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Elders bekeken...

H
'

et zijn hoogdagen voor de Parti
Socialiste. Di Rupo heeft het stemrecht voor vreemdelingen goedgekeurd gekregen in de senaat door de
Franstalige partijen PS, MR, cdH en Ecolo,
plus sp.a-Spirit als enige (!) Vlaamse fractie. Dit is niet gezond. Onbehoorlijk zelfs.'
Dit stond een tijd geleden te lezen in het
standpunt van de Gazet van Antwerpen.
Volgens de schrijver van dienst zou het
hem niet verbazen moest de partij van
Steve Stevaert bij de Vlaamse verkiezingen van volgend jaar daarvoor de rekening gepresenteerd krijgen.
Maar soit, enkele dagen voor dat
de GVA dat bewuste artikel publiceerde,
had haar zusterkrant Het Belang van Limburg de resultaten van een studie gepubliceerd waaruit bleek dat een overgrote
meerderheid van de Vlamingen tegen het
migrantenstemrecht is.
Het was vooral de krant De Morgen die vernietigend uitpakte voor de
studie en die de peiling als amateuristisch en niet representatief (want slechts
800 geïnterviewden) bestempelde. Dat
De Morgen niet de moeite nam om het
technisch rapport van de enquete in te
kijken, zegt genoeg over de ernst en de
objectiviteit waarmee men bij de zogenaamde kwaliteistkrant aan de slag gaat.
Eindredacteur Hans Cardyn van
Het Belang deed zijn job wel goed en nam
wel de moeite om een en ander na te
kijken. En wat blijkt? De Morgen springt
bijzonder eigenaardig om met opiniepeilingen. Meer nog, De Morgen meet
met twee maten en twee gewichten.
Zo zette de krant het bericht 'Belgen tegen steun aan Irak' op de frontpagina terwijl de rondvraag die als bron
diende voor dat nieuwsbericht werd gehouden bij 489 Belgen. Plots was het
aantal ondervraagden dus wel voldoende.
En het kan nog beter, zo bewijst Cardyn.
Het bericht 'Meerderheid Amerikanen tegen Irak-beleid Bush' (op basis van een
enquete bij 1207 Amerikanen) was zelfs
goed voor de kop van De Morgen. 800
ondervraagden is niet representatief volgens De Morgen voor een land van 10
miljoen inwoners, maar 1207 wél voor
een land met bijna 300 miljoen burgers.
Moraal van het verhaal: bij De
Morgen zijn opiniepeilingen alleen correct en betrouwbaar als ze hun eigen
(partij)standpunt dienen.

Roger Van Dessel
rogervandessel@fastmail.fm

Werk in eigen streek!

I

n de Betrokkenheid van november hekelde Kris Van Dijck de
bezwaren van de gemeente Retie
en de stad Geel tegen de uitbreiding van de KMO-zone Stenehei.
Op 28 november voegde de N-VA
de daad bij het woord en plaatste
bordjes langs de Kastelsedijk en
Geelsebaan met het opschrift:
"Werk in eigen streek, N-VA".
Op het gemeentehuis van Geel en
Retie werd een sculptuur afgegeven: een wiel met een stok
erdoor (zie foto). Dit staat symbool
voor het stokken in de wielen
steken van Geel en Retie in dit
Dessels, voor de streek belangrijk,
dossier. "Beide burgemeesters
kanten zich finaal niet tegen de
uitbreiding op zich, maar eisen wel
een gecoördineerde en degelijke
aanpak van het verkeersprobleem."

Wij wensen alle Desselaars een vrolijk kerstfeest
en een gezond en gelukkig nieuwjaar !!!
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Uit het N-VA (vroeger VU&ID)
verkiezingsprogramma van
8 oktober 2000:
"Het gemeentebestuur neemt
initiatief tot het organiseren
van hoorzittingen. Dit zowel als
inspraakinstrument als om
louter informatie te
verstrekken naar aanleiding
van geplande
beleidsmaatregelen."

