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Nieuwe gezichten:
Leen Penasse

L

een is wat je zou kunnen
noemen een bezige bij.
Ze werd geboren in 1961 en
groeide op in de Broekstraat. In
haar kinderjaren sloot ze aan bij
de majoretten. Ze werd er missmajorette en lesgeefster. Muziek
is dan ook altijd haar grote passie
geweest. Jazzdans kent voor haar
geen geheimen meer. Zij is al
jarenlang een vaste lesgeefster bij
Spinfit waar ze mee de regie
verzorgt voor het jaarlijkse
turnfeest. Van een andere hobby
'decoreren en bloemschikken'
maakte ze haar beroep. Leen is
getrouwd met Mark Van den
Ackerveken en samen hebben zij
drie kinderen: Auke, Famke, en
Tjitse. Via haar kinderen is ze
betrokken bij de Chirowerking en
vind je ze eveneens terug langs
de draad aan de jeugdterreinen
van Dessel Sport. Vanuit al deze
creatieve engagementen staat ze
met haar twee benen in het
Dessels verenigingsleven dat ze
mee kleur en vorm geeft.
Ze beseft dan ook dat een sterk
verenigingsleven voor een
duurzame band zorgt binnen een
leefgemeenschap. Haar inzet en
open geest werd door de N-VA
Dessel opgemerkt. Na een eerste
contact klikte het meteen waarbij
Leen, samen met
Mark, onze rangen vervoegden.
Opnieuw een
verrijking en verbreding van onze
sterke ploeg.

Wij wensen u een vrolijk kerstfeest
en prettige eindejaarsfeesten!

B

este Desselaars,

Wat we vreesden is ook uitgekomen. Op maandag 21 november
werd de ondernemingsraad van Belgonucleaire in kennis gesteld van de
intentie om het bedrijf in Dessel in mei volgend jaar te sluiten.
Twee dagen later kreeg het Desselse gemeentebestuur dan toch eindelijk
een antwoord van het kabinet van minster Verwilghen om over de
toekomst van de nucleaire industrie in onze gemeente te spreken.
Dit onderhoud werd aangevraagd na de gemeenteraad van september!
Van het gesprek met de kabinetschef en twee medewerkers heb ik althans
een minder slecht gevoel overgehouden dan destijds bij andere bevoegde
ministers… Mirakels moeten we niet verwachten, laat dat duidelijk zijn, al
was de boodschap wel dat deze minister het nucleaire verhaal niet zomaar
wenst af te schrijven (zie verslag blz. 203). Vraag is wel in hoeverre de
volledige huidige Belgische regering de sector nog echte toekomstkansen
wil geven.
Ondertussen richten we onze Desselse pijlen ook op de Vlaamse regering.
Op de laatste bladzijde van deze Betrokkenheid vindt u het antwoord van
minister-president Leterme op mijn vraag ter zake in het Vlaams
parlement. Aan ons nu, over de partijgrenzen heen, om de ijzers warm te 201
houden en te smeden.
Met vriendelijke groeten,
Kris van Dijck

Fysieke conditie.

D

Onze OCMW-raadsleden, Frans Rommens, Diana Slegers, Frans Blankert, Roger Van Campfort

OCMW DESSEL

I

n 2000, ruim vijf jaar geleden, nam Diana Slegers, toenmalig OCMWvoorzitter het voortouw om samen het schepencollege en de toenmalige
OCMW-raad een samenwerkingsovereenkomst uit te werken. Deze overeenkomst is een eerste aanloop naar een lokaal sociaal beleidsplan. Beleidsplannen
moeten gemaakt worden om op middellange en lange termijn duidelijk voor ogen
te hebben wat je doelstellingen zijn. Wat je wil bereiken. Een beleid voeren is niet
vrijblijvend. Je middelen en krachten moeten optimaal en doel-gericht ingezet
worden. In april 2001 moest zij haar voorzittersstoel afgeven en vielen ook de
voorbereidingen voor het maken van dit lokaal sociaal beleidsplan stil. Het meer
dan eens aandringen van de N-VA fractie om toch werk te maken van een
overeenkomst en een plan werden steevast weggewuifd. De nieuwe voorzitter
was van oordeel dat afspraken en plannen niet op papier moeten gezet worden.
Ondanks het feit dat de wetgever het ons oplegt. De huidige voorzitter van het
OCMW (tweede deze legislatuur) bekijkt dit toch anders dan zijn voorganger. Hij
beweert nu het startschot gegeven te hebben voor de opmaak van zo'n plan….
Eindelijk zeggen wij. Verder weten wij net zoveel als jullie, wat we lezen in
verslagen en de pers. Wij zijn bereid hieraan positief mee te werken, maar we
mogen niet deelnemen aan de stuurgroep.

