
december 2007

45

“betrokkenheid”
N I E U W S B R I E F  V O O R  D E  D E S S E L S E  B E V O L K I N G

13e jaargang nr. 10

Eén lichtje is sterker
dan alle duisternis
van de wereld.

2008

N-VA Dessel wenst u
prettige kerstdagen

en een gezond en gelukkig

In de kijker:

Viviane Willems

V
iviane was één van de
vele nieuwe kandidaten op
de N-VA lijst vorig jaar.

Met 431 stemmen werd ze niet
alleen eerste opvolger.
Ze mocht door interne
verschuivingen ook onmiddellijk
haar eed afleggen tijdens de
installatievergadering begin dit
jaar.
Samen met haar man, Marcel
Thys, en dochter Jolien woont
ze in de Gemeentedijk. Haar
jeugd bracht ze door in Retie,
maar sinds haar huwelijk
burgerde ze zich voor honderd
procent in in het Dessels en
Witgoors verenigingsleven.
Op dit moment zijn
minivoetbalclub Spinpedes en
de Witgoorse KAV haar
belangrijkste engagementen
naast haar mandaat in de
gemeenteraad.
Viviane werkt bij Glacio in
Beerse waar ze mee
verantwoordelijk is voor de
boekhouding.
In de gemeenteraad is ze geen
grijze muis, integendeel.
Ze volgt van heel nabij de
dossiers op, vooral die van
financiën, en is kritisch, ook
voor de eigen ploeg.
Zo hoort het.
Met Viviane heeft Witgoor, en
heel Dessel, er een sterk
gemeenteraadslid bij die het
algemeen
belang hoog in
het vaandel
voert.

Financieel gezond en inzetten op de toekomst!

B
este Desselaars,

         Op de laatste gemeenteraad van het jaar werd, traditiegetrouw, de
begroting voor volgend jaar goedgekeurd. De belangrijkste financiële
keuzes werden gemaakt en dit alles binnen de strikte lijnen van de
belastingdruk die nu op de Desselaar rust.
Met 6% op je personenbelasting en 700 opcentiemen onroerende
voorheffing is Dessel uniek in het Vlaamse landschap. Terwijl tal van
gemeenten deze belastingen verhogen om de touwtjes aan elkaar te
kunnen knopen, blijven wij het met deze lage belastingvoeten doen.
Bovendien mogen we ook niet vergeten dat Dessel nog heel wat leningen
lopen heeft die moeten afbetaald worden.
Dit aandeel van leningen mag niet te hoog oplopen.
Een gezond evenwicht is hier de boodschap.
Het gevolg hiervan is dat we op een bewuste, rationele wijze altijd
moeten plannen en keuzes maken. Dit doen we in het financieel
meerjarenplan, dat prognoses maakt tot eind 2013 en ook zonder
verlies afgesloten wordt.

Kris Van Dijck Erik Gys
Burgemeester Schepen Financiën
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Koen Huysmans  -  014-37 97 71

N-VA secretariaat
Biezenstraat 28, tel/fax 014-37 24 54
e-mail: kris.vandijck@n-va.be
www.nvadessel.be
Het secretariaat is maandag, dinsdag,
woensdag en donderdag toegankelijk van
09.00 tot 12.00 uur en op afspraak.
Kris Van Dijck is bereikbaar na afspraak.

VU: Guy Muylaert  - www.n-va.be

 Zandvliet 60 - 2480 Dessel

Plannen voor Dessel.

V
oor de eerste keer in de geschiedenis van onze gemeente, werd het eerste jaar
van de legislatuur op zo een omvangrijke wijze gekenmerkt door het bespreken,
schrijven en bediscussiëren van beleidsplannen voor de volgende zes jaar. Zo

