“betrokkenheid”
NIEUWSBRIEF

VOOR

DE

DESSELSE

BEVOLKING

10e jaargang nr. 10

december 2004

Wie is Kris Bertels?

O

p donderdag 2 december werd
Kris Bertels voorzitter van de
N-VA afdeling in Dessel en volgt
daarmee Guy Muylaert op.
Kris is met zijn 28 lentes een jonge,
gedreven stuurman aan het roer van
de N-VA in Dessel. Hij is de zoon van
Paul Bertels en Marie-Louise Luyts en
bracht zijn kinder- en jeugdjaren door
in de Kantstraat op de Heide. Na de
gemeenteschool in de Lorzestraat en
het Sint-Pietersinstituut in Turnhout,
behaalde hij het diploma van industrieel ingenieur bouwkunde aan het
De Nayer-Instituut in Mechelen.
Aan de Brusselse VUB vervolmaakte
hij zich nog in veiligheidstechnieken.
Kris werkt momenteel bij Willems
metaalconstructies in Balen.
Sinds enige tijd woont hij samen met
zijn vriendin Annemie Molenberghs in
de Hoefstraat.
Kris komt oorspronkelijk uit de Chirowerking in Dessel. Hier ligt zijn basis
van maatschappelijke betrokkenheid
en groot sociaal engagement. Zijn
weekends zijn gevuld met een rijk sociaal leven: Spinba, FC Spin, Dessel
Sport, De Eendracht,...
Al op jonge leeftijd zocht hij contact
met de lokale Volksuniewerking, want
zijn maatschappelijk engagement kan
niet los gezien worden van een sterk
Vlaams-nationale reflex.
Een onafhankelijk Vlaanderen, als lidstaat van de Europse Unie, is ook
voor Kris immers een basisvoorwaarde
om meer welvaart en welzijn te bekomen voor alle inwoners van Vlaanderen. Kris valt vooral op door zijn inzicht, heldere analyses en bereidheid
om er ook consequent naar te handelen. Kortom een man van z'n woord.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van
2000 was Kris één van onze jongerenkandidaten. Hij bleef al die jaren
actief in het bestuur, engageerde zich
o.a. in de Desselse sportraad en Stola
en werd bij de interne bestuursverkiezingen van 2 december ll. door de
N-VA leden unaniem aangeduid om de
N-VA naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2006 te leiden.

B

este Desselaars,
Toen ik in 2000 mijn eerste stappen in de gemeentepolitiek zette,
wist ik niet waaraan ik begon. Ik was jong en enthousiast, maar blijkbaar ook naïef. Nu, vier jaar later, ben ik iets minder jong, veel minder naïef,
maar enthousiaster dan ooit.
Na enkele jaren binnen ons afdelingsbestuur te werken, heb ik mij kandidaat
gesteld om voorzitter te worden. Onze leden hebben mijn kandidatuur
massaal gesteund. Kwatongen beweren al eens dat er binnen de N-VA van
Dessel geen plaats is voor de jeugd. Wel, ik denk dat met mijn verkiezing tot
voorzitter het tegendeel bewezen is.
Het feit dat ik nu aan de leiding sta van de grootste partij in Dessel schrikt mij
helemaal niet af. Gelukkig maar, want onze groep wordt nog elke dag groter.
Dat bewijst dat we goed bezig zijn, en overtuigt mij dat we op de ingeslagen
weg moeten verdergaan tot aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen.
Daar ligt ook onze grootste uitdaging in de nabije toekomst. De volgende 2
jaar zullen we, nog meer dan de afgelopen 4 jaar, ons oor te luisteren leggen
bij wat u te vertellen hebt. Op die manier kunnen we een goed verkiezingsprogramma uitschrijven en weet iedereen waaraan men zich bij ons kan
verwachten. Geen holle woorden en slogans, maar duidelijkheid en eerlijkheid
tegenover u. Tegelijkertijd zullen we het huidige beleid met een kritische blik
in de gaten blijven houden en u via onze Betrokkenheid op de hoogte blijven
houden van het reilen en zeilen binnen onze gemeente. Tot spijt van wie het
benijdt. Niemand is verplicht onze nieuwsbrief te lezen.
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In de hoop u in ieder geval eens te mogen begroeten op één van onze
activiteiten, rest er mij verder niets dan u een vredevolle kerstperiode toe te
wensen en een gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar.
Kris Bertels
Voorzitter N-VA Dessel

meerderheid en in de oppositie,
wanneer er rond moest gegaan
worden voor 11.11.11.
En nog vreemder als je bekijkt waarmee een aantal van onze
mandatarissen en bestuursleden zich
dagelijks bezighouden.
Resultaat: 0 op 4. Een mens zou voor
minder de moed verliezen, zou je
denken. Maar dat is net dat wat wij
niet doen.

