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Bedankt:
Renilde Peeters
Met het eind van deze bestuursperiode in zicht, danken we onze
11 N-VA-gemeenteraadsleden.

R

enilde kwam vijf jaar terug in
de gemeenteraad. Ze nam
de fakkel over van echtgenoot Carlo Van Beylen die op zijn
beurt in 2001 in de plaats kwam
van Wiske Mandelings, Renildes
moeder. De geschiedenis van
Volksunie en N-VA Dessel is nauw
verweven met de familie van Wiske,
haar echtgenoot Frans Peeters
(Frans van de Koeter), dochter en
schoonzoon. Wiske kwam in de
gemeenteraad in 1976. Van 1983
tot 1988 was ze schepen en de
volgende zes jaar OCMW-voorzitter. Van 1995 tot 2000 werd ze
opnieuw gemeenteraadslid. In
2000 is ze verkozen, samen met
haar schoonzoon Carlo. Omdat ze
niet samen mogen zetelen, geeft
Wiske haar mandaat bewust door.
Het dramatische fietsongeval van
Carlo in 2005 deed de familie
besluiten dat Renilde in 2006 zou
opkomen. Een politieke lijn zou zo
consequent verder gezet worden.
Ondertussen heeft Renilde een
punt gezet achter haar beroepsloopbaan. Ze bekommert zich
voltijds om de zorgen die Carlo
nodig heeft, en neemt haar
mandaat als raadslid zeer plichtsbewust op. Samen zijn ze steeds
van de partij. Het siert het koppel:
samen de moeilijkheden het hoofd
bieden, maar ook samen er het
beste van blijven maken.
Met een groot hart voor buurt,
wijk en dorp,
blijven Renilde
en Carlo belangrijke medewerkers voor onze
politieke groep.
Wij danken hen
allen.

DAUWTRAPPEN
Zondag 12 februari 2012

Z

ondag 12 februari a.s. verzamelen we voor onze
dauwtrap-ochtend-wandeling die traditiegetrouw afgesloten
wordt met spek en bruine suiker.
Dit jaar vertrekken 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.
kris.vandijck@dessel.be
Deelnameprijs 7 euro voor volwassenen,
5 euro voor studenten,
gratis tot 12 jaar, te betalen bij vertrek.
Iedereen van harte welkom.

december 2011
oor technische problemen bij de drukker
is onze Betrokkenheid van december,
met onze beste wensen, pas in januari bij
jullie in de brievenbus gebracht.

D

Daarvoor onze excuus.
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Koen Huysmans - 014-37 97 71

N-VA secretariaat

Groepsaankoop dakisolatie.

H

et gemeentebestuur organiseert in het voorjaar van 2012 een groepsaankoop van dakisolatie, samen met Balen, Mol, Retie en IOK. Eigenlijk zou
dakisolatie in geen enkele woning mogen ontbreken. In een niet-geïsoleerde woning verdwijnt 30 % van de warmte door het dak. Gelet op de dure
energiefacturen waarmee we geconfronteerd worden, kan dat wel tellen. Bovendien heeft naar schatting één op de drie woningen nog steeds geen dakisolatie.
Een reden te meer om initiatief te nemen, want de investering is snel terugverdiend. Zeker als je weet dat er ook premies zijn. Door een grote groep
geïnteresseerden te verzamelen, kunnen we de prijs drukken waardoor de
investering nog sneller terugverdiend zal zijn. De groepsaankoop is zowel
bedoeld voor isolatiematerialen voor doe-het-zelvers, als voor uitvoering door
een erkend aannemer. Geïnteresseerden kunnen terecht op de infoavond op
donderdag 2 februari 2012 in het Vrijetijdscentrum De Kruierie.
(Bevrijdingsstraat 1, Balen) De infoavond start om 20u en is gratis. Inschrijven
hoeft niet. Wil je meer weten over de technische kant van isoleren, dan kan je
terecht op de infoavond over na-isoleren op dinsdag 21 februari 2012 in het
ecocentrum De Goren (Postelsesteenweg 71, Mol).

Politiecafé.

