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In de kijker:
Erik Gys

O

p het moment dat deze
Betrokkenheid verschijnt is
Erik herstellende van een
medische ingreep. In september
2010 werd Erik geveld door
ziekte. Spoedig nam hij de draad
weer op, maar hij wist dat hij begin
2011 een heelkundige ingreep
zou moeten ondergaan, waardoor
hij korte tijd buiten strijd zou zijn.
Erik woont met vrouw Katelijne en
hun dochters Annelies en Jasmien
aan de Molsebaan waar hij een
groepspraktijk kinesitherapie en
osteopathie leidt. Vroeger in
Vorselaar en later in Dessel zette
hij zich in in het verenigingsleven:
Chiro en jeugdraad, Rock Fifty-5
en sportraad. Zo kwam hij in
Dessel ook in contact met de
gemeentepolitiek. In 2000 nam hij
voor het eerst deel aan de
verkiezingen en werd gemeenteraadslid. In 2007 werd Erik
schepen van o.a. Financiën,
Informatie, Bibliotheek,
Administratieve Vereenvoudiging,
Gezondheidsbeleid en
Mindervaliden. Hij werkte zich zeer
snel in en nam het voortouw in
verschillende dossiers. De aanpassingen in ‘De Plaetse’, een nieuwe
website, gemeente TV, de tentoonstelling in de Sas 4-toren, de
adviesraad voor personen met
een handicap, vereenvoudiging
van reglementen, het project Zaal
De Eendracht en een stipte,
dagdagelijkse opvolging van de
gemeentefinanciën…
Het is slechts een greep uit de
dossiers waar Erik de drijvende
kracht in was of
is. Bij deze
wensen we Erik
een spoedig
herstel toe zodat
hij ook nu weer
snel ten volle
paraat kan zijn.

N-VA Dessel wenst iedereen een gezond,
vredevol en voorspoedig 2011 toe.
Nieuwjaarswensen.

B

ij het begin van een nieuw jaar past het elkaar het allerbeste toe te
wensen. Een beter jaar dan dat wat geweest is?
Dat hopen we dan maar. Want ja, 2010 kende voor ieder van ons
goede en kwade dagen.
Als partij kenden we prachtige momenten. Denken we alleen al maar aan
de monsterscore bij de laatste verkiezingen. Maar ook moeilijke menselijke
momenten toen dierbaren ons plots ontvielen.
Feit is dat we weten wat voorbij is, maar nooit wat komen zal.
Maar het beste dat we je wensen kunnen is nog altijd een goede
gezondheid. Dat is onbetaalbaar en met een goede gezondheid kan je veel
aan. Kan je genieten van geluk en tegenslagen verwerken.
Het gaat jou, en al wie je dierbaar is, goed in 2011!
Het N-VA bestuur

Dauwtrappen.

Z

ondag 6 februari a.s.
verzamelen we voor onze
dauwtrap-ochtend-wandeling die
traditiegetrouw afgesloten wordt met
spek en bruine suiker.
Dit jaar vertrekken we aan de
Snoekbaars op Zanddijk.

De wandeling start om 08.00 uur
terwijl het ontbijt gepland is omstreeks
10.00 uur.
Vooraf inschrijven op ons secretariaat
(tel. 014-37 24 54) is wel gewenst.
Deelname prijs 7 euro voor
volwassenen, 5 euro voor studenten,
gratis tot 12 jaar, te betalen bij
vertrek. Iedereen van harte welkom.
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Koen Huysmans - 014-37 97 71

N-VA secretariaat
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Verkeersveiligheid.

