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In de kijker: Wim Peeters
De voorbije maanden zijn buiten
onze kopman al onze mandatarissen aan bod geweest.
Zij zitten echter in de gemeente- of
OCMW-raad mede dankzij de steun
van de acht andere kandidaten,
waaronder onze eerste opvolger
die deze maand in-de-kijker staat...

O

p 30 november 1966 zag
Wim het levenslicht als zoon
van Fernand en Julienne
Deckx. Hij groeide op in een gezin
van zes kinderen en wist goed zijn
draai te vinden in de Witgoorse
jongerengemeenschap.
Hij volgde een hogere landbouwopleiding. Beroepshalve werkt hij
voor NAVOBI. Wim is steeds
sportief van aard geweest.
Tot voor kort was hij nog een actief
voetballer bij Braberg Sport en
wekelijks neemt hij de reserven van
Witgoor Sport onder zijn hoede als
hun afgevaardigde. Wim woont
samen met Peggy Broeckx.
Eerstdaags zal hun eerste kindje
geboren worden...
Sinds een aantal jaar is Wim actief
bij Volksunie Dessel. Vorig jaar nam
hij voor de eerste maal deel aan de
gemeenteraadsverkiezingen en
pleitte voor belastingverlaging.
Ondanks sterke concurrentie, ook
in z'n eigen familie, behaalde hij op
de dertiende plaats niet minder dan
270 voorkeurstemmen: een puike
prestatie. Wim werd net niet
verkozen. (VU&ID miste op een
zucht na de negende zetel!)
Verder maakt Wim sinds vorig jaar
deel uit van de gemeentelijke
sportraad, zetelt hij namens VU&ID
in de PWA (Plaatselijk
Werkgelegenheidsagentschap) en
is, sinds november lid van de
milieuraad.
Gedreven als hij
is, durft hij steeds
opkomen voor z'n
eigen mening.

Je schrift is Latijns
Je cijfers zijn Arabisch
Je democratie is Grieks
Je wagen is Duits
Je stereoketen is Japans
Je koffie is Braziliaans
Je Sinterklaas is Turks
Je vakanties zijn Spaans
Je wijn is Frans
Je kaas is Hollands
Je sportzender is Engels
Je geliefde restaurant is Chinees
Je cola is Amerikaans
Je tapijt is Perzisch
Je Christus is Joods
Je dromen zijn exotische
Alleen je buur is vreemdeling...

Dessel wenst u allen prettige feestdagen toe
en een vrolijk, vredevol kerstfeest
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De vraag is of daardoor de werking van
een antibioticum kan verminderen, of
loopt de behandeling van een patiënt die
antibiotica gebruikt gevaar we als deze
tegelijkertijd ook voedsel eet waarin het
resistente gen aanwezig is?
Een andere mogelijkheid is dat bacteriën
sneller resistent gaan worden, als ze via
de gewassen met het antibiotica resistente gen in aanraking komen.

Meer bestrijdingsmiddel in ons
voedsel.
Niettegenstaande de plant door GM
resistent gemaakt is tegen bepaalde
bestrijdingsmiddelen, gaan de landbouwers mogelijk meer bestrijdingsmiddelen
gebruiken. Hierdoor is het mogelijk dat
insecten en andere planten resistent
worden voor de toegevoegde bestrijdingsmiddelen.
Gevolgen op langere termijn.
Eerder werden er geneesmiddelen op de
markt gebracht waarvan pas na jaren
bleek dat ze heel vervelende bijwerkingen
hadden. Dit is ook mogelijk met GM.

In de Betrokkenheid van augustusseptember-november weidden we reeds
aandacht aan de genetische manipulatie
van voedsel (GM). Vandaag richten we
ons op de mogelijke nadelen.

Schadelijkheid voor andere organismen.
Een zuchtje wind is voldoende om
stuifmeel via de lucht te verspreiden
waardoor de bevruchting van de gewassen in een nabij gelegen veld mogelijk is.
Op die manier kunnen mogelijke nieuwe
planten ontstaan, waarvan we de exacte
eigenschappen niet kennen.
Het is ook mogelijk dat een plant die
resistent gemaakt is voor bepaalde
insecten ook schadelijk kan zijn voor
andere organismen.

