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D

essel(n)aar
"Je woont en werkt hier, maar waar
kom je vandaan?", krijgt ge wel eens
te horen. Vervolgens probeert ge dat dan
met hand en tand uit te leggen, want leven
en werken in 't stad mag dan al plezant en
verrassend zijn, ge zult altijd een echte
Desselaar blijven. "Ik kom uit Dessel, in de
Kempen," begint ge, "maar eigenlijk ben ik
van Witgoor, een gehucht daarvan." Ver
komt ge daar niet mee; weinig Vlamingen
weten Witgoor (Dessel) liggen.
Bij sportliefhebbers gaat er wel
eens een belletje rinkelen als ge zegt dat
Dessel in tweede klasse speelt, dat Witgoor
Sport in de jaren '80 furore maakte en dat
motorcrosser Joël Smets en de voetballers
Goots en Vanhout er ook geboren zijn.
Maar uw vriendenkring blinkt niet uit in
sportiviteit.
"De radioactieve afvaltransporten,
die ken je toch?" probeert ge voorzichtig.
"Wel, het laatste stukje van die transporten gaat van het station in Mol naar de
opslagplaatsen in Dessel."
"Dessel is bovendien uniek in Europa omwille van het kanalenkruipsunt van
sas4 in Witgoor," vertelt ge. Maar als ge
bedenkt dat er zelfs Desselaars zijn die
dat niet weten, dan durft ge uw vrienden
ook niks te verwijten. Bij pot en pint vraagt
ge wel eens of ze Campina-bier kennen.
Brouwerij Campina? Ja, dat komt hen wel
bekend voor. Maar Jupiler, Stella en Maes,
dat zegt hen veel meer. Tja, mannen
weten waarom.
En nu ge toch de cafétoer opgegaan zijt, dan hoopt ge dat ze wel zullen
weten dat ze voor de beste kermis van
Vlaanderen de derde week van juli naar
Witgoor moeten afzakken. Maar 't is vooral
de moed die afzakt, in uw eigen schoenen
nog wel, want ze kennen Witgoor-kermis
niet!
En stillekesaan verliest ge uw
geduld en uw enthousiasme. En dan te
bedenken dat ge nog met geen woord
gerept hebt over dat geweldig dialect, dat
men in Dessel stjè-endjeusjes zegt in de
plek van stekkendoosje en da de jèbessekes die we neffe de stjèweg vaine lèkker
zen. Ze kijken u aan alsof ge Chinees
spreekt.
Maar wat kan het u schelen, zolang ge zelf maar weet waar Dessel ligt.
En zolang ze maar niet denken da ge van
Mol zijt of van Turnhout, of erger nog, van
Geel. Nee, ge zijt maar al te graag
Desselaar. Of was't nu Desselnaar?
Roger Van Dessel
rogervandessel@fastmail.fm
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Mijn Dorp!

B

este Desselaars,
"Mijn dorp in de Kempen" zong Louis Neefs een paar decennia geleden
over zijn geboortedorp Gierle. Ook Dessel is steeds zo'n dorp geweest.
Een dorp in de Kempen met z'n eigen herinneringen, z'n eigen vedetten, z'n
eigen gebruiken. Een dorp met z'n eigen pils. Een dorp waar praktisch iedereen
iedereen kende.
De warmte van het elkaar kennen is in een dorp met 8.500 zielen niet langer de
evidentie. Enigszins betreurenswaardig wanneer we niet langer Jef of Maria bij
de bakker of de beenhouwer persoonlijk kunnen begroeten, laat staan dat we
alle bewoners van onze straat nog bij naam kennen. De vervreemding neemt
hand over hand toe. Het is de vooruitgang zullen sommigen gelaten zeggen.
Maar, moeten we deze neergang (want dat is het in plaats van vooruitgang) in
de hand gaan werken? Ik stel spijtig genoeg vast dat het gemeentebestuur daar
ijverig mee bezig is. Als je naar het gemeentehuis belt, krijg je voortaan een
ingesproken bandje te horen: "Voor het secretariaat: druk 1, voor de dienst
bevolking: druk 2, voor..." De warmte, de directe "goeiedag", kan er niet meer af.
Het is de automatisering, niet?
Of, als je je aanbiedt aan het containerpark moet je voortaan je identiteitskaart
tonen, ook al ben je de oud-burgemeester... Voor iedereen hetzelfde hoor ik u al
denken. Ja, natuurlijk. Het containerpark is er alleen voor Desselaars en voor
Dessels afval. Dat men de identiteitskaart vraagt wanneer men niet zeker is,
wanneer men iemand niet kent, dat zal niemand het personeel kwalijk nemen.
Maar dat goede bekenden het pasje moeten bovenhalen is toch je reinste onzin.
Is Dessel dan toch Dessel niet meer?
Misschien kunnen de burgemeester en de schepenen bij de aanvang van de
volgende gemeenteraad ook eens hun identiteitskaart tonen en zich legitimeren;
het moesten eens de echten niet zijn...
Kris Van Dijck
Fractieleider N-VA Dessel
Vlaams volksvertegenwoordiger
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De post blijft!

