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Bedankt:
Fons Dries
Met het eind van deze bestuursperiode in zicht, danken we onze
11 N-VA-gemeenteraadsleden.

S

traks heeft Fons, zelf nog
maar zevenenveertig jaar
jong, er al achttien jaar
gemeenteraad op zitten. Hij is
daarmee één van de langst
zetelende raadsleden in Dessel.
Fons Dries, geboren en getogen
op de Nieuwedijk en vader van Rik
en Jan, genoot een technische
opleiding. Vrij spoedig ging hij als
zelfstandig ondernemer aan de
slag. Metsen en vloeren; een ware
stielman en een vertrouwd gezicht
op de werf van vooral eengezinswoningen. Al schuwt hij ook het
grotere werk niet.
Zijn sociaal engagement, van in
zijn jeugdjaren, kwam tot uiting in
De Scharnier en de Witgoorse
Chiro. Bij die jongens Chiro is hij
nog steeds kookvader tijdens de
zomerkampen.
Naast zijn inzet voor de gemeentepolitiek kunnen we als N-VA ook
altijd op hem rekenen bij
verkiezingen aller handen.
Hij coördineert, leidt en plant de
werkzaamheden voor verkiezingsborden tot ver buiten Dessel.
Een inzet die ons geen windeieren
legde. Welk dorp kan het zeggen
dat er twee parlementsleden van
dezelfde partij zijn? Het kan alleen
maar, mede door de inzet van
mensen als Fons.
Voor al die jaren
trouwe inzet en
werk; een ferme
dank je wel!

N-VA Dessel wenst jou een
vrolijk kerstfeest,
prettige feestdagen en een
zeer voorspoedig 2012!
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N-VA secretariaat

Geld, geld, geld…

O

ver de financiële toestand van de gemeente wordt wel eens gespeculeerd.
Sommigen denken jou, Desselaar, laten uitschijnen dat de gemeente failliet is.
De N-VA zou het geld langs ramen en deuren buitengooien. Daarom een aantal
cijfers op een rijtje. Een zicht op 15 jaar gemeentefinanciën; het verleden (rekening
van 2000 t/m 2010), het heden en een kort zicht op de toekomst (begroting en
meerjarenplan). In de linkse kolom het bedrag dat jaarlijks geïnvesteerd werd of
wordt. Rechts het saldo van de schuld op het einde van elk jaar.
Aan jou om te oordelen.
Totaal aan investeringen van 2001 tot en met 2006: 19.948.495 euro
Nieuw aangegane leningen in de periode 2001 tot en met 2006: 7.207.993 euro
Investeringen in euro
Saldo schuld in euro
2000
0.521.803
07.612.776
2001
3.094.359
07.019.095
07.972.197
2002
1.230.042
2003
4.329.102
07.940.774
2004
4.432.069
07.484.038
2005
6.049.163
12.212.747
0.813.759
11.033.122
2006
Totaal aan investeringen van 2007 tot en met 2012: 19.139.115 euro
Nieuw aangegane leningen in de periode 2007 tot en met 2012: 5.000.000 euro
(voor bouw school)
2007
2.377.040
10.400.955
08.904.907
2008
2.166.054
2009
2.683.693
08.401.811
2010
1.847.527
07.903.465
07.405.119
2011
4.183.850
2012
5.880.950
11.884.517
2013
nog niet bepaald
11.340.749
2014
nog niet bepaald
10.595.834
De toename van de schuld, van eind 2000 tot eind 2006, bedroeg 3.420.346 euro.
De voorbije periode werd aan schuldafbouw gedaan. Deze zes jaar zal alleen in 2012
geleend worden voor de bouw van een nieuwe school en kinderopvang in de
Lorzestraat. Daardoor stijgt de schuld van 2006 tot 2012 slechts met 851.395 euro.
De gewone uitgaven stegen vorige legislatuur jaarlijks gemiddeld met 8,74%.
Bij de N-VA is die stijging gemiddeld 4,64%.
Wat wel zo is, is dat een aantal gewone inkomsten voor de gemeente gestaag
achteruitgaan. De dividenden van IKA, IVEKA, Gemeentelijke Holding en anderen dalen.
We moeten dat lijdzaam ondergaan. Maar we pakken dat aan door elders geld te
198 zoeken; en niet bij de burger! Lees de artikels hiernaast:
‘Geen belastingverhoging voor Desselse burger’ en ‘Nucleaire leegstand’.
De recente evolutie van uitgekeerde dividenden in euro’s:
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
984.124 917.511 857.220 622.295 372.990 533.720 355.691 380.841
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Geen belastingverhoging voor
Desselse burger.