D

e lokale politie Balen-Dessel-Mol nodigt je uit op één van de
wijkbabbels die in het voorjaar plaatsvinden. Tijdens deze
bijeenkomsten wil de politie informeren naar buurt- en veiligheidsproblemen. De wijkbabbel is vooral bedoeld om in een gezellige sfeer te praten
over veiligheid. De babbel gaat over mogelijke problemen in de buurt die tot de
bevoegdheid van de politie behoren. De politie stelt namelijk in 2012 een nieuw
zonaal veiligheidsplan op. Daarin staan de prioriteiten beschreven waar de politie
de komende vier jaar aan wil werken. De wijkbabbels zijn een belangrijke
informatiebron voor de opmaak van het zonaal veiligheidsplan 2013-2016. Op
die avond zal de politie ook de resultaten van de vorige politiecafés in 2008
nabespreken. Als je wil deelnemen kan je inschrijven door een e-mail te sturen
naar info@politiebalendesselmol.be met vermelding van uw contactgegevens en
202 dat je aan het politiecafé van Dessel wil deelnemen. Je kan ook inschrijven op het
telefoonnummer van de wijkpost in de Kwademeer 26: 014/333780.
Omdat de politie informatie wil over de afzonderlijke woongebieden, kan men
alleen deelnemen aan een politiecafé in de eigen woonplaats. Voor Dessel gaat
deze avond door op dinsdag 7 februari 2012 in het sportpark Brasel.
Iedereen is welkom vanaf 19.00 uur en de wijkbabbel start stipt om 19.30 uur.
Het einde van de avond is voorzien om 22.00 uur.
Exlusief voor de jeugdverenigingen wordt nog een apart politiecafé georganiseerd. De jeugdverenigingen zullen daarvoor door de politie uitgenodigd worden.

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

Bouwgronden te koop.

D

e verkoop van de gemeentelijke
bouwgronden in de Kuilstraat liep
uit op een sisser. Wel heel wat
kijklustigen op de openbare verkoop,
maar geen bieders. “Veel te duur”, was
een veel gehoorde commentaar, zeker
ook doordat er wel wat bouwverplichtingen opgelegd werden.
Laat het voor eerst duidelijk zijn dat de
gemeente de verkoopprijs niet bepaalt.
De gemeente mag niet onder de
schattingsprijs verkopen, net zodat ze
ook niet boven een schattingsprijs mag
kopen. Hierdoor zijn we afhankelijk van
de parameters die de schatter
hanteert.
Als deze gronden duur geschat worden,
dan is dat ook omdat gelijkaardige
gronden in onze gemeente voor die prijs
verkocht werden…
De gemeenteraad wiste nu evenwel alle
bouwverplichtingen en stelt de gronden
opnieuw te koop aan de eerst biedende.
Geïnteresseerde kopers kunnen zich
melden bij de technische dienst van de
gemeente in De Plaetse. Wie eerst komt,
eerst maalt.

Uit het N-VA
verkiezingsprogramma
2007-2012:
“Als gemeentelijke overheid
zullen we subsidiërend
optreden voor die particulieren
die investeren in duurzame
energieverstrekkers als
zonnecollectoren en
gelijkaardige installaties.”

Hernieuwbare energie.

W

aar enkele decennia geleden, voor de komst van de kabeltelevisie, de daken
van de huizen ontsierd werden met Tv-antennes, zijn nu de zonnepanelen niet
meer uit het straatbeeld weg te denken.
Toen wij als N-VA in 2006 het verkiezingsprogramma schreven en ons
voornamen om deze investeringen te gaan subsidiëren, konden we niet
vermoeden dat dit zulk een vlucht zou nemen.
Om de Desselaar te stimuleren te investeren in hernieuwbare energie werkten we een
subsidiereglement uit dat bestond uit drie poten:
- fotovoltaïsche zonnepanelen voor het verwekken van elektriciteit;
- thermische zonne-energiesystemen; (zonneboiler)
- warmtepompen.
Het minst wat we konden zeggen is dat de Desselaars er massaal gebruik van
maakten. Waar meestal het maximum bekomen wordt van de subsidie, zijnde 620
euro, werd voor het tweede deel van vorig jaar het bedrag gehalveerd voor wat de
fotovoltaïsche zonnepanelen betreft. Vanaf 1 januari 2012 valt deze subsidie helemaal
weg en blijven enkel de thermische zonne-energiesystemen en warmtepompen over.
Het subsidiesysteem zoals wij het voor Dessel uitwerkten kent van 2009 tot op heden
volgend resultaat:
aantal
bedrag euro
thermische zonnepanelen
036
022.038
013
009.300
warmtepompen
fotovoltaïsche zonnepanelen
432
221.879