U

las in de Betrokkenheid van
oktober dat de Post van Dessel en
Retie mogelijk zullen fusioneren.
Wij deelden u toen mee dat de N-VA bij
hoogdringendheid een motie op de
Desselse gemeenteraad liet goedkeuren.
Ondertussen kreeg de burgemeester een
antwoord van de Post. Een antwoord dat
we u niet willen onthouden en hieronder
integraal afdrukken. Voorlopig lijken we
alvast de slag gewonnen te hebben.
Brussel, 30 oktober 2002

Verwaarlozing?

M

ooi zo, de heraanleg van het kerkhof in Dessel centrum. Een pluim voor
de technische dienst van de gemeente. Zowel de paden als de
aanplanting, de poort als de omheining geven de begraafplaats een heel
ander en verzorgd uitzicht. En toch lukt het huidig gemeentebestuur er steeds in
om het mooie te verprutsen... Want, zeg nu zelf: heb jij het ook gezien?
De lijsten bij de ingang? De namen van de graven waarvan de burgemeester
beweert dat ze verwaarloosd zijn? De grote aanplakbrieven op de graven zelf?
Dit kan je niet verantwoorden door te verwijzen naar wat de wet voorschrijft.
Het is een terechte bekommernis om er zorg voor te dragen dat het kerkhof er
net en verzorgd bij ligt. Maar wanneer men bij een delicate zaak, zoals begraafplaatsen er één is, wil ingrijpen, doet men dat met de nodige voorzichtigheid.
Wanneer men, samen met de nabestaanden, de begraafplaats wil opfleuren, dan
doet men dit in de beslotenheid van een persoonlijk gericht schrijven. Daarna
kan men nog steeds naar de wettelijke procedure grijpen. Een onaangekondigde openbare aanplakking is toch wel het laatste. Deze manier van handelen is
kwetsend voor de nabestaanden. Zoiets doe je niet.

Echte verwaarlozing!

D

oor de storm van 27 oktober
mag het torenkruis dan wel zn
geheim prijsgegeven hebben.
Een ander, en veel dramatischer
geheim moet er niet voor onderdoen...
Met name de staat van onze mooie,
geklasseerde pastorij. Bij het opmeten
van de stormschade kwam men
immers tot de vaststelling dat inbrekers lelijk huishielden en zelfs met de
schouwen aan de haal gingen.
Hoe is het zo ver kunnen komen?
Twee jaar geleden stelden wij reeds
een architect aan om de pastorij te
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VU: Guy Muylaert
Zandvliet 60 - 2480 Dessel.

Betreft: Postale aanwezigheid in de gemeente
Dessel.
Mijnheer de Burgemeester,
In antwoord op de motie ingediend door Dhr.
Kris Van Dijck betreffende een mogelijke fusie
van het kantoor van uw gemeente met het
kantoor te Retie kan ik u mededelen dat DE
POST verplicht is, wil ze concurentieel blijven
bij de toekomstige opening van de Europese
markt, een nieuwe filosofie te ontwikkelen
voor haar kantoren. Dit houdt een grondige
wijziging in van de bestaande postale
structuur. Zo zullen er nieuwe en modernere
uitreikingskantoren worden opgericht op
gemakkelijk bereikbare plaatsen zoals de
rand van de wooncentra.
Terzelfder tijd, zal een specifiek netwerk
worden ontwikkeld van moderne, gestandaardiseerde verkooppunten die beter zullen
beantwoorden aan de noden en verwachtingen van de cliënteel.
Vermits het huidig beheerscontract voorziet
dat DE POST minstens één kantoor per
gemeente zal behouden, zal de postale
dienstverlening voor de gemeente Dessel in
de toekomst zeker op hetzelfde peil behouden
blijven. DE POST streeft er tevens steeds
naar om haar dienstverlening te optimaliseren
in overleg met de lokale besturen.

renoveren. Sindsdien is er niets
gebeurd en staat het gebouw, opgetrokken in 1778, meer en meer te
verkommeren. Blijkbaar ligt daar
niemand wakker van. Wij wel.

