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In de kijker:
Koen Huysmans

B

ij de laatste gemeenteraadsverkiezingen was Koen de
benjamin op onze lijst.
Met 468 voorkeurstemmen
verraste hij vriend en vijand en
veroverde de tiende van de elf
N-VA zetels.
Koen woont samen met zijn
ouders, Karel en Griet Claes en zus
Katrien in de Hoogveldestraat.
Hij studeerde graduaat elektronica
en werkt bij Smet GWT. In zijn vrije
tijd is hij vriend aan huis bij de
Joy-riders op het Zandvliet.
De stap die Koen naar de Desselse
politiek zette, werd vooral
ingegeven door zijn Vlaamsgezinde
inborst. Hij kijkt verder dan onze
gemeentegrenzen. Koen staat ook
op de barricade wanneer het nodig
is. Als Kempenaar is voor hem het
behoud van het groene en
Vlaamse karakter van de Vlaamse
rand een belangrijk strijdpunt dat
hij niet onder stoelen of banken
steekt. Voor Koen is lokale politiek
en nationale politiek onlosmakelijk
met elkaar verbonden. Een volk
ontplooiingskansen geven doe je
door voor structuren te zorgen om
democratisch te kunnen handelen,
om het lot in eigen handen te
nemen. Op lokaal vlak vindt het
Vlaams-nationalisme dan weer
haar vertaling in het scheppen van
kansen voor iedereen.
Door het algemeen belang te
dienen. En door mensen te
betrekken bij de besluitvorming.
Koen is ook de stuwende kracht
achter de werking van de N-VA
jongeren. In
februari 2006
schreven we
over hem: “een
wissel op de
toekomst.” Daaraan twijfelen we
minder dan ooit.

B

este Desselaars,

Namens het voltallig N-VA-bestuur wensen wij jullie allemaal en
iedereen die jullie dierbaar is een gezond en gelukkig 2008 toe.
Bovendien wensen wij in deze eerste Betrokkenheid van het nieuwe jaar
alle Desselaars die zich op één of andere manier inspannen voor onze
samenleving van harte te danken.
We denken aan vrijwilligers, bestuursleden, jeugdleiders, trainers en
begeleiders. Maar ook aan hen die op professioneel vlak mee zorg dragen
voor Dessel en de Desselaars. Wij hopen dat hun inzet en “betrokkenheid”
ook dit jaar Dessel mee vorm en kleur mogen geven.
Tot slot wensen wij iedereen veel warmte toe thuis.
De plek waar je je goed en op je gemak kan voelen.
Met vriendelijke groeten namens het voltallig bestuur,
Guy Muylaert
Voorzitter N-VA Dessel

Kris Van Dijck
Burgemeester
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De allerbeste wensen voor een bruisend en liefdevol 2008!

Koen Huysmans - 014-37 97 71

N-VA secretariaat

Villa Verbeeck.

N

adat de laatste Desselse onderpastoor, Paul Schelstraete, de deur van de Villa
Verbeeck achter zich toetrok, heeft de woonst van “den onderpastoor” een
bewogen geschiedenis gekend met achtereenvolgens de huisvesting van het
Dessels OCMW, de opvang van asielzoekers en de laatste jaren een verkommerende
leegstand. In 2002 veranderde het gebouw van eigenaar en verkocht de Desselse
kerkfabriek het pand met toebehorende tuin aan de gemeente.
Toen zagen wij wel wat in een bestemming voor senioren. Maar alles in ogenschouw
nemend en de behoeften van onze eigen gemeentediensten peilend, nemen we de
draad op zoals die in 2000 bleef liggen: namelijk een verbouwing tot een moderne,
veilige en doeltreffende politiepost. In 1998 kreeg het studiebureau Infrabo de
opdracht om de villa in die optiek aan te passen. De gesprekken in die zin zijn terug
van start gegaan. Het politiecommissariaat in de Lorzestraat is rijp voor de sloop en
de grond zal geïntegreerd worden in de op die plaats te verbouwen en te vernieuwen
school. De Villa Verbeeck blijft zo een losstaand gebouw, waar de politie dan haar
intrek kan nemen. Deze ruimten worden dan gehuurd door de lokale politie zone
Balen-Dessel-Mol. Als er voldoende ruimte is, zal ook de groendienst die de omgeving
van de markt onderhoudt, hier een vaste stek kunnen vinden.