DIFTAR?

D

IFTAR staat voor gedifferentieerd
tarief voor afvalverwijdering.
Dit wil zeggen dat
de burger betaalt in
functie van de soort
en de hoeveelheid
202 afval die hij aanbiedt,
overeenkomstig het
principe "de vervuiler
betaalt". Alles zal
gewogen en aangerekend worden. De
burger betaalt dus
minder naarmate hij minder afval aanbiedt
of "de voorkomer wordt beloond". Zo
wordt het ons voorgehouden. Maar klopt

die redenering? Gaat de burger alles nog
wel meegeven? Meegeven is immers
betalen. Gaat het sluikstorten niet
geactiveerd worden?
Het Dessels systeem waarbij iedereen
hetzelfde betaalt voor één zak om de
twee weken en zakken bij moet kopen als
ie meer meegeeft, is naar onze mening
het best.
IOK maakt verder plannen om in Dessel
een regionaal containerpark te maken.
Voor wie en wat is ons nog een raadsel.
Ook hier tekenen we voorbehoud aan.
Ten eerste menen we dat elke gemeente
in deze zijn verantwoordelijkheid moet
nemen, terwijl een behoud van het
containerpark op de Heide moet hard
gemaakt kunnen worden.

e fysieke conditie van onze
jongeren gaat er nog steeds op
achteruit. Een recent onderzoek
gaf aan dat 12- tot 17-jarigen 22 tot
25 uur per week voor het televisietoestel of de computer zitten. Zestig
procent geraakt niet aan de 3 uur
sport per week om dat te compenseren. Twintig procent van de kinderen
in de basisschool doet zelfs nooit aan
sport.
De fitheid van volwassenen staat ook
sterk onder druk. We worden alsmaar
ouder, wat natuurlijk goed is, maar
onze kracht neemt af. Deze beide
evoluties zullen nefast zijn voor de
volksgezondheid. Het is een logische
redenering. Naarmate we ouder
worden, neemt onze kracht af. Maar
als je begint met een lage dosis kracht
en een teveel aan overtollige vetten,
neemt de aftakeling nog sneller toe.
Van waarde tien ben je sneller bij nul
dan wanneer je bij honderd kunt
starten. Om het symbolisch uit te
drukken: we dreigen oude lege zakken
te worden.
Krachttrainingen, hoe miniem ook, zijn
van onschatbare waarde voor oudere
mensen. Zo melden ons specialisten.
Levenslang bewegen is dan ook even
noodzakelijk als levenslang leren om
onze samenleving overeind te houden.
Vanuit het beleid moeten hier initiatieven genomen worden. Senioren
aanzetten tot en begeleiden in
sporten is dan ook geen overbodige
luxe. Integendeel!
Aanzetten tot bewegen. Een gegeven
dat de N-VA zeker zal meenemen met
het oog op een nieuw gemeentelijk
beleidsprogramma voor 2007-2012.

Uit het N-VA
verkiezingsprogramma van
8 oktober 2000:
"De tewerkstelling in de
nucleaire sector in Dessel moet
gehandhaafd blijven om de
kennis te behouden en de
veiligheid te garanderen, los
van de nieuwe visies in de
toekomstige energievoorzieningen."

Een nucleaire
toekomst?

H

et onderhoud van een delegatie
van het Desselse gemeentebestuur met het kabinet van de
minister van Economie, Energie,
Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid op woensdag 30 november
leerde ons in grote lijnen het volgende
over de visie van het kabinet:
- Het regeerakkoord spreekt wel over
een uitstap uit de kernenergie, maar
zegt niet dat de nucleaire sector moet
afgebouwd worden.
- De MOX-markt is klein en een groter
aanbod dan vraag brengt
Belgonucleaire sowieso in de problemen.
- De minister doet al het mogelijke, ook
in het buitenland, om nieuwe contracten
mogelijk te maken.
- De commissie Ampère die een