Onze dorpskern.

O

p woensdag 12 november organiseerde het schepencollege een informatievergadering over de aanleg van het Campinaplein en over de heraanleg van de
Hannekestraat. Waar wij eerst nog dachten dat het een inspraakmoment zou
worden waarbij een eerste ontwerp zou getoond worden en waarbij de toehoorders een
inbreng konden doen, vergisten we ons schromelijk. Neen, het waren definitieve plannen
waarbij gesteld werd dat de aanbesteding nog dit jaar zou gebeuren. Dat de plannen
nog niet op de gemeenteraad geweest waren, zelfs niet toen het openbaar onderzoek
startte, was blijkbaar een detail dat niet eens het vermelden waard was. Geraamde
kostprijs: 897.000 euro. Het concept van de Hannekestraat kan alvast onze goedkeuring niet krijgen. Vooral de schoolomgeving had veel veiliger gekund, terwijl de
zeebrapaden niet eens aan de uitgangen voorzien waren... Het eenrichtingsverkeer in
Hannekestraat en Kwademeer, waar wij steeds van uitgingen, wordt blijkbaar definitief
onder de mat geveegd en het kruispunt met de Broekstraat krijgt zelfs geen
snelheidsremmers. Ook het plein van de Campina is niet kritiekvrij. Maar goed, dat zal
het nooit zijn. Er moeten nu eenmaal keuzes gemaakt worden. Laat ons zeggen dat er
toch weer veel met verhardingen gewerkt wordt, terwijl de fontein en de waterpartij wel
het verdedigen waard zijn. Voor een "groene long" komen we er met vijftien bomen maar
bekaaid van af, terwijl een door de gemeenschap betaalde verharding voor een terras
van een geplande horecazaak, aldus de ontwerper, toch onze wenkbrauwen doet
fronsen. De milieuraad werd pas nadien bevraagd en het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan, dat sprak over een ecologische tuin, werd volledig genegeerd.
De ontwerper was anderzijds wel formeel: "Deze zijde van de provinciebaan is de
moderne zijde, de overkant met zijn gemeentehuis, kerk en monumentale pomp is het
oude Dessel." Weer maar eens een bewijs dat we er goed aan deden om de pomp te
laten klasseren en zo midden op het marktplein te bewaren.

Nieuwe
wereldkampioenen te
Dessel.

N

-VA Dessel feliciteert Johnny en
Nathalie met het behalen van de
wereldtitel acrobatisch Rockand-Roll in Canada.

O

p zondag 25 januari blazen we
weer verzamelen voor onze
jaarlijkse dauw-trap-ochtendwandeling. We verzamelen om 8 uur op
het Meiplein voor een fikse ochtendwandeling welke afgerond wordt met het
bakken van spek in de Zandloper,
Nieuwendijk 51. Een borrel hoort er
natuurlijk ook bij... Vooraf inschrijven is
wel verplicht aan 5 euro per volwassene.

GMF

FSC Workshop.

essel werd lid van GMF. GMF
staat voor "Group of European
Municipalities with nucleair
facilities". Het is een vereniging die de
betrachting heeft alle Europese
gemeenten met nucleaire activiteiten
op haar grondgebied samen te
brengen en indien nodig haar belangen te verdedigen. De lidmaatschapsbijdrage bedraagt 1.000 euro per jaar.
Sinds de oprichting van STOLA in
1999 en de deelname van Desselaars
aan verscheidene internationale
congressen (COWAM en FSC) over de
problematiek van de berging van
nucleair afval zit Dessel mee op de
Europese trein.

an 18 tot 21 november
congresseerde in Brussel het
FSC (Forum on Stakeholders
Confidence), opgericht door het
Agentschap voor Kernenergie van de
OESO. Inhoud van het vierdaagse
congres: werken met lokale partnerschappen. De partnerschappen van
Stola Dessel (1999), Mona Mol
(2000) en PaLoFF Fleurus-Farciennes
(2003) werden er intensief doorgelicht. Verschillende Desselaars namen
actief deel. Het Dessels
schepencollege daarentegen was gedurende het
hele congres de opmerkelijke afwezige in Brussel.

