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In de kijker:
Pascale Segers

A

ls vijfde schepen en voorzitter
van het OCMW staat Pascale
steeds paraat. Het was voor
haar, die zelf werkt bij het OCMW
van Turnhout, drie jaar terug een
grote stap om in haar eigen
gemeente mee in het bestuur te
stappen en even later de leiding te
nemen. Ze werd spoedig
geconfronteerd met de hardheid
van de stiel. Maar dankzij haar
expertise en kennis staat ze meer
dan haar man. Een kort portret:
Pascale, 46 jaar jong, groeide
samen met haar broer Eddy op
aan de Turnhoutsebaan als
dochter van Cyriel en Mariette
Claes. Ze studeerde af als maatschappelijk assistente aan het
Hoger Instituut voor Maatschappelijk Werk te Antwerpen. Ze trouwde
met Tony Berkmans en hebben
twee zonen: Lode en Raf. Haar
werk en gezin slorpten haar op,
maar haar gedrevenheid bleef niet
onopgemerkt. Als gemotiveerde
vrouw werd ze door N-VA Dessel
gevraagd om onze rangen te
vervoegen en deel te nemen aan
de gemeenteraadsverkiezingen.
Met glans ging ze over de kaap
van de vierhonderd voorkeurstemmen en een mandaat in het
OCMW was haar op het lijf
geschreven. Als voorzitster heeft
ze de verhuis naar het nieuw
sociaal huis in goede banen geleid.
De werking nog verder uitbouwen
en verder op punt zetten is nu
haar opdracht. Met gedreven
medewerkers, zowel in bestuur als
bij het personeel, moet haar dat
zeker lukken.
Onder haar
voorzitterschap
moet ons
prachtig sociaal
huis ook een ziel
krijgen. Daarvoor
krijgt ze onze
steun en vertrouwen.
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De Desselse N-VA ploeg wenst u allen een
voorspoedig, gezond en vredevol 2010 toe!

B

este Desselaars,

Het nieuwe jaar is weer begonnen en de huidige legislatuur van zes
jaar is daarmee half.
“De tijd gaat snel, gebruik hem wel”, is een veelzeggende wijsheid die op
ons allen van toepassing is. Niet alleen in ons werk. Niet alleen in het
besturen van onze gemeente. Allemaal belangrijke dingen, zeker weten.
Maar meer nog in de contacten die we met anderen hebben.
Of contacten die we met anderen te weinig hebben?
Alles moet steeds maar sneller en rapper, alsof dat altijd ook beter
betekent… We lopen elkaar voorbij, op weg naar de volgende afspraak.
De volgende opdracht. Onze tijd goed gebruiken moet misschien
betekenen dat we meer tijd geven aan elkaar. Aan gezinsleden en vrienden,
familie en buurt. Dat we meer oog en oor hebben voor de noden van
anderen. En ook bij die anderen terecht kunnen als wij daar behoefte aan
hebben. Dat we met andere woorden wat meer rekening houden met
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elkaar.
Het is dat, dat ik jullie allen het komende jaar toewens: tijd en aandacht,
geven en krijgen. Het is van goudwaarde en een dagelijkse opgave.
Kris Van Dijck
Burgemeester

Goed bezig!

A

lle kritieken, vaak onder de gordel, scheldtirades en
eigen lofbetuigingen ten spijt zal de Desselse oppositie moeten toegeven dat het huidig Dessels
gemeentebestuur goed bezig is. In een peiling, georganiseerd door VRT en Het Nieuwsblad, waarbij 168
Desselaars bevraagd werden, stellen we vast dat de
huidige meerderheid beter scoort (7,2 op 10) dan de
vorige (6,9 op 10) en dat burgemeester Kris Van Dijck
bijna een vol punt op tien beter doet dan zijn voorganger (7,3 tegen 6,4).
Een onderscheiding t.o.v. een voldoende.
Met het “burgemeesterrapport” pakte de betrokken media op 1 december uit
met het resultaat voor alle Vlaamse gemeenten. Met 7,3 nestelt Kris zich in de
kopgroep en moet in de Kempen alleen de burgemeesters van Vorselaar,
Merksplas en Herenthout voor laten gaan. Ook het gemeentebestuur komt in de
Kempen, 27 gemeenten, op plaats vijf.