N-VA secretariaat:
www.n-va.be

Aan bet College van Burgemeester en
Schepenen
van de gemeente DESSEL
2480 DESSEL

Biezenstraat 28, tel/fax 014-37 24 54
e-mail: kris.vandijck@n-va.be
openingsuren:
elke werkdag van 9 tot 12 uur
spreekuur Kris Van Dijck:
maandag van 17 tot 19 uur of
na telefonische afspraak

Met de meeste hoogachting,
Dirk BOEREN
Director Retail

Uit het VU&ID (nu N-VA)
verkiezingsprogramma van
8 oktober 2000:
"VU&ID meent dat de
gemeente een belangrijke
voortrekkersrol kan vervullen
in het bewustmaken van de
bevolking met betrekking tot
ontwikkelingssamenwerking.
De door de gemeente, onder
verantwoordelijkheid van
VU&ID mandatarissen
opgestarte projecten rond
11.11.11, Balkanactie en
Kosova dienen verder gezet te
worden."

11.11.11

H

et deed deugd. Eindelijk terug actie voor het goede doel in onze gemeente. En,
laat ons eerlijk zijn, voor het eerst leverde ook de oppositie haar bijdrage. Toen
het gemeentebestuur, onder verantwoordelijkheid van toenmalig schepen van
ontwikkelingssamenwerking Kris Van Dijck, in 1989 met 11.11.11 startte, stuurde de
CVP haar kat. Zes jaar later deed d'82 hetzelfde.
De Nieuw-Vlaamse Alliantie droeg meer dan haar steentje bij. Voor de N-VA is het opzet
zelf immers belangrijker dan wel wie de politieke verantwoordelijkheid draagt. Zo hoort
het ook. Tientallen vrijwilligers langs de straat en een aangename happening op zondag:
het was de moeite. Na een leemte van twee jaar hopen wij dan ook dat er verder kan
gewerkt worden op de ingeslagen weg. Proficiat aan alle initiatiefnemers en medewerkers. Ook op ons kunnen jullie blijven rekenen.

Parkeren langs de
Molsebaan.

Z

oals in vorige Betrokkenheid gemeld
weigert het gemeentebestuur de
zone 50 op de Molsebaan uit te
breiden tot en met het kruispunt met
Broek- en Lucasstraat. Dit is echter nog
niet alles. De mensen die wonen tussen
de bebouwde kom en het kruispunt, waar
men echt kan spreken van lintbebouwing,
zijn bovendien hun parkeerplaatsen kwijt.
Nergens langsheen de provinciebaan
paste men deze maatregel toe. Waarom
hier wel? Was het niet eenvoudiger,
efficiënter en veiliger geweest dit allemaal
bebouwde kom te maken met alle nodige
voorzieningen van dien?

"De Hei" opent haar
deuren.

Olga Minnen, voorzitter van het dagelijks
bestuur, houdt de gelegenheidstoespraak

Johnny & Nathalie aan
de wereldtop!

O

p 16 november 2002 werden
Johnny Coomans, postbode, en zijn
vriendin Nathalie Van Iersel, beiden
lid van Rock Fifty-5 Dessel, vierde op het
WK Akrobatisch Rock & Roll dansen in de
hoogste categorie, te Karlsruhe. Op 23
november 2002 werden zij gehuldigd op
het gemeentehuis en op een gepaste
manier door leden en oud-leden in de
bloemetjes gezet bij Rock Fifty-5.
Medestichter, erevoorzitter en
gemeenteraadslid Erik Gys bracht hulde
met een geëmotioneerde toespraak.
'Dit is topsport !', zo besloot hij na een
demonstratie van het kampioenenpaar.
Op 30 november sloten zij het jaar 2002
in Lyon af, en plaatse zich hiermee op de
2e plaats van de wereldranglijst.
Laat ons fier zijn op deze topsporters.
Proficiat en nog veel succes!

