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Nieuwe gezichten:
Koen Huysmans

K

oen is met zijn 23 jaar al
sterk begaan met wat er
gebeurt in Dessel en
Vlaanderen. Samen met vader
Karel, moeder Griet Claes en zus
Katrien woont hij al ruim 20 jaar
in de Hoogveldestraat 21.
De "Jevelden" zoals men dat in de
volksmond zegt.
Koen sloot vorig jaar zijn studies
graduaat elektronica af en kon
snel aan de slag bij Smet GWT.
Maar de politieke microbe heeft
hem al langer te pakken.
Zijn politieke interesse maakte
niet alleen dat de Zevende Dag op
zondag een vast ritueel werd.
Ook de huiselijke eettafel werd
door zijn toedoen een uitgelezen
plek om de politieke hoog- en
laagvliegers te bespreken en van
commentaar te voorzien. Dit alles
tot groot jolijt van zijn disgenoten.
Een jongeman met een kritische
blik, een dosis gezond verstand,
niet te beroerd om zijn handen uit
de mouwen te steken en bereid
actie te ondernemen.
Inderdaad, de ingrediënten bij
uitstek om bij N-VA Dessel te
belanden. Neem daarbij ook nog
zijn gevoel voor humor en Koen
was snel een enthousiaste
aanwinst. Niet alleen voor de Jong
N-VA-werking, maar in dienst van
de hele groep.
Zeker een wissel
voor de
toekomst.

Kris Van Dijck, congresvoorzitter.

O

p 11 februari hield de N-VA haar tweede nationaal congres.
Onder het voorzitterschap van onze oud-burgemeester
Kris Van Dijck werden onder de titel "Bouwstenen voor een
lokaal beleid" tientallen resoluties goedgekeurd waaruit de N-VAafdelingen ideeën kunnen putten om straks in hun eigen gemeente
aan de slag te kunnen. Rode draad in de slottoespraak van Kris
was, hoe kan het ook anders, "Betrokkenheid". Hiermee wil de
N-VA op lokaal vlak het verschil maken: een beleid voor en MET de
mensen waarbij inspraak en participatie hoog in het vaandel
gedragen worden. Je kan de congresteksten bekomen op ons
secretariaat of op www.n-va.be/congres2006
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Communicatie.

C

ommunicatie is belangrijk, ook in
de politiek. Of moeten we zeggen:
zeker in de politiek? Minister Freya
Van den Bossche zal het geweten
hebben. Ze kreeg het zwaar te verduren in de media na haar miskleun m.b.t.
de mazoutfactuur. Foute communicatie
heette het. In Dessel hebben ze het
alvast begrepen. Naast de Desselaar,
die al van in de jaren zeventig, terecht,
maandelijks uitgegeven wordt, heeft het
huidig gemeentebestuur een tandje bij
gestoken. Er werd niet alleen iemand
voltijds (!) aangeworven om de gemeentelijke communicatie te verzorgen,
maar ook het blad "Een leefbaar en
veilig Dessel" verschijnt regelmatig met
de nodige kleurenpracht om ons te
tonen hoe goed de heren van het
schepencollege wel bezig zijn. Dit blad
was bedoeld om ons te informeren over
de werken aan provinciebaan en markt,
met informatie over omleidingen en
bereikbaarheid. Nu is het niet meer dan
een dure propagandafolder. Betaald
door de Desselse gemeenschap.
Ongezien in Dessel! Volgen er straks
nog andere gemeentelijke folders?
Is het geld niet beter besteed aan
informatie over jeugdbeleid of sport
bijvoorbeeld. Of het OCMW en
welzijnsbeleid. Waarom niet?
Het belang van communicatie,
nietwaar….

N-VA secretariaat
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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.

Dauwtrappen.

M

et temperaturen een paar graden boven nul trokken we de eerste
zondagochtend van deze maand er op uit. Plaats van gebeuren: het
geklasseerd landschap het Goor. Met hartverwarmende jenevertjes en
tot slot een gezonde portie bruingebakken spek met bruine suiker, opnieuw een
geslaagde activiteit van onze lokale afdeling.

Wat men er niet bij
vertelt.

