliden
De As Arendonk
Lidwinastichting Mol
St.Oda Overpelt
MPI De Mast Kasterlee
't Volderke Meerhout
MPI Oosterlo
MPI Wetteren
Vibo De Brem Oud-T.
Galbergen Mol
De Regenboog Retie
De Mast Kasterlee
BLO Geel
totaal

euro
1.250,00
1.875,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
1.000,00
3.375,00
1.000,00
2.125,00
250,00
11.500,00

Ontwikkelingssamenw.
Broederlijk Delen
Cunina
Zuster Dekoninck
Rode Kruis
Vrienden van Kosovo
11.11.11
totaal
Voetbal
Dessel Sport
Witgoor Sport
totaal

euro
840,00
840,00
840,00
840,00
840,00
800,00
5.000,00
euro
58.750,00
41.250,00
100.000,00

