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Nieuwe gezichten:
Benny Goots

B

enny is gepokt en
gemazeld in het Dessels
arbeidersvoetbal.
Als jeugdspeler verdedigde hij het
doel van Dessel Sport, maar het
was zijn familieband die hem vrij
snel bij de Kempenzonen bracht.
Hij staat er bijna dertig jaar in het
doel. Het was immers de
supportsclub van vader Jan Goots
die, nadat hij de fiets aan de haak
hing, in 1969 de voetbalclub
oprichtte. Een andere Desselse
club, de Claridge, dankt dan weer
haar naam aan moeder Clara, die
in de jaren zeventig café Claridge
in de Kolkstraat uitbaatte en er
haar naam aan gaf. Enkele jaren
later, toen Clara de café al had
overgelaten, was de naam van de
café goed voor de nieuwe club die
er opgericht werd. Benny,
geboren in 1964, is getrouwd
met Carine Gijs. Ze hebben één
dochter, Marijke, en wonen langs
de Boeretangsedreef.
Beroepshalve is hij vrachtvervoerder bij Detraco.
Tot voor kort was Benny ook
bestuurslid van Rock Fifty-5, een
functie die hij vijf jaar vervulde,
waarvan drie als voorzitter. Een
periode waarin de club de meeste
successen boekte. Eind 2004
werd Benny bestuurslid van onze
afdeling. Hij koos bewust voor de
N-VA: "Een partij
die op een
eerlijke manier te
werk gaat en
waar ook de
gewone man
telt."
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Nieuwjaarsbrief van N-VA voorzitter Kris Bertels op de achterbladzijde.

Drie maal te weinig…

O

p de valreep werden op de
gemeenteraad drie begrotingswijzigingen behandeld.
Drie omvangrijke bouwprojecten die
recent werden goedgekeurd vallen
immers duurder uit dan oorspronkelijk
geraamd. Indien de kost hoger uitvalt
dan het bedrag dat in de begroting
raming in
begroting 2005

laagst
ingeschreven

Kinderopvang 700.000
in Witgoor
School in
770.000
Witgoor
Pastorij
2.210.000

723.646
796.975
2.585.672

voorzien werd, moet dit bij
begrotingswijziging aangepast
worden, nog voor het jaar om is.
Een aanpassing voor de bouw van de
nieuwe kinderopvang in Witgoor had
de meerderheid over het hoofd gezien
en stond dus niet geagendeerd op de
gemeenteraad van 22 december.
Staande de vergadering werd ook hier
30.000 euro extra ingeschreven.
Indien de N-VA niks gezegd had, had
men heel het dossier tijdelijk kunnen
opbergen…
Althans toch tot begin 2006 om dan
het totale bedrag opnieuw in te
schrijven en dan pas aan
te besteden.
aannemer

verhoging op
22.12 gestemd

D.C.A.
Beerse
D.C.A.
Beerse
AO Verstraete
& Vanhecke
Wilrijk

Dauwtrappen.

H

et jaarlijkse dauwtrappen van
de N-VA vindt dit jaar plaats op
zondag 5 februari. Om 08.00
uur verzamelen we aan vissersclub
De Snoekbaars voor een wandeling
doorheen het geklasseerde landschap
Groesgoor. Na deze fikse wandeling
waar onderweg een hartverwarmertje
aangeboden wordt, wacht ons opnieuw spek met bruine suiker.
Een aanrader voor ochtendmensen!
Iedereen is van harte welkom.
Inschrijven is wel verplicht aan 5 euro
per volwassene, tel. (014/37.24.54)

nieuwe raming
begroting 2005

30.000

730.000

40.000

810.000

390.000

2.600.000

"Di Rupo is niet gecharmeerd van de
N-VA, maar anderzijds kan de CD&V
niet zonder de club van Bourgeois.
De N-VA zorgt voor de grootste groei
binnen het kartel door teleurgestelde
VLD-kiezers aan te trekken…"
Derk Jan Eppink in zijn jongste boek
Anatomie van paarse illusies

Zeg ja tegen de N-VA!
Ballonwedstrijd.

T

ijdens de kerstmarkt op het Campinaplein verkocht N-VA Dessel gebakken vis en
organiseerde het een ballonwedstrijd waaraan iedereen gratis mocht deelnemen.
Meer dan 600 gele ballonnen met N-VA-logo en een identificatiekaartje gingen de
lucht in. Zes kaartjes werden teruggevonden en door de vinder teruggestuurd naar ons
secretariaat. Het verste kaartje kwam uit… Zwitserland! De zes vindplaatsen
tonen aan dat de ballonnen eerst in zuidoostelijke richting gingen om
206 vervolgens pal naar het zuiden af te drijven.
De zes jonge deelnemers kregen een gepast geschenkje:
voor elk de strip 'Flosj in het Vlaams parlement' en voor de eerste twee
een goocheldoos van Henk Romeijn er bovenop.
Uitslag: 1. Detligen (bij Bern) - Zwitserland: Kaat Stynen
2. Luneville (bij Nancy) - Frankrijk: Nona De Groof
3. Aken - Duitsland:
Elia Vos
4. Opglabbeek - Vlaanderen:
Jasper Meeus
Opglabbeek - Vlaanderen:
Ashley Verkoeyen
6. Bree - Vlaanderen:
Nette Deckx