Biezenstraat 28, tel/fax 014-37 24 54
e-mail: kris.vandijck@n-va.be
www.nvadessel.be
www.bloggen.be/krisvandijck
Het secretariaat is maandag, dinsdag,
woensdag en donderdag toegankelijk van
09.00 tot 12.00 uur en op afspraak.
Kris Van Dijck is bereikbaar na afspraak.

VU: Guy Muylaert - www.n-va.be
Zandvliet 60 - 2480 Dessel

Kinderopvang geopend.

D

e kinderopvang in Witgoor is vanaf 24 januari gehuisvest in de nieuwbouw,
gelegen tussen de Kerkstraat en de Nieuwstraat. Het project wordt afgerond
voor 842.583 euro. Momentaal is er een erkenning voor 15 kinderen, terwijl het
gebouw een maximumcapaciteit van 65 heeft. Naast het gebouw is ook de weg
ernaartoe aangelegd en is heel het gebied afgemaakt met een omheining. Kinderen
kunnen er dan ook veilig buiten spelen. Officiële opening volgt op 8 februari.
De vertraging was te wijten aan de buitenwerken en aan problemen met de
verwarming die niet opgelost raakten. Je verhuist toch pas als alles in orde is, niet?
De eindstaten van zowel de kinderopvang als van de school (turnzaal en twee
klaslokalen) in Witgoor werden op de gemeenteraad van januari goedgekeurd.
De algemene eindbedragen zijn voor de kinderopvang, zoals hierboven al aangehaald,
842.583 euro en voor de school 910.615 euro.

BPA Zonevreemde bedrijven.
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H

et Bijzonder Plan van Aanleg waarbij een zestal Desselse zonevreemde
bedrijven rechtszekerheid krijgen, heeft op 20 december een positief advies
gekregen van de bestendige deputatie van Antwerpen. Hiermee is het
dossier nog niet afgerond. Dit in tegenstelling tot eerdere berichten in de krant.
Het positief advies is nu overgemaakt aan de diensten van de minister, bevoegd
voor de ruimtelijke ordening. Het BPA zal door de minister getoetst worden aan
het voorlopig vastgesteld gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.
Berichten dat alles in kannen en kruiken is, zijn een beetje voortbarig…
De N-VA volgt het dossier van zeer nabij op en een goed einde is in het verschiet.

Dauwtrappen.

Z

ondagochtend, 10 februari,
trekken we onze stapschoenen
aan voor de jaarlijkse dauwtrapochtend-wandeling. Dit jaar vertrekken
we aan FC Kempenzonen langs de
Kleine Boeretang. Een fikse ochtendwandeling brengt ons langs de mooiste
Desselse plekjes in de omgeving van
de Boeretang. Nadien staat er spek op
het menu. Vertrek van de wandeling
om 8 uur en het ontbijt is gepland
omstreeks 10 uur.
Deelname prijs: 6 euro.
Vooraf inschrijven op ons secretariaat
is wel gewenst.

Uit het N-VA
verkiezingsprogramma van
8 oktober 2006:
“Dit houdt ook in dat voor de
gemeente goed onderhouden
wegen, fiets- en voetpaden een
belangrijk aandachtspunt
blijft.”

Vernieuwen voetpaden.

D

e werken aan de Nieuwedijk zijn gestart en de volgende zijn al gepland. Zoals
beloofd pakken we systematisch de stoepen en voetpaden aan en we beginnen
met diegene die in de slechtste staat zijn. Schepen Flor Van Noppen heeft
daarvoor een rangschikking opgesteld. Dit jaar zullen volgende straten aan bod
komen: Taaihoek, Kattenbos, Bogaardstraat, Konijnenberg en Nieuwstraat.
Bovendien zullen de nutsleidingen er ondergronds komen en zal de groenvoorziening
vernieuwd worden. Voor het buitengewoon onderhoud van wegen en infrastructuur
werd 1 miljoen euro voorzien in de begroting voor dit jaar.
Grote werken worden uitbesteed en kleinere herstellingen blijven we met onze eigen
gemeentediensten voor onze rekening nemen. Op de gemeenteraad van januari werd
het lastenboek goedgekeurd om een nieuwe bandenkraan te kopen. Maximum raming
150.000 euro.