onderzoek deed naar de toekomstige
energiebehoeften in België is door de
minister terug in het leven geroepen om
haar werk te actualiseren. Indien nodig
zal ze nieuwe doelstellingen verwoorden
en aanbevelingen doen.
- Het SCK zal een belangrijke rol blijven
vervullen in nucleair onderzoek en
ontwikkeling.
- Het kabinet twijfelt er sterk aan dat na
Belgonucleaire andere bedrijven zullen
volgen en ook moeten sluiten…
(Wij hopen ten stelligste dat ze gelijk
hebben.)
Vanuit het gemeentebestuur werden de
streekeisen en de aanbevelingen van
Stola onder de aandacht gebracht.
Hierbij was ook de eis om buitenlands
afval in Dessel te mogen verwerken.
Finaal werd afgesproken om tot een
intenser, duurzaam overleg te komen
tussen de federale overheid, de
gemeente en de verschillende bedrijven.

N-VA secretariaat
Flor Van Noppen

O

ns gemeenteraadslid Flor Van
Noppen woont niet langer op de
Diel. Samen met echtgenote
Marzanna en stiefzoon Jean-Paul
woont hij sinds kort op het adres
Zandvliet 22 en is telefonisch bereikbaar op het nummer 014-38 83 44.

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.

Kris Van Dijck als congresvoorzitter.

Gemeentebeleid.

O

p 11 februari 2006 zal de N-VA in
Antwerpen haar tweede algemeen
ledencongres houden. Het thema,
dan 8 maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen, laat zich raden: het
gemeentebeleid. Onder de titel "Bouwstenen voor een lokaal beleid" worden meer
dan honderd bouwstenen aangereikt
waarmee de N-VA aan gemeentepolitiek
wil doen. De teksten zijn ondertussen
verspreid onder de leden en zijn onderwerp van gesprek en discussie binnen alle
N-VA geledingen. Zowel deze voorbereidingen als het congres zelf wordt
voorgezeten door onze eigen oudburgemeester en fractieleider, Kris Van
Dijck. In zijn voorwoord bij deze congresteksten schrijft hij o.a. het volgende:
"Het welbevinden van de mensen speelt
zich af in hun directe leefomgeving en het
gemeentebeleid heeft daar een grote
invloed op. Dit welbevinden wordt bepaald
door de rol die de lokale overheid al dan
niet speelt, de manier waarop bestuurd
wordt en de initiatieven die genomen
worden." En als afsluiting aan de N-VA
leden: "Ik nodig u allen dan ook hartelijk
uit om niet langs de kant te blijven staan
en deze uitdaging met enthousiasme aan
te gaan.."
Laten wij deze uitnodiging opentrekken
naar alle Desselaren, want 8 oktober is
te belangrijk om er niet mee uw zeg over
te doen. Om u er niet mee te bemoeien.
Informatie en teksten zijn te krijgen op
ons secretariaat..
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Vlaams Parlement.

O

p 23 november ondervroeg
Kris Van Dijck ministerpresident Yves Leterme over
het dreigend banenverlies in de
nucleaire sector in Dessel. De
Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de nucleaire dossiers,
maar wel voor het tewerkstellingsbeleid. De Vlaamse regering kan dus
volgens Kris niet lijdzaam langs de
kant blijven toezien. De werkloosheids graad ligt in Dessel-Balen-Mol
nu al boven de 12%. Een echt,
doorgedreven en kwaliteitsvol reconversiebeleid dringt zich dan ook op.
Hieronder volgt in grote lijnen het
antwoord van de minister-president:

Yves Leterme: "Mijnheer Van Dijck, ik
dank u voor uw vraag. U hebt me al
gecontacteerd naar aanleiding van
wat er gebeurt met Belgonucleaire in
uw streek, en ik weet dat dit dossier
u zeer ter harte gaat. De Vlaamse
Regering wil dan ook ingaan op de
zorgen die u uit, en houdt zich
beschikbaar voor een specifieke
aanpak van de situatie van het
bedrijf en in de streek.
We hebben uiteraard kennis genomen van het feit dat voor
Belgonucleaire de procedure voor de
toepassing van de wet-Renault is
ingezet. Het personeelsbestand
204 bestaat uit zeer gespecialiseerd
personeel, met een grote anciënniteit
in het bedrijf. Het gaat om een
veertigtal kaderleden en 200 arbeiders met een middelbare
technische opleiding in de functie van
operator. Het zijn dus allemaal
mensen met een zekere scholing.
Veel van die mensen werken al heel