W

ij startten ermee vorige
legislatuur. Het stond in ons
verkiezingsprogramma van
oktober 2000. We kwamen er meermaals over tussen op de gemeenteraad. In onze Betrokkenheid van mei
2001 en juni/juli 2002 berichtten we
er uitvoerig over. En jawel, op zaterdag 30 november was het zo ver en
vond de officiële opening plaats van
"De Hei" in het scholeke op de Heide.
Op initiatief van De Rusthuif in
Arendonk en in samenwerking met het
vorig en huidig gemeentebestuur werd
het scholeke op de Heide omgebouwd
tot een nieuwe atelierruimte voor
volwassen mentaal andersvaliden. Zo
krijgt de Rusthuif een bijhuis in Dessel
en draagt ook Dessel haar steentje bij
voor de dagopvang van mensen met
bijzondere noden.
Wij wensen het nieuwe initiatief alle
succes toe.
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1ste Onderwijscolloquium N-VA

D

e N-VA hield op zaterdag 23
november, onder het voorzitterschap van Vlaams volksvertegenwoordiger Kris Van Dijck, haar
eerste onderwijscolloquium.
Gedurende de hele
dag werd er aardig
gedebatteerd en de
partijvisie werd
geactualiseerd.
De teksten zijn op ons
secretariaat te
verkrijgen.

Volgende tien voorstellen, die nog
door de partijraad moeten goedgekeurd worden, springen vooral in het
oog:
1. De N-VA pleit voor een VOLDOENDE
kansenbeleid. Dit houdt in dat elk kind,
ongeacht zijn afkomst of het net
waarin het zit, voldoende kansen moet
krijgen van de overheid om zich
optimaal te ontplooien en ontwikkelen.

Politiek in de show.

D

e voorbije weken kreeg Kris Van Dijck heel wat persaandacht, tot De
Zevende Dag toe, met zijn kritiek over de manier waarop in Vlaanderen
bepaalde politici in allerlei spelletjesprogramma's op tv opgevoerd
worden. Ook in vorige Betrokkenheid schreef hij hierover terwijl Het Nieuwsblad
van 13 november onder de titel: "Willen we politici of amusementspolitici?" Kris'
analyse deelde.
Onderstaande tabel geeft aan van welke partijen er het voorbije half jaar politici
op de VRT in allerlei spelletjes opgevoerd werden. Hier moet geen tekening bij
gemaakt worden, of wel soms? Laat het duidelijk zijn: de N-VA wil niet
"meespelen". Wij klagen niet, wij klagen aan.
VRT
SP.a
CD&V
Agalev
VLD
Spirit
lokale lijsten
Ecolo
Vl Blok
N-VA
totaal
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absolute cijfers
22
18
16
16
6
2
2
0
0
82

percentage
26,8
21,9
19,5
19,5
7,3
2,4
2,4
0
0
100

Kort:
- geen netdiscriminatie,
- leerlinggebonden financiering,
- niet het opleidingsniveau van de
moeder is het belangrijkste, wel de
thuistaal (Nederlands).
2. Wij kunnen ons vinden in het
inclusie-principe maar de manier
waarop de minister dit wil invoeren, is
volledig verkeerd. Dit mag nooit ten
koste gaan van het buitengewoon
onderwijs. Besparingsredenen kunnen
nooit! Wij willen extra aandacht voor
de draagkracht van de leerkrachten
en de toegankelijkheid van de scholen:
3. Geen tweetalig onderwijs in
Vlaanderen.
4. De N-VA is tegen loondifferentiatie
maar voor functiedifferentiatie.
5. De beroepsanciënniteit van mensen
die op latere leeftijd naar het onderwijs stappen, moet op waarde geschat
worden en volledig overdraagbaar
zijn.
6. Een dringende herwaardering van
directies dringt zich op. Daarom een
serieuze loonsverhoging en een
verplichte opleiding.
7. De N-VA wil de Leerkracht-InOpleiding(LIO) invoeren tijdens de
lerarenopleiding. Als laatstejaarstudent geven ze, ipv stage, 6u tot 8u
les per week en worden hiervoor
betaald (bv. 500 euro per maand).
De begeleiding wordt gedaan door de
mentor in de school, de leerbegeleiding door de opleidingsdocent
of instituutsbegeleider. Zo wordt de
kloof tussen theorie en praktijk
daadwerkelijk gedicht.
8. Het beginloon van leerkrachten
moet dringend omhoog en de
aanvangsbegeleiding moet
verbeteren.
9. Vanaf de volgende legislatuur
(2004) moet Vlaanderen onverkort
6% van het BRP in onderwijs en
vorming investeren. Investeren in
onderwijs is de toekomst voorbereiden, wat niet kan gezegd worden van
de alles-is-gratis-politiek van bepaalde
excellenties.
10. De N-VA wil slechts twee netten
per onderwijsniveau. In het basis
onderwijs is dit het gemeentelijk
onderwijs en het vrij onderwijs. In het
secundair is dit het gemeenschapsnet
en het vrij net.