Toelagen.

O

p de gemeenteraad van december werden vier soorten toelagen goedgekeurd
voor het jaar 2007. Een klein overzicht:
- aan projecten rond ontwikkelingshulp:
10.000 euro
- aan de Desselse jeugdverenigingen:
19.111 euro
- aan instellingen die Desselaars met een handicap opvangen:
10.275 euro
- inkom zwembad Desselse scholen (5,45 euro per leerling)
4.610 euro
Voordien werd de subsidie voor de cultuurverenigingen vastgesteld op 4.247 euro.

(Dit is geen foto van de Plasmavergassingsoven)

Plasmavergassingsoven.

H

et bedrijf ATP (Applied Plasma
Technologies) is van plan om op
de vroegere site van Verlipack in
Mol een plasmavergassingsoven te
bouwen. Er ontstond heel wat
commotie rond dit project omdat de
bevolking verontrust is rond de

eventueel nadelige effecten die het
bedrijf zou hebben.
Het gaat hier om een proefproject rond
hernieuwbare energie. Het is de
bedoeling om er een techniek toe te
passen die al heel lang bestaat. Door
de restfractie van afval (behandeld in
voorbehandelingsinstallatie van afval)
te verhitten op heel hoge temperatuur

Woord houden.

T

ijdens de informatievergadering
vorig jaar voor de bewoners van
de Nieuwedijk over de geplande
werken daar, maakte de oppositie
gebruik van de openheid van het
gemeentebestuur om het schepencollege zwaar onder vuur te nemen.
Het ging over de fietssuggestiestroken
waarvoor de aanwezigen kozen en het
kappen en vernieuwen van de laanbeplanting waarvoor een vergunning
aangevraagd werd. “Als je daarvoor
een vergunning krijgt, geef ik een
feest,” blufte een oppositielid.
De vergunning is er!
Wanneer het feest?
wordt uit het afval thermische energie
gewonnen die via een turbine omgezet
wordt in elektrische stroom.
Omdat energie duur geworden is, is
men steeds meer op zoek naar
alternatieven om uit andere
grondstoffen energie te winnen.
Hierbij wil men zowel alternatieve
energiemethoden ontwikkelen als het
afvalprobleem verminderen.
Dit proefproject wil deze toepassing
verder onderzoeken. Deze nieuwe
fabriek zal werk bieden aan ongeveer
30 man. Veiligheidsnormen zijn zeer
hoog bij nieuwe bedrijven, dus hinder
van geluid en geur zullen minimaal zijn.
De milieuvergunningsaanvraag werd via
de provincie ingediend bij het gemeentebestuur van Mol, maar zij beslissen
niet of deze toegekend zal worden.
Zij kunnen enkel een advies uitbrengen
aan de bestendige deputatie van de
provincie Antwerpen die dan de
uiteindelijke beslissing neemt.
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Spreken we over
hetzelfde?
“

D

e Franstaligen voelen zich goed
in een verenigd België.” Deze
uitspraak van Elio Di Rupo
ontbrak er nog aan. Daarom wil ik op
deze eerste dag van de Octopusonderhandelingen de kans nemen mijn
mening te ventileren. Niet om olie op
het vuur te gooien. Wel om het fundamenteel verschil in visie, strategie en
aanpak te duiden. Want, wie wil er in dit
land eigenlijk op een harmonieuze
wijze samenleven? De Franstaligen?
Vlaanderen wil de staat hervormen om
de problemen van elke dag aan te
pakken. Om een beter en efficiënter
beleid mogelijk te maken. Om de
economie aan te zwengelen. Om een
gedegen woon- en gezinsbeleid te
voeren. Om de volksgezondheid
kwaliteitsvol en de pensioenen betaalbaar te houden. Bevoegdheden om
het voor de mensen beter te maken.
Aan beide zijden van de taalgrens. Er
wordt niemand iets afgenomen,
integendeel.
Maar wat stellen de Franstaligen daar
tegenover? Ze hanteren het statement
dat niets moet veranderen. Vreemd.
Met een werkloosheid in steden en
wijken van meer dan 20% het status
quo bepleiten...