hoort het ook, want goed besturen is plannen en vervolgens uitvoeren.
Het belangrijkste document is het gemeentelijk beleidsplan. Het staat van september
op de gemeentelijke webstek en kreeg vorm op basis van het N-VA verkiezings-
programma, de vele gesprekken die onze lijsttrekker tijdens zijn huisbezoeken voerde
en de tientallen vergaderingen met verenigingen, gewone mensen en
geïnteresseerden die ons hun visies gaven.
Het beleidsplan bevat 26 hoofdstukken waarin op een bevattelijke manier de accenten
geformuleerd zijn die wij als N-VA willen realiseren.
Het document is terug te vinden op de gemeentelijke webstek en die van N-VA Dessel
(www.dessel.be of  www.nvadessel.be), of  opvraagbaar op het gemeentehuis.
Daarnaast werden ook het lokaal sociaal beleidsplan, het jeugdbeleidsplan, het
sportbeleidsplan, het bibliotheekbeleidsplan en het financieel beleidsplan voorgelegd
aan de gemeenteraad van december. Wij wensen heel formeel onze dank en erkente-
lijkheid uit te drukken aan al de mensen die dikwijls op een vrijwillige basis meewerk-
ten aan al deze plannen. Ook al deze documenten zijn verkrijgbaar via web of  op het
gemeentehuis.

Belastingen hervormt.

Belastingen 2008

B
elastingen zijn een essentiële
inkomst voor de gemeente en
bedragen bijna de helft van de

totale inkomsten van de gemeente.
Ongeveer 3 miljoen euro komt van de
gezinnen en ongeveer 2 miljoen euro van
de bedrijven. Onder impuls van Erik Gys,
schepen voor financiën, werden alle
belastingen herbekeken.
Met een duidelijke, overzichtelijke
powerpointpresentatie werden de
gemeenteraadsleden op de gemeente-
raad  uitvoerig ingelicht… het was ooit
anders! De gemeenteraad van  22
november heeft alle belasting-
reglementen goedgekeurd voor 2008 die
betrekking hebben op de Desselse
bevolking of  mensen die hier verblijven.
De belastingen werden dus tijdig
gestemd! De belangrijkste hiervan zijn de
aanvullende gemeentebelasting op de
personenbelasting (6%) en de
opcentiemen op de onroerende
voorheffing (700). Deze tarieven zijn, net
zoals deze van de meeste belastingen,
laag en ongewijzigd gebleven, en zijn de

belangrijkste belastingen voor de
Desselse burger.

Eerste rioolaansluiting en eerste oprit

gratis : nieuw!

Vanaf  2008 zal elke eerste riool-
aansluiting gratis zijn, voor elke volgende
aansluiting wordt 250 euro aangerekend.
Ook de eerste aanleg van een oprit tot 4
m breed wordt gratis. Voor elke bijko-
mende vierkante meter betaal je 25 euro.
Een administratieve vereenvoudiging en
duidelijker voor de bevolking.
De oppositie dacht dat deze al gratis was
… of  hoe je na zes jaar bestuur nog iets
kan bijleren!
Voor de eerste keer zal er belasting
worden geheven op  kamers die men
verhuurt: “belasting op de exploitatie van
kamers door logiesverstrekkende
bedrijven”. Meestal zien we in andere
gemeentes dat dit een bedrag is per
persoon en per nacht. In Dessel zal dit
25 euro per geëxploiteerde kamer en per
jaar zijn. Zo betalen ook niet Desselaars
een beetje voor het gebruik van ons
patrimonium. Een lijn die we consequent
doortrokken met de mensen die een
tweede verblijf  hebben, hiervoor ook

betalen, en de kampeerplaatsen op het
Campinastrand die ook al jaar en dag
belast worden.
Bovendien zal de belasting op het lozen
van afvalwater (12 euro) niet meer
geheven worden. Voortaan zal een
gemeentelijke bijdrage geïnd worden via
drinkwatermaatschappij Pidpa. Het
bedrag werd hiervoor minimaal gehou-
den, maar zal wel een verhoging zijn voor
de Desselse burger. Dit is geen belasting
meer, maar een saneringsbijdrage die
ons decretaal wordt opgelegd.
In Dessel wordt er eveneens belasting
gevraagd voor de ontginning van zand.
Na overleg met Sibelco werd deze
belasting op gelijke voet gebracht met
Lommel. Na indexatie bedraagt dit
bedrag 0.59 euro (in 2007 nog 0.56
euro) per ton opgehaald zand. Er zal
ongeveer 800.000 ton zand per jaar
worden bovengehaald op de ‘Pinken’ en
‘Broekberg’. Deze verhoging geeft de
gemeente een extra inkomst van
ongeveer 16.000 euro.
Tijdens de debatten fulmineerde de SP.a
nog de mogelijkheid om privé-zwemba-
den te belasten. Iets waar de N-VA niet
op in ging.

N-VA komt naar buiten.

