
Het zal nooit niet meer worden wat het was....

Z
ondagochtend, 30 januari. N-VA Dessel verzamelt voor haar jaarlijkse
dauw-trap-ochtend-wandeling. Want: Dessel, natuurlijk veelzijdig!
 Om deze veelzijdigheid alle eer aan te doen, werd ook dit jaar een

nieuwe omgeving gekozen. Het oog viel op de door Sibelco te ontginnen
gronden in de Pinken in Witgoor. Een vreemd gevoel: wandelen door een
stukje Dessel dat straks zal omgeschapen zijn in een groot meer.
Enkel toegankelijk per boot... Of, hoe het ingrijpen van de mens in de
natuur onomkeerbare gevolgen heeft. Sinds de ontdekking van wit zand
ten noorden en ten zuiden van het Kempisch kanaal, en het besef  dat dit
een economisch belangrijk product is, kende onze streek een ware
metamorfose. Meren en waterplassen werden de nieuwe biotoop voor
flora en fauna. De manier waarop de ontginning duurzaam voorbereid,
uitgevoerd en afgewerkt wordt, maakt dat er een samenspel ontstaat
tussen economie en natuur, waar het toerisme gretig op in weet te spelen.
De Voorste Nete werd volgens de regels van de kunst verlegd en
meandert nu in een nieuwe bedding ten noorden van het kanaal, terwijl de
eerste vissen waargenomen werden. De aanzet van wat een grote "put"
moet worden, is gegraven. De dekzanden zijn verwijderd en het
schitterende wit zand ligt aan de oppervlakte.
Nog even en de baggerboot kan zijn
werkzaamheden beginnen.
Via een buizenstelsel zal de bagger-
specie weggepompt worden naar de
fabriek ten zuiden van het kanaal
enkele honderden meters verder.
De gemeentekas zal er ook niet
slecht bij varen... Of  hoe elke
medaille een keerzijde heeft.

februari 2005
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L’état PS.

D
e Controledienst voor de Zie-
 kenfondsen (CDZ) dreigt ermee
het Vlaams Neutraal Ziekenfonds

(VNZ) te schorsen. Het ziekenfonds
pleit immers voor een splitsing van de
sociale zekerheid. Volgens PS-minis-
ter Demotte kan en mag het VNZ dat
niet. De controlediensten voor Zieken-
fondsen zijn er, terecht, om na te gaan
of  de ziekenfondsen correct werken.
Of de boekhouding klopt. Of ze beta-
len wat ze moeten betalen. Kortweg
of  er niet gesjoemeld wordt. Eén van
de financiële adviseurs van de
Controledienst had echter vastgesteld
dat het Vlaams Neutraal Ziekenfonds
op haar webstek (www.vnz.be) ijvert
voor de splitsing van de sociale zeker-
heid. De CDZ, en  daarin bijgetreden
door de minister, suggereert dat het
Vlaams Neutraal Ziekenfonds daardoor
niet meer in aanmerking komt voor
terugbetaling. Volgens de CDZ zijn
ziekenfondsen verplicht de basis-
beginselen van de wet op de ziekte-
verzekering, zoals de solidariteit, na
te leven. In een reactie zegt het VNZ
dat het 'op basis van de grondwet het
recht heeft om alle wettelijke taken te
blijven uitvoeren én tegelijkertijd een
Vlaams standpunt in te nemen'. Het
ziekenfonds wijst erop dat de Controle-
dienst in het leven is geroepen om te
kijken of  de wetgeving correct wordt
nageleefd, of  de gelden van de ge-
meenschap correct gebruikt worden
en of  de rechten van de leden geëer-
biedigd worden. Dat is allemaal in orde!
Een ander gedacht hebben, zelfs één
dat gedragen wordt door een over-
grote, democratische meerderheid van
het Vlaams parlement (cfr. resoluties
Vlaams Parlement), daarvoor uitko-
men kan en mag niet in dit land. De
PS-minister herhaalde dat hij gekant
is tegen een splitsing van de sociale
zekerheid. Heeft dan iemand het recht
er anders over te denken? Neen toch.
En wij die dachten dat het IJzeren
Gordijn anderhalf  decennium geleden
gevallen is. De PS-staat op z'n best.
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N-VA secretariaat:
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.

Opdracht volbracht.