D
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Dauwtrappen
25 januari 2004.

V

Uit het N-VA (vroeger VU&ID)
verkiezingsprogramma van 8
oktober 2000:
"De N-VA erkent de belangrijke
rol van de gemeentelijke
adviesorganen (sport-, jeugd-,
cultuur- en milieuraad) bij de
gemeenschapsopbouw en
beleidsadvisering. De N-VA
rekent er dan ook op dat de
leden van deze adviesraden
zich gedragen en opstellen als
de verdedigers van het algemeen belang."

Sporthal.

D

e spanning stijgt over een
sporthal in Brasel. Waar tot voor
drie jaar de huidige
meerderheidspartijen het idee om een
sportcentrum uit te bouwen in Brasel
nog afdeden als een luchtkasteel,
keurde de gemeenteraad ondertussen
niet alleen de herziening van het
Bijzonder Plan van Aanleg goed, maar
werd ook een ontwerper voor een
sporthal aangesteld.

Dit verheugt ons uitermate.
Maar, ook deze medaille heeft een
keerzijde. Het schepencollege is
blijkbaar niet zo gesteld op het advies
van de sportraad. De sportraad ziet
het te groot, luidt de kritiek. Dit
officieel gemeentelijk adviesorgaan
voor sport en recreatie buigt zich al
ruim tien jaar over het tekort aan
overdekte sportinfrastructuur. Haar
advies luidde dan ook om bij een
investering ruim genoeg te handelen.
Een sporthal blijkt immers na een

paar jaar sneller te klein dan wel te
groot te zijn, terwijl zien sporten ook
doet sporten. Het vertrouwen vanwege onze gemeentebestuurders in
de overigens zelf door de sportclubs
verkozen sportraad is zo groot dat
men achter haar rug de Desselse
volleybal-, basketbal-, minivoetbal- en
badmintonclub uitnodigde voor een
onderhoud. "Divide et impera".
Verdeel en heers, daarop bouwden de
Romeinen 2.000 jaar geleden hun
macht. Ook die was vergankelijk.

teraad altijd begrotingswijzigingen doorvoeren. Op de gemeenteraad van november
werd de begroting van 2003 voor een tweede keer aangepast. Een eerste keer
gebeurde dit in april.

De pastorij blijft verder staan verkommeren...

Investeringen naar af.
Aanplakzuilen
lk jaar
maakt de gemeente een

E

begroting. Dit is een raming van al
de ontvangsten en uitgaven die er
het volgend jaar voorzien zijn en gepland
worden. De begroting bestaat uit twee
grote delen, met name een gewone
dienst en een buitengewone dienst. De
gewone dienst zijn de steeds weerkerende ontvangsten en uitgaven van o.a.
de dagelijkse werking, de belastingen, de
lonen en wedden. De buitengewone
dienst daarentegen zijn de eenmalige
ontvangsten en uitgaven van o.a.
verkopen, subsidies en investeringen.
Eind 2002 keurde de gemeenteraad de
begroting van 2003 meerderheid (CD&V
en D'82) tegen minderheid (N-VA) goed.
In de loop van het jaar mag de gemeen-

GEWONE DIENST 2003 in euro
Ontvangsten
Oorspronkelijke raming
12.144.911
Aanpassing april 2003
- 18.015
Aanpassing november 2003
+ 945.710
Nieuwe raming
13.072.606

Uitgaven
10.261.833
+ 22.024
+ 465.179
10.749.036

Saldo (overschot)
1.883.078

BUITENGEWONE DIENST 2003 in euro
Ontvangsten
Oorspronkelijke raming
6.264.440
Aanpassing april 2003
+ 953.719
Aanpassing november 2003
- 767.612
Nieuwe raming
6.450.547