O
nze Desselse N-VA afdeling trad in
de maand december twee maal
naar buiten. N-VA tekende present

op de kerstmarkt en op de laatste
donderdagmarkt voor Kerstmis.
Traditiegetrouw deden we dat enerzijds
met een ballonwedstrijd voor de kleinsten
en het uitdelen van lichtjes anderzijds.
De kerstmarkt vond trouwens opnieuw
plaats op het marktplein, dit tot grote
tevredenheid van velen.
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Uit het N-VA

verkiezingsprogramma van

8 oktober 2006:

“De N-VA zal de nodige

initiatieven nemen om tot een

uitbreiding van het aantal

bejaardenwoningen, eventueel

serviceflats en kangoeroe-

wonen te komen.”

Bejaardenwoningen?

I
n Witgoor is wat commotie ontstaan m.b.t. de mogelijke inplanting van
bejaardenwoningen achter de jongens Chiro. Dat de leiding van de Chiro
eerst wat bezorgd was, lijkt ons niet vreemd. Maar in een samenleving “samen”

naar een oplossing zoeken, is het uitgangspunt van N-VA Dessel.
Achter de jongens Chiro en de woningen langs Kloosterstraat, Meiplein en
Kerkhofweg, ligt nog een perceel van ruim 3.400 m² groot, privé-eigendom en
nooit door Chiro gebruikt geweest. Dit perceel wordt nu verkocht en ligt volledig
in de woonzone (rood op het gewestplan). In samenspraak met de gemeente zou
de Kleine Landeigendom dit kunnen aankopen en er bejaardenwoningen op
bouwen. De bijdrage van de gemeente om het project betaalbaar te houden,
bestaat erin toegang te verlenen aan de zijde van de Kloosterstraat, via de
uithoek van het terrein dat de Chiro van de gemeente in gebruik heeft. Een
strook van maximum 10 meter, maar waarschijnlijk minder, naast huisnummer 10
waarop nooit activiteiten gedaan worden en die al ontbost is.
Als N-VA vinden we dat hier een ideale kans ligt om tegemoet te komen aan de
verzuchtingen van de Desselse en Witgoorse seniorenbeweging.
Uit het Zilverboek, dat OKRA vorig jaar aan de politieke partijen overhandigde,
leren we dat aangepaste woonmogelijkheden voor de Desselse senioren
prioriteit nummer één is.
Toen de gemeente haar inspraakprocedure startte en als eerste de Chiro van de
mogelijkheid informeerde, gingen de poppen aan het dansen. Ondertussen gaat
de bevraging verder. De oppositie vraagt dat we het stuk als speelbos aankopen.
Een dure investering als je het ons vraagt; bouwgrond in woongebied kopen om
er ’s zondags even op te spelen?...
Het is de stellige ambitie van het gemeentebestuur om in samenspraak met alle
betrokkenen de beste keuze te maken voor de Witgoorse samenleving.

Voetpaden aanpakken

O
p de gemeenteraad van december
ligt voor de ondergrondsbrenging
van de nutsleidingen door Iveka en

Telenet in Kattenbos, Nieuwstraat,
Taaihoek, Konijnenberg en
Bogaardstraat voor het jaar 2008 ter
stemming. In de begroting wordt
daarvoor 390.00 euro voorzien.
Deze werken zijn een onderdeel van het
herleggen van de stoepen en het
vervangen van laanbeplantingen in deze
straten.

Houtverkoop.

N
aar aanleiding van de hagelschade
die de bossen in Terkeien en het
Goor in juni teisterde, moet 50 ha

bos zo snel mogelijk verdwijnen.
Lang talmen doet het hout rotten en
waardeloos worden. Daarom werden dit
jaar, in samenspraak met de Afdeling Bos
en Natuur van het Vlaams Gewest, twee
houtverkopen voorzien. Eén traditionele
met kleine loten, interessant voor
particulieren om de eigen stookvoorraad
aan te leggen, en één grote om de 50 ha
zo snel mogelijk te ruimen.
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Een derde kaakslag?

J
e moet geen politiek deskundige zijn
om te weten dat de federale
regeringsonderhandelingen volledig

in het slop zitten. Na Yves Leterme, die
ten onrechte onkunde aangemeten
wordt, lijkt Guy Verhofstadt de klus ook
niet zo eenvoudig te klaren: hoogstens
een interim-regering. Die verwijten aan

Yves Leterme zijn trouwens geheel ten
onrechte. Hebben we nu eindelijk eens
een Vlaams kandidaat premier die zijn
principes overeind houdt. Vergelijk zijn
houding nu met die van wat het
Vlaams Kartel voor de verkiezingen
verkondigde en wat Verhofstadt in zijn
burgermanifesten neerpende en na
acht jaar beleid in daden omzette.
De vraag “wie gelooft die man nog?”
slaat dan zeker niet op de politicus uit
Ieper.