D

e ledenhernieuwing voor 2006
gaat volgende week van start.
Alle N-VA leden kregen de vraag
hun lidgeld voor 2006 te storten.
De vernieuwingen lopen volop binnen.
Maar wij zijn ambitieus en als jonge,
onafhankelijke partij willen we groeien.
Zeker in aanloop naar de volgende
gemeenteraadsverkiezingen.
Wilt u ons ondersteunen, dit kan best
door u bij ons aan te sluiten.
Hoofdlid (eerste in een gezin) 12,50 euro
Hoofdlid (jonger dan 35)
7,50 euro
Bijlid (anderen in het gezin)
2,50 euro
U kan ook meer doen. Wenst u actief
mee te werken, meld u aan!

Gemeentefinanciën.

O

p de laatste gemeenteraad werd de begroting 2006 en het financieel meerjarenplan tot 2009 meerderheid (CD&V en d’82) tegen oppositie (N-VA)
goedgekeurd. Omdat er zich toch een aantal opmerkelijke evoluties voordoen
willen we op deze bladzijde de gemeentefinanciën even onder de loep nemen.
Een gemeentebegroting bestaat uit twee grote luiken: de gewone dienst en de
buitengewone dienst. De buitengewone dienst bevat de eenmalige investeringen en
inkomsten, terwijl de gewone dienst de inkomsten en uitgaven zijn van de dagelijkse
werking. In deze gewone dienst stellen we vast dat de inkomsten langzaam stijgen
met 14,8% en de uitgaven op zes jaar tijd met 73,0% toenemen. Zie tabel 1. Dit is
structureel. Het gaat hier niet om de grote infrastructuurwerken! We houden in
deze cijfers ook geen rekening met overboekingen of overdrachten. Van 2000
(laatste jaar dat N-VA bestuursverantwoordelijkheid droeg) tot en met 2004
baseren we ons op de gemeenterekeningen. Voor 2005 en 2006 zijn dat de door
CD&V en d’82 goedgekeurde begrotingen.
Tabel 1 evolutie inkomsten en uitgaven gewone dienst
inkomsten
uitgaven
saldo
2000
7.608.216
5.543.183
+ 2.065.033
2001
7.602.791
6.328.485
+ 1.274.306
2002
8.169.683
6.653.911
+ 1.515.772
2003
9.048.980
7.306.235
+ 1.742.745
2004
8.555.433
7.266.137
+ 1.289.296
2005
8.691.667
9.207.542
- 515.875
2006
8.734.788
9.589.192
- 854.404
2000 - 2004
+ 12,5 %
+ 31,1 %
2000 - 2006
+ 14,8 %
+ 73,0 %
De stijging van de inkomsten is vooral te wijten aan de verhoging van twee belastingen: het nucleair afval dat verdubbelde en in 2006 1.140.000 euro zal opbrengen
(1/8 van alle inkomsten) en de verhoging sinds 2002 van de opcentiemen onroerende voorheffing, goed voor 200.000 euro meer. Ook de witzandontginning deed
een extra duit in het zakje.
Blijkbaar zullen deze twee verhogingen op termijn niet volstaan om de forse stijging
van de uitgaven te dekken. Wat we lezen in de meerjarenplanning, voor wat de
inkomsten van de belastingen betreft, doet ons vrezen voor serieuze verhogingen
vanaf 2007. Na de verkiezingen…
In tabel 2 merken we de stijging van de belastingsinkomsten, zonder rekening te
houden met de personenbelasting (6%) of de opcentiemen op de onroerende
voorheffing (700 opcentiemen). Van 2002 tot 2004 baseren we ons op de rekening, voor 2005 en 2006 op de begrotingen en vanaf 2007 op de prognoses in het
meerjarenplan. De cijfers zijn tot op 1.000 euro nauwkeurig en komen uit het
meerjarenplan.
Tabel 2 evolutie belastingen
belastinginkomsten
verschil met vorig jaar
2002
1.728.000
2003
1.791.000
+ 63.000
2004
1.757.000
- 34.000
2005
1.777.000
+ 20.000
2006
1.873.000
+ 96.000
2007
2.301.000
+ 428.000
2008
2.335.000
+ 34.000
2009
2.370.000
+ 35.000
Tussen 2005 en 2006 merken we een stijging van 96.000 euro. Met het oog op
2007 komt er nog eens 428.000 euro bij. Dit kan niet alleen te wijten zijn aan de
ontginningen in Witgoor. Ofwel maakt men de prognoses te positief, ofwel beoogt
men een drastische verhoging van één of andere belasting. Wij hopen op het
eerste. Indien dit niet het geval is… Een verwittigd man/vrouw is er twee waard.
Aan de uitgavenzijde valt ons vanaf 2005, en vooral vanaf 2006, een sterke
toename van de afbetaling van schulden op. In tabel 3 vinden we links de in deze
legislatuur nieuw aangegane leningen, terwijl de rechterkolom de jaarlijkse
afbetalingen weergeven. Tussen 2002 en 2006 merken we een stijging van de
afbetaling met maar liefst 76%.