D

oor de lokale politie worden regelmatig snelheidscontroles gehouden. In Dessel
zijn er drie zones: 70, 50 en 30 km/u. Toch moeten we nog steeds vaststellen
dat velen die snelheidsbeperkingen aan hun laars lappen;
met alle gevolgen van dien…
En dan nog vaak op de gewone gemeentewegen.
De cijfers voor de maand november spreken voor zich:
Straat
Aantal
Voertuigen in
Percentage
gecontroleerde
overtreding
voertuigen
Stenehei
358
9
02,5 %
Boeretangsedreef
205
41
20,0 %
Zandvliet
321
59
18,4 %
Diel
140
47
33,6 %
Molsebaan
692
31
04,5 %
Deze cijfers zijn echt niet goed. Van dit veel te hard rijden wordt niemand beter.
De verkeersveiligheid niet en de portemonnee van de overtreder al evenmin. Hou er
bovendien rekening mee voor de toekomst; controles beperken zich niet tot deze
straten. De eindejaars-BOB-campagne was dan weer beter. In onze zone (BalenDessel-Mol) werden in totaal 1.436 ademtesten afgenomen. 97,14% van de
bestuurders had niet gedronken. Bij 16 bestuurders gaf de test alarm aan (1,11%)
en 25 bestuurders werden positief bevonden (1,75%). Bij 5 van hen werd het
rijbewijs onmiddellijk ingetrokken. Dit was bij 0,35% van de bestuurders het geval.
Snelheid en dronkenschap zijn nog altijd de grote boosdoeners voor een onveilig
verkeer. En geef toe, dat heeft ieder van ons zelf in de hand!

Het parochiecentrum.

I

n het begin van de jaren zestig werd
op de hoek van de Kolkstraat en de
Netestraat, een parochiecentrum
gebouwd. Dit centrum met een (toen nog
parochiale) bibliotheek, een feestzaaltje
met keuken, een café en een zestal
vergaderruimtes was de thuisbasis van
de zogenaamde katholieke organisaties.
162 Er werd gebouwd op grond van de
kerkfabriek en de dekenij. De katholieke
zuil stond nog sterk, en toen in 1971 het
700-jarig bestaan van Dessel gevierd
werd, werd er aan het centrum een
polyvalente zaal gebouwd met de
toepasselijke naam: Zaal 700. Er kon in
Dessel weinig gebeuren of het vond in
het parochiecentrum en Zaal 700 plaats:
trouwpartijen, koffietafels, ledenfeesten

van KAV, KWB, KVG, KBG/OKRA, KVLV, CM
Ziekenzorg, CVP/CD&V en anderen,
toneelvoorstellingen, tentoonstellingen,
eetfestijnen, pensenkermissen van de
Chiro, voordrachtwedstrijden,
fuiven en bals,…
En toch, langzaam aan kwam een verval
tot stand. De bibliotheek, al lang
overgedragen aan de gemeente,
verhuisde in 1996 naar het gemeentelijk
administratief centrum.
De Zaal 700 sloot anderhalf jaar terug
de deuren; slecht onderhouden en
verwaarloosd. Het ging van kwaad naar
erger en op 31 december ging alles
dicht. Het deed de lokale CD&V naar het
actiewapen grijpen. Ze vatten met z’n
allen post op de hoek aan het parochiecentrum met als boodschap dat ook zij
geen vergaderlokaal meer hebben.

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
En bovenal: de gemeente heeft het
nagelaten om voor een alternatief te
zorgen… Vreemd, want het vorig
gemeentebestuur, met Cd&V, werd
gevraagd alles te kopen.
Een vraag waar men niet op in ging.
Bij deze actie hebben wij drie
bedenkingen:
Vooreerst betreuren wij deze actie omdat
het eigenlijk een blamage is voor die
weinige mensen die tot op het einde hun
uiterste best deden om het parochiecentrum draaiende te houden. Sommigen
onder hen hebben er nachten van wakker
gelegen, maar het aantal schouders was
te beperkt om de vele lasten te dragen.
Eigenlijk mogen we zeggen dat de
katholieke zuil het liet afweten.
Vervolgens is het niet zo dat er geen
enkel alternatief is in Dessel. De sluiting
van de Zaal 700 wordt al meer dan een
jaar opgevangen en ook de katholieke
organisaties vinden hun weg naar andere
locaties. Desselse horecazaken, jeugdcentrum Spin, Sportpark Brasel, maar
ook het parochiecentrum van Witgoor en
zaal De Eendracht, zijn de nieuwe
ontmoetingsplaatsen.
En ten slotte wat Zaal De Eendracht
betreft, deze werd twee jaar terug door
het gemeentebestuur gekocht. Deze zaal,
naast het administratief centrum, wordt
reeds decennia uitgebaat door de
fanfare en wordt door de aankoop
vanwege de gemeente behouden voor de
toekomst. Bovendien zijn we de plannen
aan het klaarstomen om op deze plek
een nieuwe zaal met les- en vergaderlokalen te bouwen (zie hiernaast). Eén en
ander moet natuurlijk zijn tijd krijgen. Niet
alleen naar het opmaken van de plannen,
maar ook om het financieel plaatje rond
te krijgen. Ook in Dessel kan alles maar
één voor één.