Franstaligen eisen grondgebied.
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Als ze dan toch beseffen dat er moet
gepraat worden, hebben ze hun eisen:
grondgebied. En als het kan er nog
wat centen bovenop. Brussel uitbreiden. De taalgrens opschuiven. Naar
het noorden natuurlijk. Corridors
maken in goede middeleeuwse traditie.
Zolang de Franstaligen zich niet
kunnen neerleggen en aanpassen aan
de realiteit en zij het
territorialiteitsprincipe niet willen

naleven, is met hen geen fatsoenlijk
samenleven mogelijk. Samenleven
begint bij respect voor elkaar. Respect
ook voor elkaars taal en cultuur.
Waarom kan een Zwitser die naar een
anderstalig kanton verhuist zich
aanpassen? Waarom kan een Vlaming
in Waals-Brabant dit? En waarom kan
een Franstalige in de Rand dit niet? De
vraag stellen is ze beantwoorden.
Omdat hij door Franstalige politici, die
neerkijken op onze taal en cultuur,
aangespoord wordt Frans te blijven
spreken. Omdat hij o.a. door het niet
splitsen van de kieskring het gevoel
heeft in Grand-Bruxelles te wonen.
Omdat iets van het ‘La Belgique sera
latine ou ne sera pas’ bij hen is blijven
hangen. Andere antwoorden vind ik
niet.

Moet Brussel kunnen groeien?
Ook in Vlaanderen menen sommigen
die uitbreiding van Brussel mee op de
agenda te moeten plaatsen. Als
Brussel zijn internationale functie moet
kunnen waarmaken, moet het kunnen
groeien, orakelen ze. Vorige week was
het de beurt aan Open VLD-senator
Duchâtelet. De Concentrakranten
deden mee een duit in het zakje door
Brussel o.a. qua oppervlakte te
vergelijken met andere ‘wereldsteden’.
Brussel kwam er mager uit. Maar moet
dat nu de ambitie zijn, een groot
Brussel? Laat ons aannemen dat een
internationaal Brussel, hoofdstad van
Europa en zetel van internationale
instanties, een meerwaarde betekent,
ook voor Vlaanderen. Kan dit niet
waargemaakt worden binnen de
huidige grenzen? Want wat mis ik in
het lijstje? Washington DC. De hoofdstad van de Verenigde staten. Zij
maakt haar opdracht waar op net
dezelfde oppervlakte als Brussel
(respectievelijk 159 km² en 161 km²).
Wat is dan het probleem?
Uit de ingesteldheid waarmee sommige
Franstalige politici naar de Octopusonderhandelingen trekken, moeten we
ons afvragen of zij wel degelijk wakker
liggen van een beter beleid op maat
van hun eigen gemeenschap. Aan de
Franstaligen om dit te bewijzen.
Kris Van Dijck
Uit “www.bloggen.be/krisvandijck”

Flor en Kris in Brussel.

O

nze Desselse parlementsleden
zijn actief in de volgende
commissies: Flor Van Noppen is
in de Kamer vast lid van de Commissie
voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke
Hernieuwing en van het Adviescomité
voor wetenschappelijke en technologische vraagstukken. Daarnaast is hij
plaatsvervanger in de Commissie voor
de Binnenlandse Zaken, de Algemene
Zaken en het Openbaar Ambt en de
Commissie voor de Sociale Zaken.
In het Vlaams Parlement is Kris Van
Dijck toegevoegd lid van de Commissie
voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap
en Innovatie, van de Vlaamse Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven,
van de Commissie voor Reglement en
Samenwerking, van de Opvolgingscommissie voor de Vermogens- en
Mandatenaangifte en van de Commissie
voor Binnenlandse Aangelegenheden,
Bestuurszaken, Institutionele en
Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie. Hij is plaatsvervangend lid
van de Deontologische Commissie en
volgt Media en Sport in de Commissie
Cultuur, Jeugd, Sport en Media.
Info via www.dekamer.be of
www.vlaamsparlement.be.