O
p de gemeenteraad van januari
werd het Stola-dossier ter
goedkeuring voorgelegd aan de

gemeenteraad en unaniem goedge-
keurd. Ten gevolge van de regerings-
beslissing van januari 1998 werd aan
die gemeenten waar al nucleaire
activiteiten zijn, gevraagd om de
mogelijkheid te onderzoeken of  een
definitieve berging van het laag en
kortlevend nucleair afval op hun
grondgebied kan. Dessel nam als
eerste deze uitdaging aan en de
gemeenteraad besliste op 8 juli 1999
tot de oprichting van een lokaal
partnerschap met Niras, onder
begeleiding van de Universiteit van
Antwerpen. Geen drie maanden later
was vzw Stola geboren.
Ruim 5 en een half  jaar werd er intens
gewerkt. Tientallen Desselaars zetten
zich totaal belangeloos in vier werk-
groepen in om een antwoord te
formuleren op de vragen: Kan dit laag
en kortlevend afval definitief  in Dessel
geborgen worden? En zo ja, onder
welke voorwaarden? Hoe? Boven- of
ondergronds? En waar?
De twee stafmedewerkers Antonio en
Katleen en de voorzitter van de Raad
van Beheer, Hugo Draulans (N-VA),
namen de dagelijkse leiding waar. Het
eindresultaat mag ook gezien worden.
De opdracht werd tot een goed einde
gebracht en het antwoord op de
gestelde vraag is ja, onder zeer strikte
voorwaarden. De volledige rapporten
zijn verkrijgbaar op het Stolasecreta-
riaat in het gemeentehuis, Markt 1, of
op de webstek: www.stola.be

En nu terug naar de gemeenteraad
van 27 januari. Na een korte inleiding
door de burgemeester en een uitvoe-
rigere tussenkomst van Kris Van Dijck
(N-VA) was het de beurt aan D82 om
haar mening te formuleren. Over het
algemeen kon men zich ook achter
het rapport scharen, maar de hoofd-
toon was heel wat kritischer. Stola zou
onvoldoende gekend geweest zijn, te
weinig mensen waren er bij betrokken,
er werd te veel geld van de gemeen-
schap ingestoken en het duurde te
lang. Nu zijn wij de laatsten om te
beweren dat je niet kritisch mag zijn.
Integendeel. Je moet kritisch zijn. Maar
dan wel terecht, niet?
1. Was Stola in Dessel onvoldoende
gekend? Je moet de laatste jaren toch
wel op een andere planeet gewoond
hebben, of  toch zeker niet in Dessel,
om niet te weten waar Stola voor
staat. Publiciteitsborden op de
voetbalterreinen van Dessel en
Witgoor en in de sporthal. Een eigen
huis-aan-huisblad dat tweemaande-
lijks, gedurende al die jaren
verscheen. Regelmatige bijdragen (om
niet te zeggen maandelijks) in
De Desselaar. Een eigen webstek.
Mededelingen in kranten, radio en tv.
En, mag het, meer dan eens
berichtgeving via onze Betrokkenheid.
2. De te kleine betrokkenheid en
deelname van de Desselaar? Een 25-
tal Desselaars in de Raad van Beheer
en de Algemene Vergadering, door
hun organisatie of  vereniging afge-
vaardigd. Een zestigtal Desselaars in
de verschillende werkgroepen.
Oproepen aan alle Desselaars om
mee te werken. Niemand werd ooit

geweigerd of  uitgesloten! Regelmatige
bevragingen en enquêtes om de
mening van de Desselaar te kennen.
3. Te duur? Niras had gedurende vier
jaar jaarlijks 250.000 euro veil om de
werking te financieren. Met dit geld
werd alles betaald. Ook de lonen van
de twee stafmedewerkers. Er werden
studies en tegenstudies mee gefinan-
cierd en noodzakelijke reizen werden
ermee betaald. Bovendien ging het
niet zozeer over gemeenschapsgeld.
De elektriciteitsproducenten
(Electrabel) zijn verantwoordelijk voor
grote delen van dit afval en betalen er
Niras voor. Niet direct gemeenschaps-
geld als je het ons vraagt. En ten-
slotte: Vergeet niet dat wij hier een
belangrijk Belgisch maatschappelijk
probleem aan het oplossen zijn.
Niemand wil dit afval.
4. Het duurde te lang? Misschien,
maar we zijn wel eerst begonnen en
eerst klaar. De financiering was
voorzien voor vier jaar en we deden er
zes jaar over. We kregen daar geen
extra vergoeding voor. Wat is dan het
probleem?
Neen, de geformuleerde bemerkingen
waren misplaatst en onterecht. Wij van
onze kant danken eenieder die op één
of  andere manier meewerkt. De
Desselse gemeenschap mag fier zijn
op het geleverde werk.

Foto BP

Knappe jonge mensen zijn een
speling van de natuur.

Knappe oude mensen
zijn kunstwerken.