Uit de raad geklapt.

O

nze N-VA gekozenen brachten
vier extra punten op de gemeenteraad van november.
Over de hele lijn vingen ze bot.
De gevaarlijke situatie voor de fietsers
aan het gemeentehuis (zie vorige
Betrokkenheid) werd van de hand
gedaan met de opmerking: Fietsers
moeten dan maar afstappen en te
voet gaan. Het éénrichtingsverkeer
werd dan weer een welles nietes
verhaal tussen de burgemeester en
Kris Van Dijck over het al dan niet
aanwezig zijn van een advies van de
politie waarop de burgemeester zijn
beslissing baseerde. Als iemand dat
advies gezien heeft,

laat het ons dan weten...
De vraag om te onderzoeken of op de
Heide een project 'begeleid zelfstandig wonen' tot stand zou kunnen
komen, werd eveneens van tafel
geveegd met het argument dat
daaraan in Dessel geen behoefte is.
Dat onderzoeken is al te veel gevraagd. Tenslotte was er onze vraag
om binnen de gemeentelijke raad voor
ontwikkelingssamenwerking (GROS)
a-politiek en pluralistisch te werken.
Bij de vraagstelling kregen we de wind
al van voor. Wij zouden blijkbaar geen
respect hebben voor diegenen die
zich inzetten voor ontwikkelingssamenwerking en voor de betrokken
bevolkingsgroepen... Vreemd, als je
weet dat wij er altijd bij waren, in de

N-VA Dessel koos deze maand
een nieuw bestuur.

A

l onze gemeente- en OCMW mandatarissen stelden zich uiteraard
terug kandidaat. Coördinaten van al de bestuursleden zijn te
bekomen op het secretariaat.

Kris Bertels (voorzitter), Guy Muylaert, Wim Peeters, Simonne Minnen,
Brigitte Van Dael, Johan Smet, Paul Bertels, Marc Claes, Herman Minnen,
Benny Goots en Annemie Molenberghs
162 Gemeentemandatarissen:

Kris Van Dijck (fractie-voorzitter gemeenteraad), Flor Van Noppen,
Fons Dries, Maria Van Dael, Hugo Draulans, Carlo Van Beylen, Erik Gys en
Diana Slegers

OCMW-mandatarissen:
Diana Slegers (fractie-voorzitter ocmw en lid vast bureau),
Roger Van Campfort, Frans Blankert en Frans Rommens

Dauwtrappen
30 januari 2005.

O

p zondag 30 januari blazen we
weer verzamelen voor onze
jaarlijkse dauw-trap-ochtendwandeling. We verzamelen om 08.00 uur
op het Meiplein voor een fikse ochtendwandeling. Dit wordt afgerond met het
bakken van spek in het jongens Chirolokaal van Witgoor. Een borrel hoort er
natuurlijk ook bij... Vooraf inschrijven is
wel verplicht aan 5 euro per volwassene.

Zeg ja tegen de N-VA!

D

e ledenhernieuwing voor 2005
gaat volgende week van start.
Alle N-VA leden kregen de vraag
hun lidgeld voor 2005 te storten.
De vernieuwingen lopen volop binnen.
Maar wij zijn ambitieus en als jonge,
onafhankelijke partij willen we groeien.
Zeker in aanloop naar de volgende
gemeenteraadsverkiezingen.
Wilt u ons ondersteunen, dit kan best
door u bij ons aan te sluiten.
Hoofdlid (eerste in een gezin) 12,50 euro
Hoofdlid (jonger dan 35)
7,50 euro
Bijlid (anderen in het gezin)
2,50 euro
U kan ook meer doen. Wenst u actief
mee te werken, meld u aan!

De jongeren zijn erg aardig:
zij laten het jong zijn over aan
de ouderen.
Jonckheere

Uniek.

Wat na Stola?