De tijden zijn veranderd…
Daar komt bij dat de Waalse politieke
wereld zich in de greep waant van keer
op keer Vlaamse agressie. Als Vlaan-
deren, in het federaal parlement, of  in
haar eigen Vlaamse regering of
Vlaams parlement, maatregelen neemt
die in overeenstemming zijn met de
Belgische Grondwet of  bijzondere
wetten, voelt Franstalig België zich
steevast tekort gedaan, ja zelfs
aangevallen. Vorige week was het aan
onze burgemeester om een “derde
kaakslag” uit te delen. Na de stemming

in de kamercommissie binnenlandse,
met onze schepen Flor Van Noppen,
waarbij de Vlamingen eenzijdig Brus-
sel- Halle - Vilvoorde splitsten, de niet
benoeming door de Vlaamse regering
van drie burgemeesters in de Rand die
steevast de wet overtreden, was het
nu prijs in het Vlaams parlement. In de
commissie onderwijs werd op donder-
dag 13 december het decreetvoorstel
van Kris Van Dijck unaniem goedge-
keurd waarbij de controle over de
Franstalige scholen in de Vlaamse
gemeenten rond Brussel voortaan zal
uitgeoefend worden door de Vlaamse
overheid. Van de weeromstuit werd
dezelfde dag nog het Parlement van
de Franse Gemeenschap samen-
geroepen om een belangenconflict in
te dienen, waarbij finaal het Grondwet-
telijk Hof  zal moeten oordelen wie
gelijk heeft.

Grondwet is geen vodje

papier.
Waar gaat het om? Sinds de taalwetten
in de jaren zestig, het vastleggen van
de taalgrens en het toekennen van
faciliteiten aan Franstaligen in verschil-
lende taal- en randgemeenten, kunnen
ouders van Franstalige kinderen
Franse basisscholen eisen. Die scholen
worden vervolgens door Vlaanderen
betaald (zowel leerkrachten als
werkingsmiddelen), maar mogen niet
door Vlaanderen gecontroleerd
worden. Zij passen ook de in Vlaande-
ren geldende regels niet toe; geen
eindtermen of  ontwikkelingsdoelen,
niet aangesloten bij een Vlaams CLB,
enz. De regels waaraan de duizende
Vlaamse scholen moeten voldoen
gelden niet voor hen.
Het voorstel van Kris Van Dijck strekt
ertoe om, gelet op de Grondwet die
stelt dat:

1. Onderwijs een bevoegdheid is van
de Gemeenschappen,
2. De gemeenten in de Vlaamse Rand
rond Brussel behoren tot de Vlaamse
Gemeenschap,
deze scholen te onderwerpen aan de
Vlaamse regelgeving en dit ook te
laten inspecteren door de Vlaamse
inspectiediensten.
De scholen blijven Franstalige scholen,
maar worden wel Vlaamse scholen
waar de onderwijstaal het Frans is.
Daarenboven moeten in deze scholen
heel wat uren Nederlands gegeven
worden. Dit werd ook reeds in de
taalwetten van begin jaren ‘60 vastge-
legd: 4 uren Nederlands in het derde
en vierde leerjaar, 8 uren Nederlands
in het vijfde en zesde leerjaar. Zo
kunnen deze kinderen, die in Vlaande-
ren wonen, doorstromen naar het
Nederlandstalig secundair onderwijs.

Diegenen die dit een kaakslag noemen,
negeren dus letterlijk de Grondwet en
blijven poneren dat Franstaligen overal
in Vlaanderen menen rechten te
hebben die ze niet hebben. Franstalig
België moet nu eindelijk eens gaan
beseffen dat er in Vlaanderen een
politieke generatie aangetreden is,
zelfbewust, volwassen en op eigen
benen staand, die niet meer met zich
laat sollen, geen onderdanigheid kent
en zich niet langer laat gebruiken als
vloermat. Is dat agressie? Neen, dit is
ontvoogding. Iets op tegen?