Uit het N-VA
verkiezingsprogramma van
8 oktober 2000:

"Om nieuwe ondernemingen
aan te trekken en bestaande
bedrijven groeimogelijkheden
te bieden, wenst N-VA een drie
dubbel spoor te bewandelen.
Het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen (RSV) als ook het
Structuurplan van de Provincie
Antwerpen geeft Dessel echter
niet veel kansen...
Desalniettemin wil N-VA het
onderste uit de kan halen:
uitbreiden van de KMO-zone
Stenehei, ten zuiden van de
huidige ligging, met 20 ha.:
uitbreiden van de KMO-zone
Goormansdijk;
BPA voor de ruimtelijk
aanvaardbare zone-vreemde
bedrijven."
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O
p vrijdag 7 januari was ons
gemeenteraadslid Carlo Van
Beylen slachtoffer van een

ernstig verkeersongeval met zijn
fiets op weg naar zijn werk. Carlo
ligt nog altijd met zware verwondin-
gen in het ziekenhuis. De voltallig
N-VA-ploeg leeft erg mee met
Reinhilde en zijn naaste familie.
Wij wensen Carlo een spoedig
herstel toe en iedereen die hem
omringt veel moed en sterkte in
deze moeilijke dagen en weken.
Reinhilde houdt eraan iedereen te
bedanken voor de steun die ze van
hen krijgt.

KMO-zone Stenehei.

I
n de Betrokkenheid van juni/juli 2004
schreven we over de uitbreiding van
KMO-zone Stenehei. Wat is de stand

van zaken op dit moment? Waar in al
1996 onderhandeld werd door toenmalig
burgemeester Kris Van Dijck met
Electrabel om als gemeente de grond te
kopen, was de afgesproken prijs 270 fr.
per m² of   6,69 euro. Eenmaal het licht
op groen vanwege de hogere overheid
kocht finaal niet de gemeente (...) maar
IOK. De akte werd bij de notaris verleden
op 2 juli van vorig jaar. Er werd ruim 12ha
aangekocht tegen 9,37 euro, of  de
destijds afgesproken prijs met ongeveer
5% geïndexeerd per jaar.
De bouwvergunning voor de infrastruc-
tuur wordt eerstdaags aangevraagd en
aan het inrichtingsplan wordt de laatste
hand gelegd. Voor de belangrijkste
aspecten van de infrastructuur werken
(wegen, riolen, water) wordt een steun
van Europa voorzien (EFRO), zijnde 35%

van de kostprijs, terwijl ook het Vlaams
gewest nog voor een 40% kan bijdragen.
Dit laatste moet nog afgewerkt worden.
Toch een aantal kritische bemerkingen
vanwege de N-VA:
1. De verkoopprijs is nog niet gekend.
Toch gaan de geruchten dat dit wel eens
tot 45 euro/m² zou kunnen oplopen. Wij
dringen aan op een verkoopprijs geba-
seerd op aankoopprijs plus reële kostprijs
infrastructuurwerken, dus de totale kost,
gedeeld door het aantal m² dat er te koop
kan aangeboden worden. Er moeten geen
winsten gemaakt worden op ondernemer-
schap.
2. Er zou 10% gereserveerd worden om
een regionaal containerpark in te planten.
Wij zijn geen vragende partij! We hebben
te veel moeite moeten doen voor dit
dossier om het daarvoor te gebruiken.
3. Wij hopen dat de gemeente een
duidelijke inbreng kan hebben in de
toewijzingspolitiek. Geïnteresseerden
kunnen zich alvast aanbieden bij de IOK,
Antwerpseweg 1 in Geel.

Sporthal Brasel.

D
e bomen zijn gekapt en de aannemer is gekend. Het is alleen nog wachten
op de bouwvergunning (begin maart) en de werken kunnen beginnen.
Sportminnend Dessel kijkt er al decennialang naar uit: een volwaardige,

moderne en op de hedendaagse noden afgestemde sporthal. De weg van idee
naar realisatie was lang en moeizaam. Eerst moesten er heel wat politieke
obstakels overwonnen worden. Investeren in een weg is nu eenmaal evidenter
dan te investeren in gemeentelijke (!) sportinfrastructuur. Dan moest de klip van
het project zelf  nog genomen worden. Wat voor een hal? Wat moet er in? Waar
de hal inplanten? Nu de bomen weg zijn, wordt er al hardop gefluisterd: Toch
niet net naast de baan? Jawel, alles is beslist en ligt vast. De kogel is door de
kerk. De werken zijn voor iets meer dan 2 miljoen euro, exclusief  BTW, toegewe-
zen aan NV Nijs-Driesen uit Dessel.
September 2006 wordt volgens het schepencollege de opening geplant.
We zullen er met plezier bij zijn.