Resistentie tegen antibiotica.
erschillende infectieziekten worden
bestreden met behulp van antibiotica. Sommige van die bacteriën, de
ziekteverwekkers, zijn al resistent tegen
de meeste antibiotica. Antibioticumresistente genen worden vaak ingebouwd
in genetisch gemodificeerde gewassen.

Het gevaar van interactie (te) benutten.
Nieuw ingebrachte genen hebben soms
onbedoelde effecten op het oorspronkelijke genetische materiaal van het
organisme.
De gevolgen hiervan zijn niet te
voorspellen. Mogelijk ontstaat er een
nieuw gif.

Genetische maniputalie
van voedsel (GM).
De mogelijke nadelen.

V

In een volgende editie de wetgeving rond
GM.

Dauwtrappen!

D

e VU&ID nodigt u allen uit op de
dauwtrapochtendwandeling op
den Diel. Zondag 3 februari
2002, vertrek om 09.00 uur.
Als afsluiting op het einde van de
wandeling eigen gebakken spek met
bruin brood en bruine suiker.
Inschrijven op het secratariaat.

Korte berichten:

P

ositieve signalen in de verslagen
van het college van burgemeester en schepenen: de samenwerking met de Rusthuif krijgt gestalte
waarbij het scholeke van de Heide z'n
bestemming zal krijgen voor de
opvang van andersvaliden. Daarmee
wordt er invulling gegeven aan een
belangrijk programmapunt van VU&ID.

O
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p een informatievergadering
voor ondernemers van Dessel,
Balen en Mol hekelde de
burgemeester (terecht overigens) dat
in het provinciaal structuurplan geen
toekomst weggelegd is voor bijkomende bedrijventerreinen in Dessel. Goed
om weten dat de provincie bestuurd
wordt door CD&V, VLD en SP.a, net
zoals in... Dessel. Komaan hé jongens,
als je Dessel echt kansen wilt geven!

VU: Guy Muylaert
Zandvliet 60 - 2480 Dessel.

Ouder worden.

Als je ouder bent, moet je sterker in
je schoenen staan dan ooit....want

A

ls die jeugd moe is,
zijn ze aan vakantie toe.
Als oude mensen moe zijn zegt men:
"Ze takelt wel af, hè?"
Als de jeugd bezwaar maakt,
hebben ze een uitgesproken mening.
Als oude mensen bezwaar maken,
hebben ze het niet goed begrepen.
Als de jeugd verliefd is,
voelt men zich jong.
Als oude mensen verliefd zijn,
vindt men dat kinderachtig.

Als bij de jeugd iets mislukt, zegt men:
"Volgende keer beter,
wij gaan er keihard tegenaan."
Als oude mensen dat gebeurt, zegt men:
"Laat maar, het heeft toch geen zin meer."
Als de jeugd iets vergeet, zegt men:
"Jammer, 't is ook zo waanzinnig druk."
Als oudere mensen iets vergeten,
zeggen ze: "Ze wordt dement."
Als de jeugd depressief is,
hebben ze problemen.
Als oude mensen depressief zijn,
zeggen ze: "Wat kan die zeuren zeg!"
Laat dit ondanks alles geen
schrik-beeld zijn om oud te worden!

De belastingen gaan omhoog in Dessel!

T

er herinnering grasduinen we even in
het verkiezingsprogramma van de
CVP van vorig (!) jaar. Jan Lauwers,
toen en nu schepen van financiën,
schreef: "De CVP wist altijd zuinig om te
springen met het belastingsgeld. Dat moet
zo blijven. Daarom zullen wij geen
belastingsverhoging aanvaarden."
Op de gemeenteraad van november
werden een aantal belastingen en
retributies voor het jaar 2002 ter stemming gelegd. Op enkele uitzonderingen na
stijgen alle belastingen. Vaak minimaal,
soms fors, maar stijgen is stijgen. CVP
(CD&V) en d'82 (VLD en SP.a) tekenen
hiervoor verantwoordelijk. Wat zijn uw
woorden waard, schepen, nauwelijks één
jaar na de verkiezingen?
Laten we er nu van uitgaan dat het
schepencollege het goed voor heeft, wat
we heus wel zouden willen geloven.
Wat doen ze?
1. Alle tarieven, eens omgezet in EURO's,
worden afgerond naar boven. Zo wordt bv.
11,16 EURO onmiddelijk 12,00 EURO
(stijging van 7,5%).
2. Een aantal tarieven worden aangepast
aan wat ze noemen de reële kostprijs.
Klinkers voor opritten bijvoorbeeld worden
Een greep uit een aantal
belastingen en retributies..
Retributie voor leggen van opritten:
- betonklinkers per m²
- fundering in steenslag per m²
- boordstenen per m²
Belasting op tweede verblijven:
- niet erkende zone
- erkende zone (Campinastrand)
Belastingen op rioolaansluiting:
- eerste aansluiting
- volgende aansluitingen
Belasting op lozen in riolering:
- per aansluitbare woning
Belasting inname openbaar domein
- per dag per m²
- zomerterrassen per m²
Belasting op drijfkracht per kilowat,
ongeacht de krachtbron (bedrijven)