lang in hetzelfde bedrijf. Een derde
van hen is tussen de 40 en de 50
jaar oud, een derde is jonger dan 30
en nog eens een derde is ofwel
tussen de 30 en de 40 jaar ofwel
ouder dan 50 jaar.
Het is evident dat de aangekondigde
sluiting van Belgonucleaire een extra
klap is voor een regio die de afgelopen tijd niet gespaard is gebleven
van grote sluitingen. Uit ramingen
blijkt dat ook in 2005 meer dan 700
mensen in de Kempen hun job zullen
verliezen door sluitingen en herstructureringen. Zoals u al zei, ligt de
actuele werkloosheidsgraad in de
Kempen weliswaar nog iets lager dan
het Vlaamse gemiddelde, maar het is
ook duidelijk dat in de subregio van
de gemeenten Mol, Dessel en Balen
de werkloosheidsgraad net hoger ligt
dan het Vlaamse gemiddelde. In het
bijzonder is er een problematiek van
vrouwelijke werkloosheid.
De gevolgen van de sluiting zijn
bijzonder hard voor de getroffen
families, maar moeten op het niveau
van de regio en van de economische
situatie worden getild. In overleg met
minister Vandenbroucke heeft de
VDAB al contact opgenomen met het
bedrijf en zijn diensten aangeboden,
althans binnen de marges van zijn
bevoegdheden en mogelijkheden.
Uiteraard moet de Vlaamse overheid
een zekere terughoudendheid aan
de dag leggen zolang de procedure
in toepassing van de wet-Renault
loopt. We mogen het sociaal overleg
niet doorkruisen.
U stelde echter uitdrukkelijk de vraag
aan de Vlaamse overheid, en ik wil er
dan ook op wijzen dat de VDAB een
aantal diensten aanbiedt om de
problematiek en het personeelsbestand in kaart te brengen, in de
eerste plaats via de
interventieadviseurs. Bovendien
wordt elk van de betrokkenen
geïnformeerd over de verschillende
mogelijkheden. De VDAB kan op het
ogenblik dat de sociale onderhandelingen ver genoeg gevorderd zijn,
ook een aanbod formuleren, al dan
niet aan de hand van een
tewerkstellingscel die specifiek voor
Belgonucleaire zou functioneren.
Alles hangt nu af van de afspraken

die in het sociaal overleg, in toepassing van de wet-Renault, zullen
worden gemaakt. In principe kan de
Vlaamse overheid ook begeleiding
aanbieden, alsook opleidingen in
functie van individuele trajecten.
Ook de diensten van minister
Vandenbroucke zullen dit dossier van
nabij volgen.
Meer in het algemeen voor de regio
is er afgesproken dat, in het kader
van het streekontwikkelingsbeleid,
aan het bevoegde Resoc wordt
gevraagd voorstellen uit te werken
met het oog op een hernieuwde en
vernieuwende dynamiek in de
streekeconomie, vooral dan in de
gemeenten Mol, Balen en Dessel,
maar ook in de hele Kempenregio.
Aan elk voorstel van het Resoc dat
de medewerking van de Vlaamse
overheid vereist, zullen we bijzondere aandacht besteden, net omwille
van deze pijnlijke sluiting. Daarbij
zullen we nagaan waar de Vlaamse
overheid extra middelen kan inzetten
en extra inspanningen kan doen.
Het Resoc is bijzonder goed geplaatst om voorstellen uit te werken
voor het herstellen van de
tewerkstellingsdynamiek in de
Kempen, maar ook de Vlaamse
Regering houdt zich beschikbaar. In
het bijzonder sta ik zelf en ook de
ministers Moerman en
Vandenbroucke ter beschikking van
de mensen en van de verantwoordelijken uit de streek om na gaan hoe
de Vlaamse overheid het best
inspanningen kan leveren, met
respect voor de lopende sociale
onderhandelingen in het kader van
de wet-Renault.
Mijnheer de voorzitter, mijnheer Van
Dijck, ik benadruk dat wij en onze
medewerkers ter beschikking staan
om op uw initiatief of op dat van
lokale verantwoordelijken rond de
tafel te gaan zitten om eens te
bekijken wat we binnen onze
Vlaamse bevoegdheden concreet
kunnen doen om de sluiting en de
ruimere economische problematiek
van de streek aan te pakken."