Uitgaven
6.045.683
+ 678.695
- 1.744.048
4.980.330

Saldo (overschot)
218.757

2.323.570

1.470.217

Vooral de aanpassing van november 2003 in de buitengewone dienst valt op. Er wordt
zo maar even voor 2.625.000 euro aan uitgaven geschrapt terwijl er een verhoging
van 880.952 euro is voor o.a. Hannekestraat en Campinaplein en de aankoop van
bosgronden in Brasel. Samen is dit een vermindering van 1.744.048 euro. Het betreft
dus vooral investeringen die niet zullen doorgaan in 2003. Dit is één vierde van het
totaal voorziene investeringsbedrag na de aanpassing van april. Dit betekent ook dat
de subsidies die daar tegenover staan, moeten geschrapt worden.
Werd in 2003 gepland, maar wordt dit jaar niet uitgevoerd:
Voorziene uitgave
Voorziene subsidie
Verbouwing pastorij
1.500.000 euro
800.000 euro
Voetgangersbrug (brug 1)
500.000 euro
450.000 euro
Parking achter kerk centrum
125.000 euro
Weegbrug containerpark
250.000 euro
Woonerf Heide (omgeving kapel)
250.000 euro
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Te korten in onderwijs?!

D

e N-VA is verbaasd over het protest van VLD’ers De Gucht en Somers
tegen de miljardentransfers van Vlaanderen naar Wallonië. De VLD en
SP.A-Spirit zijn er zelf de oorzaak van dat die transfers altijd maar groter
worden. In de vorige zittingsperiode keurden deze partijen nog het zogenaamde
Sint-Elooisakkoord goed. Resultaat: jaarlijks verliezen de Vlamingen 54 miljoen
euro aan de Franse gemeenschap. Het verlies wordt elk jaar groter.
Het Sint-Elooisakkoord zorgde in 1999 voor een nieuwe verdeelsleutel van de
onderwijsdotatie. Vóór 2000 werd voor de BTW-overdracht aan de gemeenschappen een vaste verdeelsleutel gebruikt van 57,55% voor de Vlaamse
Gemeenschap en 42,45% voor de Franstalige Gemeenschap. Door het akkoord
wordt het geld sinds het begrotingsjaar 2000 verdeeld op basis van het aantal
leerlingen van 6 tot 18 jaar per gemeenschap. Het aantal leerplichtigen is echter
geen objectieve maatstaf voor de financiële behoefte voor het onderwijs. Wat
bijvoorbeeld met het kleuteronderwijs en hoger onderwijs waar ook veel geld
nodig is? De juistheid van de cijfers blijft daarenboven betwist omdat ze niet
worden getoetst aan de bevolkingscijfers.
N-VA-ondervoorzitter Frieda Brepoels liet via het Rekenhof de leerlingencijfers
die door de Vlaamse en de Franse gemeenschap werden aangegeven voor het
jaar 2003, opvragen.
Op basis van deze cijfers en deze van de vorige jaren, rekende Brepoels uit dat
het Sint-Elooisakkoord de Vlamingen al meer dan 217 miljoen euro op vier jaar
heeft gekost of meer dan 54 miljoen euro per jaar. De Vlamingen houden nog
maar 56,93 % van de BTW-dotatie over, de Franstaligen zagen hun aandeel
stijgen tot 43,07 %. Aangezien het Franstalige aandeel almaar toeneemt, neemt
ook het verlies voor de Vlamingen elk jaar toe. De jaarlijkse winst voor de
Franstaligen overtreft nu al het bedrag dat premier Verhofstadt hen in ’99 in een
geheim akkoord beloofde.
1999
2000
2001
2002
2003

VLAANDEREN
VERSCHIL*
57,55 %
820.637 lln 57,08 % 40 miljoen euro
821.181 lln. 56,97 % 53 miljoen euro
821.768 lln. 56,94 % 60 miljoen euro
824.352 lln. 56,93 % 64 miljoen euro
TOTAAL = 217 miljoen euro

WALLONIË
42,45 %
617.034 lln. 42.92 %
620.311 lln. 43,03 %
621.352 lln. 43,06 %
623.778 lln. 43,07 %

*t.o.v. financieringsregeling die gold vóór het St-Elooisakkoord.