Arendonk
Baarle-Hertog
Balen
Beerse
Dessel
Geel
Grobbendonk
Herentals
Herenthout
Herselt
Hoogstraten
Hulshout
Kasterlee
Laakdal
Lille
Meerhout
Merksplas
Mol
Olen
Oud-Turnhout
Ravels
Retie
Rijkevorsel
Turnhout
Vorselaar
Vosselaar
Westerlo

gemeentebestuur
2006
2009
6,7
6,5
6,7
6,9
6,5
7,0
6,7
6,5
6,9
7,2
7,0
7,0
6,6
6,7
6,3
6,2
6,5
7,3
6,5
6,4
6,5
6,4
6,6
6,0
6,8
7,2
6,3
6,7
6,9
6,9
6,7
7,0
7,6
7,5
6,5
6,9
7,0
7,3
6,8
6,7
6,9
6,5
6,4
6,9
5,8
6,2
6,2
6,3
6,6
7,5
6,9
6,8
7,0
7,0

burgemeester
2006
2009
5,8
5,9
6,9
6,9
6,6
7,0
6,3
6,6
6,4
7,3
7,0
7,1
6,4
6,8
6,1
5,8
5,9
7,6
5,7
6,0
5,8
5,3
6,6
5,9
6,6
7,3
5,1
7,0
6,6
6,6
7,0
7,3
7,7
7,9
6,4
7,0
6,9
7,0
6,2
6,2
6,9
6,4
6,0
6,4
5,4
5,8
5,7
6,3
6,1
7,9
6,5
6,3
7,0
6,9

Sportclubs laten betalen?

D

e voorbije jaren is er serieus geïnvesteerd in de gemeentelijke sportinfrastructuur. De huurprijzen die de clubs aangerekend worden zijn aan de
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lage kant. De fractievoorzitter van de Desselse CD&V pleitte er tijdens de
budgetbespreking voor 2010 voor om die tarieven aan te passen en op te trekken.
Zo zou de gemeente minder moeten bijspringen. Klopt natuurlijk, maar N-VA wijst dit
van de hand. Door de huurprijzen laag te houden en de clubs de kans te blijven
bieden om de cafetaria in de sporthal zelf uit te baten, houden we onze clubs
financieel leefbaar. Indien we het geweer van schouder zouden veranderen en de
suggestie van de oppositie zouden volgen, zouden de clubs op zoek moeten gaan
naar alternatieven om geld in het laatje te krijgen.
Lidgelden opslaan, nog meer wafel-, frisco-, of taartenslagen, enzovoort.
Dat doen we dus niet! Wij trekken de kaart van de sportclub.

Koen Huysmans - 014-37 97 71

N-VA secretariaat
Biezenstraat 28, tel/fax 014-37 24 54
e-mail: kris.vandijck@n-va.be
www.nvadessel.be
www.krisvandijck.be
www.florvannoppen.be
Het secretariaat is van
maandag t/m vrijdag 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

Villa Verbeek.

D

e bouwvergunning om van de
villa Verbeek een nieuwe wijkpost
voor de lokale politie te maken is
binnen. Op het laatste schepencollege
van het voorbije jaar werd de opdracht
voor deze verbouwing gegund aan
Frans Willems Algemene Bouwonderneming uit Ravels voor de prijs
van 585.395 euro, BTW inclusief.
Buiten de buitenmuren zal alles
ontmanteld worden en een moderne,
eigentijdse invulling krijgen. Maar juist
dat buitenaanzicht moet de villa
bewaren als dorpsgezicht. Een
bewuste keuze van het huidig bestuur.
De nieuwe wijkpost zal daarenboven
voldoen aan alle wettelijke criteria en
zowel voor het personeel als de
bezoekers een ware verademing
betekenen t.o.v. de tot op de draad
versleten locatie in de Lorzestraat. Zo
komt daar plaats vrij voor de uitbreiding van de gemeenteschool.

Uit het N-VA beleidsprogramma
2007-2012:
“Er wordt een gezond
financieel beleid gevoerd
waarbij bij de opmaak van het
budget wordt gestreefd naar
een positief resultaat van de
gewone dienst in het eigen
dienstjaar.”