Schulden.

H

oeveel schulden heeft de gemeente Dessel?
We hebben allemaal graag goede en veilige wegen, nette overheidsgebouwen, scholen, kinderopvangen en noem maar op. En liefst willen we
er allemaal niet te veel voor moeten betalen…
Jaarlijks stemt de gemeenteraad een budget voor het komende jaar. Zo worden
inkomsten en uitgaven geraamd. Het budget 2011 werd goedgekeurd op de
gemeenteraad van 23 december, na uitgebreid overleg met de diensten
Het budget van de gemeente bestaat uit twee grote luiken. Enerzijds de gewone
dienst. Hierin vinden we de gewone, dagelijkse ontvangsten en uitgaven.
‘In’ zijn dit belastingen, retributies en toelagen. ‘Uit’ zijn dit de dagelijkse werking,
personeelskost en afbetaling van leningen.
Anderzijds is er ook een buitengewone dienst. In deze rubriek vinden we voornamelijk de investeringen. Het zijn eenmalige uitgaven waarvoor we geld halen uit
ons spaarpotje of geld gaan lenen. Dit laatste is dan de schuld. De totale schuld
van de gemeente Dessel bedroeg op 31 december 2010; 7.903.465 euro. In
2011 moeten we daarvan ruim 500.000 euro aflossen. Inclusief de intresten is
dat in totaal voor 2011; 733.375 euro te betalen of 6,7% van alle gewone
uitgaven. Hieronder vind je een tabel met deze schuld. Wanneer werd ze aangegaan, waarvoor, voor welk bedrag, tot wanneer, hoeveel nog af te lossen en
hoeveel af te lossen in 2011? Merk op dat deze legislatuur (2007-2012) tot op
heden nog geen nieuwe, bijkomende leningen aangegaan werden en er werd een
gevoelige daling van de schuldenlast doorgevoerd. Op 1/1/2006 was de
schuldenlast per inwoner 1.392,40 euro op 1/1/2011 is dit 861,51 euro!
Per inwoner zien we dus een daling van zelfs 38%!

Uit het gemeentelijk
beleidsplan 2007-2012:
“Onze gemeentescholen moeten qua infrastructuur in orde
zijn. Voor de school in Dessel
centrum dienen er ernstige
investeringen gedaan te
worden. De oude vleugel en
het schoolhuis (politie) moeten
plaatsruimen voor een modern
schoolgebouw. Er is nood aan
een eetzaal, LO-ruimte,
moderne kleuterschool en
voldoende lokalen voor de
gedifferentieerde werking.”

jaar

waarvoor de lening
aangegaan werd

totaal bedrag
bij aanvang

einddatum

nog af te lossen
op 31/12/2010

af te lossen
in 2011

1996
1999
2003
2003
2005
2006

administratief centrum De Plaetse
weg Brasel
doortocht Dessel, markt en omgeving
aankoop Spinhallen
sporthal Brasel
pastorij Dessel en school Witgoor

02.918.180
02.813.848
01.238.543
00.510.000
02.500.000
02.785.000
12.765.571

2016
2019
2023
2023
2025
2026

0.650.609
1.525.696
0.888.049
0.371.224
2.058.842
2.409.045
7.903.465

092.855
133.864
053.251
022.823
100.100
105.072
507.965

Investeringen.