Met een hele bus trokken we vanuit Dessel naar de N-VA nieuwjaarsreceptie in Gent.

Snelst groeiende partij.

N

iet alleen het ledenaantal van de
N-VA blijft toenemen. Maar ook
steeds meer lokale afdelingen
zien het levenslicht. In het arrondissement Turnhout zitten we evenmin stil.
Waar we zes jaar terug in een handvol
Kempense gemeenten met autonome
lijsten meedongen naar de gunst van
de kiezer en in een evenveel aantal
gemeenten in een kartel stapten,
zullen we straks in bijna elke
Kempense gemeente lijsten neerleggen. Over het resultaat van die
stembusslag is het nog koffiedikkijken,
maar het feit alleen al dat we nu in
quasi elke gemeente een afdeling
hebben, is op zich reeds een
overwinning. Mensen die willen
meewerken zijn nog steeds welkom.
Ook hier bij ons in Dessel.
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Geef ons een nieuw
migratiewetboek.

S

taatssecretaris voor Asiel en
Migratie Maggie De Block (Open
Vld) stelde haar beleidsnota voor in
het federale parlement. Op de vooravond
zonden N-VA-Kamerleden Theo
Francken, Daphné Dumery en Sarah
Smeyers haar hun nieuwjaarswensen:
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Mevrouw de Staatssecretaris,
Beste Maggie,
Graag feliciteren wij u met uw nieuwe
functie als staatssecretaris voor Asiel en
Migratie. De uitdagingen zijn reusachtig
binnen een materie die de publieke
opinie dagelijks beroert. Met de start van
het nieuwe jaar vindt u hierbij onze
nieuwjaarswensen:
1. Wees u bewust van uw centrale rol en
durf uw plaats op te eisen
Voor het eerst is één staatssecretaris
bevoegd voor het migratie-,
verwijderings-, asiel en opvangbeleid.
Gebruik uw ruime bevoegdheden en ga
voor maximale impact. Zorg er bovenal
voor dat uw diensten samenwerken in
plaats van elkaar tegen te werken.
2. Begin met de opvangcrisis
Begin bij de grootste puinhoop: de
opvang van asielzoekers. De criteria van
de vluchtelingenconventie moeten
rigoureus worden toegepast: zij die
internationale bescherming nodig
hebben, moeten snel opgenomen worden
in de samenleving; anderen moeten snel
weten dat ze niet voldoen.
Ga voor een uitgebreide lijst met veilige
landen die snel operationeel wordt.
Neem maatregelen zodat vreemdelingen
geen procedures aaneen kunnen rijgen.
En zodat ze niet langer procedures
kunnen cumuleren: men kan niet op
meerdere paarden tegelijk wedden. Durf
ook de asielzoeker op zijn verantwoordelijkheid te wijzen om voldoende medewerking te verlenen. Vul de Europese
richtlijnen maximaal in en leg het dossier
van de visumvrijstelling voor de Balkan
op de Europese tafel.
3. Ga voor een nieuw migratieverhaal:
een positieve totaalaanpak
Het migratiebeleid is een knoeiboel, de
migratie-industrie bloeit als nooit
tevoren. Dat is het resultaat van een
onleesbare verblijfswet door het jarenlange prutsen aan afzonderlijke wetsarti-