12,00 EURO per m² waar dit voorheen
slechts 10,31 EURO was (stijging van
16,4%).
Bij aanvang van het debat in de gemeenteraad vroeg Erik Gys (VU&ID) aan de
schepen van financiën wat de gevolgen
waren voor de inkomsten voor de
begroting 2002. Het antwoord was:
"weinig, het gaat hier om minimale
aanpassingen, afrondingen welke
nauwelijks de inkomsten verhogen."
Kris Van Dijck (VU&ID) pikte hier op in...
Hij had elke verhoging omgerekend en
kwam tot de verbijsterende vaststelling
dat de belastingen en retributies welke
men nu aanpaste in het jaar 2000 nog
goed waren voor ruim 4,1 miljoen BEF
aan inkomsten en dat deze zullen stijgen
tot 5 miljoen BEF. Met andere woorden
deze kleine "afrondingen" kosten de
belastingbetaler (u en ik) bijna 1 miljoen
BEF. Ook de Desselse bedrijven mogen
voor hun drijfkrachtbelasting dieper in
hun laatje tasten.
Bij het intreden van de EURO mag geen
enkele handelaar of winkelier op deze
wijze te werk gaan en is het afronden hem
verboden. Een EURO is niet voor niets
onderverdeeld in 100 centen.

Uit het VU&ID verkiezingsprogramma van 8 oktober
2000:
"VU&ID streeft ernaar om de
lage belastingsdruk (...) laag te
houden. Aan de inkomstenzijde
dient de opslag van radioactief
afval en de wit zand ontginning
via belastingen voor extra
inkomsten te zorgen.
VU&ID wil het beleid verderzetten waarbij geen belastingen verhoogd worden; enige
afwijking kan het principe zijn
dat het de vervuiler is die
betaalt." (het betreft hier dan
de huisvuilbelasting)
Een gemeente mag dat wel, maar dan
moet men ook eerlijk durven toegeven dat
de belastingen verhoogd worden. De
argumentatie van de meerderheid kreeg
toen eensklaps een andere dimensie. Waar
er eerst geen noemenswaardige verhoging
van de inkomsten waren, had de gemeente
plots behoefte aan heel wat meer inkomsten. "De politie kost meer, de weddes van
de burgemeester en schepenen, alsook de
zitpenningen van de raadsleden, enz.",
dixit de schepen van financiën. De maand
voordien werd de retributie van het
rusthuis (half miljoen BEF) echter zo maar
afgeschaft... Wat wel als een paal boven
water stond: VU&ID keurde de verhogingen
NIET goed. Wat schreef Armand Melis
(d'82) naar aanleiding van de verkiezingen tot de bevolking?
"Voor de werking van de gemeente is er
natuurlijk veel geld nodig. Belastingen
dus... Maar elke gemeente bepaalt zelf
hoe hoog die zijn: of we een dure of
goedkope gemeente zijn, hangt in grote
maten af van wie de gemeente bestuurt.
En dat bestuur kiezen jullie zelf..."
Is dat zo?

oude tarief
EURO
BEF

nieuwe tarief
EURO
BEF

4,46
10,31
9,47

180
416
382

5,00
12,00
11,00

202
484
444

+ 12,1 %
+ 16,4 %
+ 16,1 %

123,95
74,37

5.000
3.000

250,00
75,00

10.085
3.025

+ 101,7 %
+ 0,8 %

37,18
123,95

1.500
5.000

40,00
150,00

1.614
6.051

+ 7,6 %
+ 21,0 %

11,16

450

12,00

484

+ 7,6 %

0,37
2,48

15
100

0,40
3,00

16
121

+ 8,1 %
+ 21,0 %

16,11

650

17,00

686

+ 5,5 %

stijging in %
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Nieuws uit het Vlaams Parlement.