Terwijl de VLD durft protesteren tegen de Vlaamse miljardentransfers naar
Wallonië, zorgt de partij er zelf voor dat de transfers almaar groter worden. Het
Vlaams onderwijs zou een jaarlijkse 54 miljoen euro nochtans dringend kunnen
gebruiken. Met dit bedrag zouden bijvoorbeeld alle 127.000 Vlaamse leerkrachten een lineaire loonsverhoging kunnen krijgen van 500 euro, zou de eerste
aanzet gegeven kunnen worden tot een kosteloos leerplichtonderwijs voor al
onze kinderen of zou geïnvesteerd kunnen worden in de verkommerende
schoolgebouwen...
Als de VLD het meent met haar protest tegen de transfers naar Wallonië, dat ze
dan eens begint met in de regering de herziening te eisen van de onderwijsfinanciering. Of is dat ook weer te veel gevraagd?
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N-VA secretariaat:
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

VU: Guy Muylaert - www.n-va.be
Zandvliet 60 - 2480 Dessel.

Vroeger was ik jong en mooi,
nu ben ik alleen maar mooi.

BN en FBFC.

O

p zaterdag 22 november berichtte
De Standaard over een doemscenario voor de Desselse nucleaire
bedrijven Belgonucleair en FBFC International. Beide instellingen, samen goed
voor meer dan 500 arbeidsplaatsen,
produceren brandstof en brandstofelementen voor kerncentrales. Op zich
geen nieuws, want wie het dossier van
dichtbij volgt, weet dat de economische
situatie, in geen geringe mate mee
bepaald door de politiek, in de nucleaire
sector er niet rooskleurig uitziet. De
eersten die moeilijkheden ondervinden bij
een uitstapscenario uit de kernenergie
zijn diegenen die aan het begin van de
cyclus opereren (BN en FBFC) en zij van
wie de werking sterk afhankelijk is van
politieke beslissingen (MOX bij BN).
Dat men dus niet afkomt met het alibi: we
wisten van niets...
We moeten dan ook goed beseffen waar
we mee bezig zijn. Wat ons betreft moet
de operationaliteit van beide instellingen
zo optimaal mogelijk gehouden worden.
Dit betekent dat wanneer er politieke
beslissingen genomen moeten worden bij
het afleveren van vergunningen men dan
ook in hoge mate rekening moet houden
met de tewerkstelling. Dit vergt politieke
moed. Anderzijds kan men zich de vraag
blijven stellen of het uitstappen uit de
kernenergie wel verantwoord is zonder
voldoende waardevolle en dekkende
alternatieven... Wij vrezen van niet.
Daarnaast moeten we ons ook klaar
houden om tijdig de nodige reconversie
te voorzien in de streek. Meer dan 500
arbeidsplaatsen vervangen in een regio
die nu al moeilijkheden kent, zal geen
sinecure zijn. Is het dan niet hemeltergend dat wanneer de gemeente Dessel
haar KMO-zone Stenehei, ter streke
nucleaire zone, wil uitbreiden, zij hiervoor
tegenkanting krijgt van de stad Geel en
de gemeente Retie die prompt bezwaren
neerleggen? (zie voorblad)
Laat ons er zorg voor dragen dat de
nucleaire activiteiten in Dessel kunnen
blijven doorgaan en dat de nodige extra
en/of vervangende arbeidsplaatsen
kunnen gegarandeerd worden.
Omdat werk in eigen streek ook nu nog
van tel is, ook in 2003.