kels, door de eindeloze reeks koninklijke
en ministeriële besluiten, tot zelfs
onwettige instructies en omzendbrieven.
Wees behoedzaam voor de val van de
dagjespolitiek die alleen aanleiding geeft
tot wat gerommel in de marge. Een nieuw
migratiewetboek is essentieel. Alleen zo
kunnen de oneindig lange procedureslagen stopgezet worden.
4. Focus niet alleen op snel beslissen,
maar ook op verwijdering: voeg de daad
bij het woord
Uw administratie moet haar prioriteiten
herzien: in plaats van massaal in te
zetten op regularisatie van illegale
vreemdelingen, moet ze haar eigen
beslissingen durven uit te voeren. Dat
moet toelaten rechtszekerheid te
creëren: een goed werkende overheid
wekt immers geen verwachtingen die ze
niet kan waarmaken, maar biedt de
vreemdeling snel een duidelijk antwoord.
Sneller beslissen zal enkel kunnen
wanneer de instroom daalt.
Onderschat daarbij niet de sleutelfunctie
van een correct en kordaat
verwijderingsbeleid. Hanteer altijd het
principe: vrijwillig als het kan, gedwongen
als het moet. En zorg ervoor dat
voldoende middelen voor het
verwijderingsbeleid worden uitgetrokken.
5. Zorg voor een evenwichtig migratiebeleid dat helpt in plaats van hindert.
De laatste jaren is uitsluitend aandacht
besteed aan de passieve migratiekanalen
(regularisatie, asiel, gezinshereniging).
Als liberaal staatssecretaris is het u
ongetwijfeld opgevallen dat het regeerakkoord opnieuw de arbeidsmigranten en
studenten over het hoofd ziet. Onze
bedrijven hebben recht op een modern
en soepel arbeidsmigratiebeleid zonder
administratieve pesterijen.
6. Durf ook de heilige huisjes aan te
pakken
De grootste tekortkoming in het regeerakkoord? Het regularisatiebeleid - het
heiligste huisje van de PS en het CDH wordt niet aangepakt. Het regulariseren
van illegalen is echter het ultieme bewijs
van falend beleid. Wanneer uw administratie goed draait, kan de vraag naar
regularisatie zelfs volledig uitdoven. De
instructie van uw voorganger die toelaat
criminelen te regulariseren, moet
onmiddellijk de vuilbak in worden
gekieperd.
7. We leven niet op een eiland: denk
internationaal
België is de slechtste leerling van de
Europese klas: hier worden 4,5 keer
meer asielaanvragen ingediend, dubbel
zoveel vreemdelingen krijgen onze
nationaliteit, onevenredig veel illegalen
worden geregulariseerd, verwijderingsbeslissingen zijn veelal vodjes papier die
niet effectief worden uitgevoerd. Stem uw
beleid af op dat van onze buurlanden,

zodat we niet langer ‘het putje van het
West-Europese bad’ zijn.
8. Responsabiliseer uw collega’s
De regeringsploeg is omvangrijk, de
migratie-uitdagingen enorm. Behalve
verblijf, opvang en verwijdering moet de
sociale fraude worden aangepakt
(Sociale zaken en fraudebestrijding), is
er de opvolging en vervolging van
misbruiken (Binnenlandse zaken en
Justitie), de activering van vreemdelingen
(Werk), de aanpak van discriminatie, de
afschaffing van de Snel-Belgwet (Justitie).
En de samenwerking met de gemeenschappen en gewesten.
Mevrouw de Staatssecretaris,
Beste Maggie,
Een hele boterham, dat wel. Maar indien
u ervoor opteert om deze krachtlijnen
centraal te stellen in uw beleid, zal u in
ons drie constructieve oppositieleden
vinden die hun schouders mee onder dit
positieve verhaal willen zetten. Indien u
kiest voor de weg van minste weerstand,
de weg van het verleden, dan hebt u aan
ons de drie taaiste klanten van de
Wetstraat.
Met vriendelijke groet,
Theo Francken, Sarah Smeyers,
Daphne Dumery
Dient het gezegd dat de beleidsnota van
de Staatssecretaris ver van die verwachtingen vandaan bleef? Opnieuw een
gemiste kans… En veel tijd verloren…