O

m de inkomsten voor 2013 en
de eerst volgende jaren daarna
veilig te stellen, werden op de
gemeenteraad van 22 december, op
voorstel van het schepencollege
belangrijke beslissingen genomen.
De belasting voor de tijdelijke opslag
van nucleair afval bij Belgoprocess zal
stijgen van 1.290.000 euro naar
1.613.000 euro.
De belastingstarief voor de delving van
wit zand door Sibelco gaat van 0,67
euro per ton naar 0,70 euro per ton.
In de feiten is dit goed voor een
stijging van ongeveer 525.000 euro
naar 548.000 euro.
Een nieuwe belasting op de nucleaire
leegstand (zie artikel hiernaast) moet
voor een geraamde extra inkomst van
250.000 euro zorgen.
Op die manier is er een extra
beleidsruimte van een 600.000 euro
gegarandeerd voor de volgende
legislatuur. Een mooi geschenk voor
het bestuur dat na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 zal
aantreden.

Uit het gemeentelijk
beleidsplan 2007-2012:
“Het kruispunt
Boeretangsedreef Kastelsedijk - Gravenstraat zal
opnieuw onderzocht worden
om de algemene veiligheid er
te verbeteren. Vooral de
oversteekplaats voor fietsers
moet veiliger..”

Rondpunt.

E

én van de eerste infrastructuurwerken die het vorig gemeentebestuur uitvoerde
was de heraanleg van het kruispunt Boeretangsedreef - Kaselsedijk - Gravenstraat. Iedereen was er snel van overtuigd dat dit niet direct de beste zet was.
Onoverzichtelijk en een helse onderneming voor de fietser. Zoals we in het beleidsplan
aangaven willen we daar verandering in brengen. Een rondpunt leek ons de beste
invulling, doch daar heb je ruimte en grond voor nodig…
Om niet aan de voortuinen van de mensen in de Kastelsedijk te moeten raken, was het
even wachten tot NIRAS de volle eigendom verwierf van de grond op de hoek van de
Kastelsedijk en de Gravenstraat. Op vraag van onze burgemeester is NIRAS bereid
voldoende ruimte ter beschikking te stellen om een rondpunt aan te leggen op de
huidige wegbedding en op hun eigendom. Tijd dus om in actie te schieten.
De gemeenteraad van november keurde dan ook de voorwaarden goed om een
ontwerper aan te stellen om dit gevaarlijke kruispunt her in te richten. Voor deze
opdracht werd 25.000 euro uitgetrokken. Hopelijk kan de uitvoering nog in 2012
gerealiseerd worden.

Gescheiden riolering.

E

én van de weinige pijnpunten in het rioleringsstelsel in onze gemeente is de Diel.
De riolering, aangelegd in Diel en Puttendijk mondt nog steeds uit in de Voorste
Nete. In het verleden werden oplossingen gezocht door middel van een rietveld
of een kleine waterzuiveringsinstallatie in te planten tussen de huizen langs de Diel.
Iets wat de bewoners niet direct zagen zitten…
Een definitieve oplossing in dit verste stukje Witgoor is nu ook in het verschiet. Voor
een geraamd bedrag van 795.341 euro zal hier een gescheiden rioleringsstelsel
aangelegd worden. De bestaande riool zal regenwater blijven opvangen en afvoeren
naar de Voorste Nete. Een nieuwe riolering dient voor het afvalwater dat dan via een
pompstation onder het kanaal zal verpompt worden naar het rioleringsstelsel in de
Meistraat. Zo vindt dit vuile water verder zijn weg naar het zuiveringsstation in de
Begijnenstraat. Alle woningen langs Diel en het voorste stuk van de Puttendijk worden
dan ook verplicht aan te sluiten.
Een lovenswaardige investering, en voor wie er aan zou twijfelen: in Witgoor.

Nucleaire leegstand.

N

a de sluiting van Belgonucleaire en de op stapel staande sluiting van FBFC is
zich aan het voltrekken wat we al lang vrezen: de vertrek van de nucleaire
industrie uit Dessel. Een teloorgang waarvan de eerste dominosteen viel toen
socialistische politici uit Mol ten strijden trokken tegen de uitbreiding van
Belgonucleaire in de jaren negentig. In plaats van een uitbreiding in Dessel, werd een
nieuwe fabriek gebouwd in Frankrijk. Dag industrie. Dag tewerkstelling. Dag toekomst.
Wat over blijft is het studiecentrum in Mol (SCK) en het afval bij Belgoprocess…
Omdat de ingenomen bedrijfsruimten bij FBFC en BN in grote mate nucleair besmet
zijn of kunnen zijn, moeten deze ook ontsmet worden. Na deze ontsmetting kunnen de
gebouwen afgebroken worden, of kunnen er andere industriële activiteiten plaatsvinden. Om de druk op de ketel te houden dat deze ontmanteling snel zal gebeuren, zal
de gemeente vanaf januari 2013 een belasting heffen. Het is een belasting van 2 euro
per m³ voor die gebouwen waar uraniumproductie plaatsvond en 16 euro per m³ voor
de MOX-productie. Dit laatste wordt zwaarder belast aangezien hier plutonium bij komt
zien. De belasting moet betaald worden in de tijdspanne tussen het stopzetten van de
industriële activiteit en de vrijgave van de gebouwen door het Federaal Agentschap
van Nucleaire Controle, het FANC.

Sas 4-toren.