D

e gemeenteraadsleden kregen in december de kans in een aparte zitting hun mening te geven over vier bouw
projecten die in onze gemeente voorbereid worden. Deze vorm van inspraak kwam in Dessel voor deze legislatuur
nooit aan bod. Het is onze keuze en kan door eenieder gesmaakt worden! Het zijn stuk voor stuk noodzakelijke
projecten. Voor de meeste van deze projecten zijn de plannen zo goed als klaar.
1. Uitbreiding sporthal Brasel. De oude Spinhallen (A, B en dojo) zijn tot op de draad versleten. Toch wordt deze
infrastructuur nog volop benut. Het is de bedoeling om voldoende capaciteit bij te bouwen in Brasel zodat de Spinhallen
kunnen gesloopt worden. Daar wordt dan ruimte gemaakt voor woongelegenheden.
2. Nieuwbouw JRK in de Boeretangsedreef. Op de plaats waar het houten paviljoen van het Jeugd Rode Kruis staat, wordt
een degelijk gebouw opgetrokken. Naast het Jeugd Rode Kruis zal dit gebouw dienst doen voor het creatief atelier, de
speelpleinwerking en verhuurd worden als kamplocatie waarvoor bouwsubsidies gevraagd worden aan Toerisme Vlaanderen.
3. Nieuwe school De Kangoeroe. De oude vleugel zal gesloopt worden en de containerklassen, waar we al meer dan tien jaar
gebruik van maken, moeten plaats ruimen voor een nieuwbouw. Deze nieuwbouw behelst aan de kant van de Lorzestraat
en op de plaats van het schoolhuis (politie) een refter, vier
klassen en bureau directie. Aan de kant van de Netestraat een
volledig nieuwe kleuterschool en turnzaal. Voor dit project
worden subsidies van de Vlaamse overheid gevraagd.
4. Cultuurzaal De Eendracht. Gelet op de staat van zaal
De Eendracht en de sluiting van Zaal 700 en het parochiecentrum, is er nood aan een degelijke feest- en cultuurzaal in
Dessel centrum. Bedoeling is om dit te realiseren op de plaats
van de huidige zaal en de kantoren van CM.
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Europese staatsmannen houden beter hun mond.

H

et opiniestuk van Paul Geudens, Gazet van Antwerpen op 14 januari. De nagel op de kop. We kunnen het niet beter schrijven:
Karel De Gucht meent dat met Bart De Wever in de buurt geen communautair akkoord mogelijk is. En dus ook geen regering.
Daarom, aldus de eurocommissaris, moeten de andere partijen zich maar beter voorbereiden om onderhandelingen te
beginnen zonder de N-VA. Want België heeft dringend een kabinet nodig.
Eerder deze week hadden grote wijze staatsmannen als Jean-Luc Dehaene en Herman Van Rompuy een min of meer zelfde geluid
laten horen. Ook zij dringen erop aan dat nu snel komaf wordt gemaakt met de regeringsvorming.
De drie heren zouden zich beter onthouden van giftige commentaren. De reden waarom het nu allemaal zo moeilijk is, ligt bij de
loodgieterij die zij in hun tijd gefabriceerd hebben. Zij sloten het compromis om het compromis. Efficiënt bestuur was bijzaak.
De gemoederen bedaren, de rust desnoods afkopen met centen, zo ging dat in de tijd van de wafelijzerpolitiek.
Voor Karel De Gucht komt daar nog bij dat regeringen onder Guy Verhofstadt, toen hij achtereenvolgens partijvoorzitter en minister
was, de communautaire toestand hebben laten verrotten. Of moeten we herinneren aan de mislukte pogingen om
Brussel-Halle-Vilvoorde te splitsen? Het ging niet, en dus ging het dossier maar weer in de ijskast.
Idem dito voor Dehaene en Van Rompuy. Geen van beiden heeft die hypotheek kunnen lichten. Te horen naar hun uitleg van vandaag
zijn ze daar weer toe bereid. Al ondertekende Herman Van Rompuy in 2007 mee een wetsvoorstel om B-H-V te splitsen...
Heeft hij dat uit zijn presidentieel geheugen gewist?
De drie heren zitten nu veilig in Europa. Het is makkelijk om kritiek te geven vanuit een ivoren toren. Anderen verwijten dat ze niet
slagen waar men zelf faalde. Dat zal dan wel rustige vastheid zijn zeker?
Niemand zal ontkennen dat het land een nieuwe regering nodig heeft. Hoe vlugger hoe liever. Maar niet ten koste van alles.
Een regering zonder grondige staatshervorming heeft geen zin. Zoals Louis Tobback zaterdag in deze krant zei: we moeten er nú
door. Tot slot nog dit. Wanneer De Gucht spreekt over een regering zonder de N-VA is hij bereid de natte dromen van Elio Di Rupo
en Joëlle Milquet waar te maken. Die twee Franstalige politici worden op triomfwagens door de straten van Brussel, Namen en Luik
gereden als ze erin slagen Bart De Wever buiten te werken.