S

et is niet omdat de Stola werking
voltooid is dat het dossier ook
volledig afgehandeld is. Opvolging
naar de federale overheid toe, als ook
het blijvend opvolgen van het nucleaire
gebeuren in Dessel, blijft een belangrijke opdracht. Stola krijgt dan ook een
vervolg. Het schepencollege wil echter
mordicus de naam Stola, gekend in
binnen- en buitenland, wijzigen in Stora.
Waarom van naam veranderen als Stola
als term na veel moeite ingeburgerd is,
is dan ook een vraag van N-VA Dessel.
Ook de aanwezigheid van de oppositie
in het dagelijks gebeuren van Stora zal
quasi uitgesloten worden, want de
voorzitter van de Algemene Vergadering
zal ook de voorzitter van de Raad van
Beheer worden en moet een lid van het
schepencollege zijn. Alles in handen van
één persoon. Diegene die advies moet
geven en diegene die advies moet
krijgen: één en dezelfde persoon?
Efficiënte manier van samenwerking,
dat wel...

tola zette een punt achter haar
werking. Vijf jaar lang boog
Dessel zich over de vraag of het
in Dessel aanwezige laag radioactieve
afval ook hier bij ons definitief kan of
mag geborgen worden. Tientallen
Desselaars engageerden zich in
werkgroepen, Algemene Vergadering
of Raad van Beheer. Het resultaat
mag ook gezien worden en is
opvraagbaar bij Stola, of raadpleegbaar op www.stola.be. In januari zal
het volledige document voorgelegd
worden aan de gemeenteraad om bij
aanvaarding overgemaakt te worden
aan de federale overheid.
Gedurende de hele periode van Stola
was Hugo Draulans voorzitter van de
Raad van Beheer. Een taak die hij met
grote betrokkenheid, inzet en inzicht
op zich nam. Dagelijks (en dat mag
letterlijk genomen worden) nam hij de
leiding in handen, samen met de twee
stafmedewerkers.

H

Uit het N-VA
verkiezingsprogramma van
8 oktober 2000:
"Nucleair afval
Aangezien in onze gemeente al
het nucleair afval van België
opgeslagen ligt, moeten wij
blijven eisen dat de federale
overheid een definitieve
oplossing vindt. Daarom ook
wensen wij de tijdelijke opslag
verder te belasten.
N-VA blijft verder haar steun
geven aan de vzw STOLA
Dessel die de mogelijkheid
onderzoekt om in Dessel
laagactief, kortlevend afval
definitief te bergen.
Los van op het onderzoek
vooruit te lopen, meent N-VA
dat zowel de tijdelijke als
definitieve aanvaarding van dit
afval Dessel kwalitatief geen
windeieren mag leggen. N-VA
wil dan ook consequent de
streekeisen m.b.t. dit dossier
blijven verdedigen."

Donderdagmarkt.

N

-VA Dessel tekent weer present
op de Desselse donderdag
markt in de kerstperiode.
Honderden theelichtjes worden uitgedeeld met de niet mis te verstane
boodschap: "Zoals de avond en de
morgen steeds herbeginnen, doen en
voortdoen met slagen en tegenslagen.
Het leven behoort de moedigen."

N-VA secretariaat:

Wij wensen
iedereen
prettige
feestdagen
en een
gezond 2005

Biezenstraat 28, tel/fax 014-37 24 54
e-mail: kris.vandijck@n-va.be
www.n-va.be/krisvandijck
Het secretariaat is elke werkdag
toegankelijk van 09.00 tot 12.00 en van
13.00 tot 15.00 uur, verantwoordelijke
Diana Slegers is bereikbaar tijdens deze
uren, of op GSM 0477-63 24 92.
Kris Van Dijck is bereikbaar na afspraak.