Uit het N-VA
verkiezingsprogramma van
8 oktober 2000:
"Omdat een gemeente
bestuurd wordt met openbare
middelen als resultante van de
door de burgers betaalde
belastingen, dient er wel
doordacht met de financiën
omgegaan te worden.
We werken immers met het
geld van onze medemensen.
Uitgaven dienen ook steeds
bekeken te worden of ze op
langere termijn verantwoord
zijn.
N-VA wil het beleid
verderzetten waarbij geen
belastingen verhoogd worden.
N-VA wenst de gemeentelijke
financiën verder te beheren
vanuit het principe van een
goed huisvader."

Tabel 3
nieuwe leningen
in dat jaar
aangegaan
2001
0
2002
1.379.791
2003
510.000
2004
0
2005
5.285.000
2006
500.000
totaal
7.674.791

jaarlijks
af te lossen
schulden
817.085
759.958
807.032
857.262
1.109.300
1.335.506

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

Nieuwjaarsbrief van onze voorzitter.

E

en nieuw jaar, een nieuw begin. Dat het een belangrijk jaar zal worden, hoef ik u natuurlijk niet te vertellen.
Het zal immers uzelf zijn die in oktober mee moet bepalen wie er de volgende zes jaar het beleid in Dessel
mag voeren. Blijft alles zoals het is? Of komen wij opnieuw aan zet?
Het begin van een nieuw jaar is ook altijd even terugblikken op het afgelopen jaar en 2005 kon voor onze N-VA
afdeling niet slechter beginnen. Op 7 januari 2005 raakte ons gemeenteraadslid Carlo Van Beylen betrokken bij
een ongeval, waardoor hij weken in een coma lag. Iedereen kent Carlo samen met zijn vrouw Renilde als echte
levensgenieters. De eerste weken van 2005 waren dan ook een tijd van twijfel en vrees, waarbij politiek even op
de achtergrond belandde. Maar zoals we Carlo kennen sloeg hij er zich doorheen. Samen met zijn vrouw en
familie heeft hij intussen een verre weg afgelegd. Zijn zin voor humor heeft hij alvast niet verloren, en Carlo, je
weet, bij ons kan je altijd terecht voor de nodige steun.
Op beleidsvlak was 2005 het jaar van de grote prestigieuze projecten die ofwel hun voltooiing kregen of toegewezen werden. Het Campinaplein, een nieuwe sporthal, een fietsbrug, een toeristentoren, een nieuwe kinderopvang en school voor Witgoor en de renovatie van de pastorij. Er werd in 2005 voor 5.285.000 euro aan nieuwe
leningen aangegaan. Dit is 212 miljoen oude Belgische frank! Het kan niet op. Ook voor 2006 plant men opnieuw
voor een half miljoen euro extra leningen. De beoordeling of al deze investeringen verantwoord zijn, laten we aan
u over. Feit is wel dat deze leningen vroeg of laat moeten terugbetaald worden. Het verrast ons in ieder geval niet
dat er door de huidige meerderheid in de meerjarenplanning vanaf 2007 voor een half miljoen euro meer aan
belastinginkomsten worden gepland... Een voorteken?
Op het einde van het jaar bereikte ons nog meer slecht nieuws met de sluiting van Belgonucleaire. Dit dossier is
te belangrijk om aan ons te laten voorbijgaan en we hebben dan ook onze verantwoordelijkheid genomen.
Reeds in september nam Kris Van Dijck parlementaire initiatieven en brachten we het op de gemeenteraad.
We zullen dit dossier ook het volgende jaar niet loslaten, niet in Dessel, maar ook zeker niet in Brussel.
Wat 2006 ons zal brengen valt natuurlijk af te wachten. Ik kan u nu toch al voorspellen dat we dit jaar in Dessel
vooral een 'etalagepolitiek' zullen geserveerd krijgen. Alle verwezenlijkingen zullen uitgebreid in de kijker gezet
worden en het ene lintje na het andere zal doorgeknipt worden. Hopelijk wordt er daarnaast ook nog een beleid
gevoerd en zal men zich ook nog bezighouden met de alledaagse problemen van de mensen.
Ik kijk alvast uit naar het nieuwe jaar, en als ik het enthousiasme zie van de mensen rondom me, ben ik er zeker
208 van dat we er in oktober zullen staan.
Verder rest er mij niets dan u een gezond en voorspoedig 2006 toe te wensen.
Kris Bertels
Voorzitter N-VA Dessel