Burgers ten strijde
tegen politieke
impasse.

K

unstenaars, studenten en andere
burgers laten van zich horen.
Dat is goed. In een democratie
moeten mensen zich laten horen.
Zij zijn de politieke impasse beu en
grijpen naar het actiemiddel: betogen,
facebook,
happenings,… Zij zijn niet alleen.
Ik ben de impasse ook beu!
Bart De Wever ook, neem dat van mij
aan. Maar hoe geraak je uit een
impasse in een land waar de impasse
structureel ingebouwd is?
In een normale democratie worden
beslissingen genomen bij meerderheid.
De helft plus één. Voor bijzondere
wijzigingen bouwt men een bijkomende
drempel in. Voor een grondwetswijziging bijvoorbeeld. Dan spreekt men
van tweederde meerderheden. In zulke
democratieën kan men snel regeringen
vormen. Kan men keuzes maken.
Het er mee eens zijn of niet, maar
keuzes door een meerderheid beslist.
In België werkt
het anders. In
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België kan 20
procent
blokkeren en
alles tegenhouden. Hier
moet tussen
twee democratieën dermate
onderhandeld

worden dat er finaal iets uit de bus
komt waar niemand zijn jongen nog in
terug vindt of maatregelen dermate
uitgehold worden met uitzonderingen
dat beoogde doelen niet bereikt
worden. Is dat democratie? Dat de
kiezer alles krijgt behalve datgene wat
ie vraagt?
Of neem nu de artiesten van “niet in
onze naam” die in de KVS een
manifestatie organiseren om de
solidariteit in ons land te versterken.
Op hun website richten ze al hun pijlen
alleen en uitsluitend op de N-VA. Straf.
Alleen denk ik dat het juist een
overdreven solidariteit is die geleid
heeft tot de huidige impasse. Als 20
procent kan blokkeren onder het mom
van solidariteit, dan krijg je wat je nu
hebt.
Ik schrijf hierboven over een normale
democratie. Laat ons ook eens kijken
naar een normaal functionerende
federale staat. Daar hebben de
deelstaten bevoegdheden, net als in
België trouwens, en de federale staat
heeft bevoegdheden. Op dat federale
niveau geldt in al die landen ook de
normale democratische regel: de
meerderheid beslist, de helft plus één.
In het Amerikaanse Congres gaat het
er zo aan toe. In de Duitse Bondsdag
ook. Daar kijkt men niet hoe de
verkozenen uit de noordelijke staten
zich verhouden ten opzichte van de
verkozenen uit de zuidelijke staten
(VS), noch hoe de Sakser stemt t.o.v.
de Beier (D).
Ergo, indien de één zich tekort zal
gedaan voelen t.o.v. de ander, zal

diegene die aan het kortste eind trekt
de neiging hebben om die bevoegdheid
naar zijn deelstaat te halen.
Niet zo in België. Op het federale
niveau zijn zoveel grendels en
procedures ingebouwd dat een
normale democratische werking
onmogelijk gemaakt wordt.
Stel nu dat die normale democratische
regels op Belgisch niveau zouden
gelden. Wedden dat het niet de
Vlamingen zullen zijn die een fundamentele staatshervorming eisen?
Vreemd land België. Enig in de wereld.
Hier vraagt de meerderheid autonomie.
En dat alles hebben we te danken aan
een generatie politici die daarenboven
nog een enorme staatschuld achterlieten. Dezelfde generatie waarvan nu
nog een aantal het aandurft om in
“voor de dag” op de radio, praatprogramma’s op TV of interviews in
kranten en magazines de huidige
generatie de levieten te komen lezen.
Zij creëerden een onbestuurbaar land.
Ja hoor, we zijn de politieke impasse
beu. Maar we geraken er zeker niet uit
op de manier die sommigen
voorstellen.
Het roepen op een regering zonder
doelstellingen. Zonder plannen.
Zonder regeerakkoord. Welnu daar
dank ik voor. Het zou de toekomst des
te onzekerder maken. Het klinkt
misschien wel allemaal mooi op
You-tube, maar kopen doe je er niks
mee!
Kris Van
Dijck