Houtverkoop.
Van extreem laag naar laag!

D

e voorbije jaren werd er in Dessel heel wat geïnvesteerd. Terecht trouwens. Maar
al die bijkomende infrastructuur (Spinhallen, sportpark Brasel, toeristentoren,
kinderopvang, turnzaal Witgoor, sociaal huis), uitbreiding wagenpark en toename
personeel, krijgt nu wel haar repercussie in de gewone dienst. Verwarming, elektriciteit, verzekering, lonen, pensioenopbouw, noem maar op. Koken kost geld en onze
gemeente is daar geen uitzondering op. De dagelijkse kosten stegen met 100 % op
11 jaar tijd. Daartegenover staat dan weer dat de inkomsten niet navenant groeien.
40 % in 11 jaar tijd. De voorbije legislatuur jaarlijks 7,74 % gemiddeld. Een getal waar
wij steeds onder bleven. De algemene crisis, en in zonder deze in de financiële wereld,
doet ons vooral het laatste jaar pijn. Om vervolgens onze dagelijkse werking te kunnen
bekostigen hebben we twee mogelijkheden. Ofwel halen we geld van ons spaarboekje
(zoals een gezin geld van het spaarboekje zou halen om bij de bakker langs te kunnen
gaan) ofwel zorgen we weloverwogen voor een toename van de inkomsten. Kiezen
voor het eerste zou onverantwoord zijn. Zeker ook omdat er in Dessel nog heel wat
noden te ledigen zijn. Als gemeente de spaarpot leegmaken voor de dagelijkse
werking is voor ons geen optie. Verhogen van de inkomsten dan, terwijl we zeer goed
beseffen dat het voor velen moeilijk is.
Naar volgend jaar tillen we (zoals in vorige Betrokkenheid reeds gemeld) de kosten
voor afval terug op een niveau van 60-40 en neemt de bijdrage voor het saneren van
het afvalwater ook toe. Wat de personenbelasting betreft houden we de 6% aan
(tweede laagste in de Kempen), terwijl de opcentiemen op de onroerende voorheffing
verhoogd wordt van 700 (laagste in de Kempen) naar 900 (tweede laagste in de
Kempen). Ook de tijdelijke opslag van nucleaire sector wordt voor 90.000 euro extra
belast. Hier komt de teller op 1.295.000 euro.
Voor 2010 ramen we voor de gewone dienst 11.049.123 euro aan inkomsten en
11.038.690 euro aan uitgaven. Een positief resultaat van 10.433 euro.

H

et gemeentebestuur kreeg vorig
jaar het verwijt de Desselaars te
weinig kansen te geven om hout
te kopen. De houtverkoop van 19
december laatstleden leert ons het
omgekeerde: Voor de 70 aangeboden
loten daagden slechts 45 kandidaat
kopers op.

Zonnepanelen.

D

e subsidie die de gemeente
uitkeert voor zonnepanelen is
dan weer een schot in de roos.
Waar er in 2008 nog maar een
zestiental aanvragen waren, staat de
teller voor 2009 op ruim honderd
twintig. Goed voor bijna 75.000 euro
uitgekeerde subsidie in totaal.

Ter vergelijking.

H

oe zit het nu met de belastingsdruk voor onze inwoners? Een vergelijking met de
personenbelasting en de onroerende voorheffing, de belangrijkste belasting die
in elke gemeente geheven wordt, leert ons toch wel iets.
Neem een gezin met een eigen huis. Als dat gezin in Dessel woont en 400 euro
personenbelasting betaalt aan de gemeente (percentage bovenop wat aan de staat
betaald wordt) en 350 euro opcentiemen onroerende voorheffing op de eigendom,
zou dat gezin in onze buurgemeenten het volgende betalen:
In Balen 533 euro en 546 euro is 329 euro meer dan in Dessel.
In Mol 533 euro en 487 euro is 270 euro meer dan in Dessel.
In Retie 520 euro en 497 euro is 267 euro meer dan in Dessel.
In Arendonk 500 euro en 546 euro is 296 euro meer dan in Dessel.
In Meerhout 467 euro en 564 euro is 281 euro meer dan in Dessel.
In Geel 467 euro en 455 euro is 172 euro meer dan in Dessel.
We nodigen je uit om voor jezelf deze oefening ook eens te maken.