D

e Sas 4-toren in Witgoor kreeg
ook dit jaar vele bezoekers over
de vloer. Het is duidelijk een
toeristische voltreffer, en een baken in
het gebied van de Kempense Meren.
Langs deze weg willen wij al die
vrijwilligers danken die mee inspringen
om de tentoonstellingsruimte zoveel
mogelijk open te houden. Hieronder
vind je de bezoekerscijfers voor de
eerste tien maanden van 2011.
Toren Tentoonstelling
januari
00.633 -februari 00.914 -maart
02.364 -april
03.715 01.637
mei
03.720 01.555
juni
03.822 01.758
juli
05.821 02.529
augustus 06.143 02.432
september 03.236 01.488
oktober 03.263 01.726
TOTAAL
33.631 13.125
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dat zelf opleggen.

Alle kansen aan sociale
bemiddeling.

Staken.

W

anneer openbare diensten
staken, zijn het vaak de gewone
mensen, die er de dupe van
zijn. Daarom werkte de N-VA een
wetsvoorstel uit voor minimale dienstverlening.
De N-VA wil overheidsbedrijven als
NMBS, Belgocontrol en bpost verplichten om bij stakingsacties een minimale
dienstverlening te garanderen. Een
staking in een overheidsbedrijf mag
ook slechts mogelijk zijn nadat blijkt
dat ook een sociaal bemiddelaar geen
akkoord tussen de sociale partners
kan vinden. Wilde stakingen worden
dus uitgesloten. Dat staat in een
wetsvoorstel van N-VA-Volksvertegenwoordiger Bert Maertens.
“Een staking is en blijft dan wel een
grondrecht, dat recht geldt ook niet
eindeloos”, vindt Maertens. “Als
burgers en bedrijven via de belastingen jaarlijks miljarden euro’s betalen
aan de overheidsbedrijven voor een
kwaliteitsvolle dienstverlening, kan het
niet dat zij gestraft worden wanneer
200 het personeel van die overheidsbedrijven staakt. Daarom is het
dringend tijd dat we eindelijk eens
duidelijke voorwaarden voor een
stakingsactie vastleggen en een
gegarandeerde minimumdienstverlening bij de overheidsbedrijven bepalen. Want een staking bij
een overheidsbedrijf heeft steeds

grote gevolgen. Als bijvoorbeeld de
treinen niet rijden door een staking bij
de NMBS, kunnen honderdduizenden
mensen niet naar het werk en lijdt
onze economie erg veel schade.
De vakbonden hebben op die manier
de macht om het hele land te gijzelen.
Dat stuit bij heel veel mensen terecht
opveel onbegrip en frustratie.”
Maertens diende daarom een
wetsvoorstel in om het stakingsrecht
bij overheidsbedrijven strikter vast te
leggen.

Minimale dienstverlening
garanderen.
In de privésector bestaat al sinds
1948, met de zogenoemde Prestatiewet, een wettelijke regeling voor het
vastleggen van een minimumdienstverlening bij staking. In heel wat
andere Europese landen, zoals
Duitsland, Italië, Frankrijk en het
Verenigd Koninkrijk, is er reeds een
stakingsbeperking bij overheidsdiensten en -bedrijven. “Mijn wetsvoorstel
is dus zeker niet wereldvreemd of
asociaal, integendeel”, legt Bert
Maertens uit. Zijn voorstel bepaalt,
net zoals geldt voor de privésector, dat
de sociale partners van de overheidsbedrijven samen afspreken welke
minimumprestaties gegarandeerd
moeten worden in geval van staking.
Mochten zij daar na zes maanden toch
nog niet in slagen, moet de regering

Wilde stakingen kunnen volgens
Maertens’ wetsvoorstel ook niet langer.
Enkel wanneer een verplicht aan te
stellen sociaal bemiddelaar er na een
maand niet in slaagt de verschillende
partijen te verzoenen, is een stakingsaanzegging mogelijk. Ten vroegste tien
dagen na de indiening van een
stakingsaanzegging kan dan een
stakingsactie volgen. Zo kan de burger
zich goed voorbereiden en alternatieven zoeken.
Maertens wil de klanten van een
overheidsbedrijf ook beter beschermen en hen financieel compenseren
voor ongeoorloofde stakingen. Wanneer zij voor een minimaal gegarandeerde dienstverlening betaalden,
maar die dienst toch niet kregen,
ontvangen ze een schadevergoeding.

Geen woorden, maar daden.
De N-VA hoopt in het parlement steun
te vinden voor het voorstel en kijkt
daarvoor in de eerste plaats naar de
liberalen. “De liberale partijen in dit
land roepen bij elke staking van een
overheidsbedrijf luidkeels dat ze
pleiten voor een minimale dienstverlening en dienden zelf al wetsvoorstellen
in. Toch is die er nog steeds niet, ook
niet met de liberalen in de regering.
Ik reken dan ook op hun steun in het
parlement voor mijn wetsvoorstel”,
besluit N-VA-Volksvertegenwoordiger
Bert Maertens.