Parlementaire betrokkenheid...

E

ind september startte opnieuw de werking van het Vlaams Parlement
voor de periode 2001-2002. Onze regio (Mechelen-Turnhout)
vaardigt veertien Vlaamse volksvertegenwoordigers af. Nu de
statistieken van de parlementaire werkzaamheden van het jaar 20002001 gekend zijn, willen wij u de activiteiten van onze parlementsleden
niet onthouden.
Voor alle duidelijkheid: in het Vlaams Parlement wordt de meerderheid
gevormd en de ministers geleverd door VLD, SP.A, Agalav en VU&ID.
CD&V en Vlaams Blok voeren oppositie en moeten de meerderheid het
vuur aan de schenen leggen... Merk evenwel de score van Kris, ver boven
de andere leden van de meerderheid.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Vlaams Volksvertegenwoordiger
Jef Van Looy
Kris Van Dijck
Pieter Huybrechts
Luc Van Nieuwenhuysen
Lucien Suykens
Ingrid Van Kessel
Jan Van Duppen
Frans De Cock
Margriet Hermans
Luk Van den Brande
Freddy Sarens
Cis Schepens
Peter Gysbrechts
Jos Geysels

Partij
CD&V
VU&ID
VB
VB
SP.A
CD&V
SP.A
VLD
VU&ID
CD&V
CD&V
VLD
VLD
Agalev

Indiener*
95
60
49
58
22
42
26
9
14
2
7
2
2
1

Interveniënd**
14
9
16
8
12
12
4
4
15
4
1
1
-

Verslaggever***
22
10
1
10
1
3
20
8
2
4
3
-

Totaal
131
80
66
66
44
43
41
33
26
17
13
7
6
1

*Indiener:

Het aantal parlementaire stukken (decreten, moties, resoluties of amendementen) alsook interpellaties en/of
vragen aan de minister die de parlementair indiende. M.a.w. eigen initiatieven.
**Interveniënd: Aantal officiële, publieke tussenkomsten of interventies plenair, bij niet zelf ingediende initiatieven.
***Verslaggever: De keren dat het parlementslid verslaggever was bij een decreet, resolutie of hoorzitting.
Bron:
www.vlaamsparlement.be - Proteus - hoofdrubriek Vlaamse Volksvertegenwoordigers (dd. 23.11.01)

OCMW DESSEL

Welzijn in Betrokkendonk:
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Kies bewust, pluralistisch:
Sluit aan bij de Vlaamse
Zorgkas.

D

ankzij dit nieuwe initiatief krijgen
zwaar zorgbehoevenden een
tegemoetkoming van 75 tot 125
euro per maand voor hun nietmedische kosten.

Elke Vlaming, ouder dan 25 jaar, moet
hiervoor een bijdrage betalen bij één
van de 8 zorgkassen. Wellicht ontving
u hieromtrent reeds een of meerdere
brieven van uw ziekenfonds of
verzekeringsmaatschappij.
U kan echter ook terecht bij de eigen
zorgkas van de Vlaamse overheid: de
VLAAMSE ZORGKAS.
Waarom aansluiten bij de Vlaamse
Zorgkas:
- als openbare dienst is zij niet
zuilgebonden en voor iedereen
toegankelijk. Wie aansluit bij de
Vlaamse Zorgkas kiest vrij van welke
thuiszorgdiensten en zorgvoorzieningen hij gebruik maakt.
- de Vlaamse Zorgkas is ingebed in de
Vlaamse overheid waardoor dienstverlening op maat kan worden aangeboden.
- de Vlaamse Zorgkas legt zich toe op
één activiteit, een gespecialiseerd
team: de uitvoering van de Vlaamse

zorgverzekering biedt geen andere
verzekeringsproducten aan.
Hier worden uw persoonsgegevens
niet voor andere doeleinden gebruikt.
- U kan op elk OCMW terecht voor uw
aansluiting, uw aanvraag en het
binnenbrengen van facturen of
betalingsbewijzen.
Meer informatie over de
Vlaamse Zorgkas:
- infonummer 02-553.45.90
- INFO@VLAAMSEZORGKAS.be
- www.zorgkas.be, u vindt er alle
documenten en kan on line aansluiten.

VLAAMSE ZORGKAS