Percentage op de
personenbelasting

Dessel
Balen
Mol
Retie
Arendonk
Meerhout
Geel

6,0
8,0
8,0
7,8
7,5
7,0
7,0

Opcentiemen op de
de onroerende
voorheffing

900
1.400
1.250
1.275
1.400
1.450
1.170
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Vlaanderen beperkt
tekort in 2009 tot
1,2 miljard euro.

O

p woensdag 30 december heeft
Vlaams minister van Begroting
Philippe Muyters het
jaarresultaat 2009 toegelicht tijdens
een persconferentie. Ondanks de
zwaar teruggelopen inkomsten en een
grote onderschatting van de uitgaven,
kon de regering het tekort voor 2009
beperken tot 1,2 miljard euro.
Terugkijkend op 2009 stelde Philippe
Muyters vast dat de oorspronkelijke
begroting van 2009 mooi oogde, maar
al snel niet meer volledig
overeenstemde met de economische werkelijkheid. Het gevolg hiervan is dat er
voor 2009 een minder-inkomst van 1,8 miljard euro is.
Tegelijkertijd blijken een aantal uitgaven aanzienlijk onderschat te zijn.
Dit geldt ondermeer voor de renovatiepremie, de impact van het grond- en
pandenbeleid, de investeringssubsidies in de sociale woningbouw en de subsidies
voor de thuiszorg. Samen zorgt dit ervoor dat het aanwendingspercentage van
de voorziene uitgaven een historisch maximum van 94,5 % bedraagt tegenover
een gemiddelde van 92,4 % voor de periode 2003 - 2008.
Dit wil zeggen dat wat geraamd werd ook voor bijna 95% uitgegeven werd.
Geconfronteerd met deze situatie heeft de regering bij de begrotingscontrole in
het najaar en bij de opmaak van de begroting voor 2010 een aantal maatregelen
genomen en afspraken gemaakt om het tekort fors terug te dringen met het oog
op het realiseren van een begrotingsevenwicht vanaf 2011.
Om deze noodzakelijke doelstelling te realiseren, wil de Vlaamse Regering het
tekort in 2010 terugdringen tot 0,5 miljard euro. Hiervoor zal in het voorjaar van
2010 een grondige budgetcontrole worden gehouden om tijdig bijsturen
desgevallend mogelijk te maken.
Indien Vlaanderen daarin lukt, laat het
de federale staat en de andere
gemeenschappen en gewesten ver
achter zich.

Dauwtrappen!

H

et is winter, en dan kunnen we
er niet naast: de N-VA-dauwtrap-wandeling. Zo ook dit jaar.
Op zondag 7 februari trekken we er op
uit om te eindigen met spek en bruine
suiker… Vooraf inschrijven op ons
secretariaat is wel noodzakelijk.
124 Deelname prijs: 7 euro, kinderen
5 euro en onder de 6 jaar gratis.
We verzamelen om 8 uur aan

vissersclub De Snoekbaars langs
Zanddijk. Flinke stapschoenen en goed
humeur, en wij zorgen voor de rest.

Persoonlijkheid van
het jaar 2009.

D

e VRT organiseerde via haar
website de verkiezing van de
persoonlijkheid van het jaar.
Onze eigenste voorzitter
Bart De Wever kwam daar als eerste
uit de bus. Politicus Bart De Wever
kwam volgens heel wat sitebezoekers
in aanmerking om de persoonlijkheid
van het jaar te worden. Argumenten
voor zijn nominatie zijn zijn standvastigheid, de verkiezingsoverwinning van
partij N-VA, zijn humor en zijn retorisch
talent. Zij die hem nomineerden,
beschouwden hem als “de slimste
politicus ter wereld”. Bij de verkiezingen van 7 juni overtuigde de partij van
De Wever 13 procent van de kiezers.
N-VA kreeg zo 10 zetels extra in het
Vlaams Parlement, in totaal 16 zetels.
1. Bart De Wever
2. Herman Van Rompuy
3. Frank Vandenbroucke
4. Barack Obama
5. Frank De Winne