VU: Kris Bertels - www.n-va.be
Hoefstraat 5 - 2480 Dessel.
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Het Belang is geen
haar beter.
Uit De Standaard van 4/12/04 van Bart
Brinckman
oewel het VB zich graag als
"slachtoffer van het regime" en
als "zuivere" partij profileert is de
waarheid dat Dewinter zich in alle
bochten wringt om de miljoenen
belastingsgeld dat zijn partij ontvangt te
blijven ontvangen.
Om een Vlaamse betoelaging van 1,6
miljoen euro per jaar op te strijken,
stelde het Vlaams Belang zich plots
volledig gelijk aan het Vlaams Blok.
Zo flikkerden Dewinter en co een
volledige marketingoperatie, erop
gericht om de partij te normaliseren en
te wapenen tegen de gevolgen van het
arrest van het Gentse hof van beroep,
in de vuilnisbak. De bombastische
oprichting van een nieuwe partij?
Het was allemaal maar om te lachen. De
beslissing van het Vlaams Belang was
des te vreemder omdat de partij een
schitterende strategie om de Vlaamse
meerderheid pijn te doen, liet liggen. Als
Dewinter voet bij stuk zou houden en
benadrukken dat het Belang een nieuwe
partij was, dan moesten CD&V, N-VA,
SP.A/Spirit, VLD en Groen! zelf beslissen
om de overheidsfinanciering af te
nemen. Met een duidelijk advies van de
juridische dienst van het parlement
(zonder verkiezingen geen dotatie voor
een nieuwe partij, nvdr) leek dat een
makkelijke klus. Maar de kans dat een
flink stuk van de publieke opinie deze
drooglegging niet pikte, was reëel.
Bovendien waren de Vlaamse partijen
erg verdeeld. Het Vlaams Belang zou
het niet laten om dat met een sardonisch plezier te exploiteren.
Maar het Vlaams Belang durfde het
risico niet aan. Hoewel er geen dag
voorbijgaat dat de partij andere politici
aanklaagt die erop uit zouden zijn om
aan de "vleespotten" te zitten, is het
Belang geen haar beter. Tijdens een
informele perslunch beaamde Dewinter
zonder te verpinken dat hij er als de
dood voor was om zijn subsidies kwijt te
raken. Mochten er over drie maanden
verkiezingen zijn, dan zou het Belang
zonder meer volhouden dat het om een
spiksplinternieuwe partij zou gaan.
Na verkiezingen houden de Vlaamse
partijen immers geen enkel argument
over om de dotatie in te trekken. Maar
nieuwe Vlaamse verkiezingen worden
pas over vijf jaar georganiseerd.
Bovendien kon dit precedent ook de
federale dotatie in gevaar brengen....

H

Elektriciteit, hoe lang
nog?
"

E

en klein land heeft een groot
buitenland...", deze gedachte
ging de voorbije dagen een paar
maal door mijn hoofd. Niet verwonderlijk, want in goed twee weken tijd heb
ik er zowel een bezoek aan Kosova als
Finland opzitten. Terwijl tussenin de
Schotse televisie me opzocht om naar
mijn mening te vragen over de rol van
de volkeren en regio's in het één
wordend Europa. Maar al bij al werd
elektriciteit de rode draad van de
voorbije veertien dagen.
Aanleiding voor de Kosovareis was
drievoudig: de uitnodiging van de
Vrienden van Kosova, vooral hier in de
Kempen erg actief, het feit dat de
Balkanlanden mee opgenomen zijn in
de lijst van bevoorrechte landen voor
het Vlaams buitenlands beleid (waar ik
mijn steentje toe bijdroeg) en de wil
van minister Bourgeois om Vlaanderen ook effectief op de internationale
kaart te zetten. Op vier dagen tijd
kregen we er een gevarieerd en intens
programma af te werken.
We ontmoetten zowel de armsten
alsook de rijkste Kosovaar, spraken
164 met de oppositie en gingen op
theebezoek bij de president. Eén ding
is duidelijk. Dit land, met 60% werkloosheid, waar de intresten op
leningen 16% bedragen en de totale
export 3% vormt van de import, kan
er nooit zonder structurele buitenlandse steun bovenop geraken. De
bodemrijkdommen die ze wel bezitten

kunnen of mogen niet geëxploiteerd
worden. Maar erger nog: de
elektriciteitsbevoorrading. Ze zijn
totaal afhankelijk van de buurlanden
met als gevolg een chronisch tekort.
Dagelijks uren geen stroom...
Met alle gevolgen van dien voor
levenskwaliteit en economie.
In Finland een heel ander programma.
Op uitnodiging van het Belgisch
Nucleair Forum bezochten we er de
kerncentrales van Olkiluoto en de
bergingssite voor laag radioactief
afval. Ook hier een dreigend
elektriciteits tekort of een al te grote
afhankelijkheid van het buitenland
voor de toekomst... Groot verschil:
men is bezig met de bouw van een
vijfde Finse kerncentrale, goed voor
1.600 MW. Kostprijs: 3 miljard euro.
In Finland bereidt men de toekomst
voor.
En bovendien: eenmaal elektriciteit
aan het procederen kost dit 15 euro
Megawatt/uur, terwijl de huidige
verkoopprijs 30 euro Megawatt/uur is.
Winst: 100%.
En zo kunnen we ons de vraag stellen
welke weg wij aan het opgaan zijn in
België. Door de kernuitstap, beslist
tijdens Verhofstadt I, zal onze afhankelijkheid van het buitenland drastisch
toenemen. Dat deze aangekochte
elektriciteit ook nucleair is, vergeten
we er maar even bij. Maar zijn we wel
goed bezig? Gaan ook wij stroom
tekorten kennen in de toekomst?
Hoog tijd om de zaken ten gronde te
evalueren en maatregelen te treffen.
Kris Van Dijck