N-VA wil dat Vlaamse regeringspartijen woord

houden, in daden.

Z
owel in het Vlaamse regeerakkoord als ten aanzien van de burge-
meesters van Halle-Vilvoorde en, bovenal, ten aanzien van de
 Vlaamse kiezers, beloofden alle Vlaamse regeringspartijen in Kamer

en Senaat werk te zullen maken van een onverwijlde splitsing van Brussel-
Halle-Vilvoorde. En dit zonder te raken aan de communautaire doelstellin-
gen en bepalingen vervat in het Vlaamse regeerakkoord.
Door het stilleggen van de behandeling van de wetsvoorstellen m.b.t. de
splitsing van B-H-V in de kamercommissie op woensdag 26 januari,
pleegden SP.A-Spirit en VLD een nadrukkelijke inbreuk tegen deze belofte.
Het partijbestuur van de N-VA riep de Vlaamse regeringspartijen drie
dagen later op om de geloofwaardigheid te herstellen door de aangegane
engagementen te bevestigen en nu ook de feiten hard te maken.
De belofte tot een "onverwijlde splitsing" moet omgezet worden in een
concrete timing en concrete daden.
De N-VA wil dat de Kamercommissie Binnenlandse Zaken tegen begin
maart de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde goedkeurt overeenkomstig
het engagement van VLD en SP.A-Spirit tegenover de burgemeesters van
Halle-Vilvoorde (op 13 mei van vorig jaar) en de communautaire doelstel-
lingen en bepalingen vervat in het Vlaamse regeerakkoord.
Als deze timing - door welke omstandigheid dan ook - niet gerespecteerd
wordt, wil de N-VA dat de Vlaamse regering, conform haar regeerakkoord,
"de institutionele middelen aanwendt waarover ze in het kader van het
coöperatief  federalisme beschikt" (Vlaams regeerakkoord p.10). D.w.z. dat
de Vlaamse regering elke medewerking met de federale en andere rege-
ringen opschort. 'Federale loyauteit' moet immers van meer dan alleen
maar de Vlaamse kant komen. Daarnaast dient de Vlaamse regering de
bijkomende financiële verplichtingen die haar werden opgelegd in het
kader van de HRF-norm (=hoge raad voor financiën) te herbekijken.
Deze verplichtingen houden immers in dat de Vlaamse regering extra
miljoenen euro's opzij legt om de Belgische boekhouding te doen kloppen.
De N-VA rekent op de steun van de andere Vlaamse regeringspartijen
voor dit standpunt. Het huidige geschil gaat immers over zo veel meer dan
enkel over Brussel-Halle-Vilvoorde.
Het gaat over het respecteren en nakomen van beloftes die gemaakt
werden aan elkaar én aan de Vlaamse kiezers.
Laat ons samen woord houden.

172

Het partijbestuur van

de N-VA verjongt en

vervrouwelijkt.

Z
aterdag 30 januari verkoos de
N-VA een nieuw partijbestuur.
 Nadat de leden op 23 oktober ll.

Bart De Wever verkozen tot algemeen
voorzitter en de afdelingsbesturen,
arrondissementele en provinciale
besturen in de weken en maanden
nadien vernieuwd werden, duidde de
nationale partijraad, het interne
parlement van de partij, een alge-
meen secretaris, twee ondervoorzit-
ters en veertien partijbestuursleden
aan. Mark Demesmaeker (vroeger
VTM nieuwsanker) werd met een
overweldigende meerderheid tot
algemeen partijsecretaris verkozen
waar hij Kris Van Dijck opvolgt. Kris
was niet langer kandidaat vermits hij
sinds november 2004 fractievoorzitter
werd in het Vlaams parlement. Twee
functies die statutair niet combineer-
baar zijn. Mark is Vlaams parlements-
lid voor Vlaams-Brabant en wil zijn
enthousiasme en Vlaamse overtuiging
inzetten om de N-VA ook de volgende
jaren lokaal stevig uit te bouwen.
Frieda
Brepoels
en Louis
Ide
werden
verko-
zen tot
onder-
voorzit-
ters.
Frieda
gaat zo een tweede termijn in nadat
ze mee aan de wieg stond van de
N-VA. Louis heeft als arts op korte
termijn al nationale bekendheid
verworven. Zo nam hij het voortouw in
de actie rond de contingentering van
de artsenopleiding en was actief  bij
Artsen zonder Grenzen. Het verkozen
partijbestuur bestaat voor meer dan
40% uit vrouwen en 30% is jonger
dan 35 jaar. Naast dit verkozen
bestuur zetelen ook de minister en de
parlementsleden in het partijbestuur.