D

e nieuwe fiets- en voetgangers
brug moet voor 75% gedragen
(lees betaald) worden door de
Desselse belastingbetaler: 183.000
euro. Europa neemt 25% voor zijn
rekening. Dat ligt vast. Toen het dossier
op de gemeenteraad kwam werd
iedereen nog voorgehouden dat er nog
eens 60% aan subsidie te verwachten
was. Dessel zou maar 15% moeten
betalen. Alleen Carlo Van Beylen (N-VA)
zag zelfs in die optiek het project niet
zitten: te duur en niet nodig. Enkele
honderden meters verder is een brug,
was zijn argumentatie.
Maar het ergste moest nog komen.
Heel de gemeenteraad werd gepakt in
snelheid. Er werd niet gewacht op een
toezegging van die subsidie.

Integendeel. Er werd aanbesteed en
toegewezen. De brug moest er kost wat
kost komen. Als een kat in een zak.
Bovendien stellen we ons de vraag wie
nu eigenaar is en wie er dus instaat
voor het onderhoud. De brug staat
alvast op grond van nv De Scheepvaart.
Zijn zij nu eigenaar?
Is er een overdracht geregeld?

Voor wonen en werken

A

ls N-VA gaan we de straat op
om onze eis voor wonen en
werken in de Kempen kracht
bij te zetten. Op zaterdag 18 maart
voeren we actie in Mol.
De toekomst van de nucleaire
industrie, tewerkstelling en
betaalbare huisvesting. Zijn stuk
voor stuk zaken om onze toekomst
veilig te stellen en waarvoor we
moeten blijven strijden.
Niets komt immers vanzelf…
Doe je mee? Geef ons een seintje.
VU: Kris Bertels - www.n-va.be
Hoefstraat 5 - 2480 Dessel.

Kris Bertels, Jan Vangheel, Bart De Wever, Brigitte Van Dael

Uit het N-VA verkiezingsprogramma van
8 oktober 2000:
"Recente bedrijfssluitingen in
onze regio leggen een last op
onze samenleving. Om nieuwe
ondernemingen aan te trekken
en bestaande bedrijven groeimogelijkheden te bieden,
wenst N-VA een drie dubbel
spoor te bewandelen:
- uitbreiden van de KMO-zone
Stenehei, ten zuiden van de
huidige ligging
- uitbreiden van de KMO-zone
Goormansdijk
- BPA voor de ruimtelijk
zone-vreemde bedrijven."

Een containerpark…

O

p de milieuraad van december werd door IOK advies gevraagd over de
inname van 1/10 van de uitbreiding van de KMO-zone Stenehei voor
een regionaal containerpark. Het park zou in totaal 9.000m² groot zijn en
een capaciteit krijgen voor een 20.000 inwoners (Dessel 8.800). Buiten Dessel
ook Retie en Geel ten Aert. Er zullen 3 personeelsleden tewerkgesteld worden.
De gemeenteraad van Dessel werd tot op heden nog niet in kennis gesteld van
deze plannen. Ook niet over de verdere ontwikkeling van deze zone. Als N-VA
betreuren wij deze gang van zaken. Na al de moeite die we (zowel meerderheid
als oppositie) hadden om de KMO-zone te mogen uitbreiden, is niet alleen een
tewerkstelling van drie op bijna 1 ha, aan de magere kant. Ook onze oproep om
gezamenlijk te blijven strijden voor tewerkstelling in Dessel valt blijkbaar in
dovemansoren. Wij blijven alvast verstoken van eender welke informatie vanuit
De Plaetse.

Ruimtelijk
Structuurplan.

H

eel belangrijk voor de verdere
ontwikkeling van Dessel is
natuurlijk ook het tot stand
komen van een Gemeentelijk Ruimtelijk
Structuurplan. Dit document, waarin
beleidsopties moeten genomen
worden, blijft op zich wachten.
In 1999 al gaven wij de opdracht aan
het studiebureau Infrabo om het
ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan op te stellen. Zij gaven
dit in onderaanneming aan Stramien.
Eén jaar later moesten wij de rol
lossen en namen CD&V en d'82 het
roer over.
Nu de legislatuur van de huidige
bewindsploeg ook op haar einde
loopt, is dat plan er nog altijd niet.
Blijkbaar verwacht men een eerste
ontwerp tegen de zomer om vervolgens aan een grondig openbaar
onderzoek onderworpen te worden.

Hoop voor HOOP.

D

e gemeenteraad gaf één maand na
de tsunami in Zuid-Oost Azië op 27
januari 2005 haar goedkeuring aan
het schepencollege om hoogdringend
2.500 euro over te maken aan de door
minister Bourgeois (N-VA) opgezette actie
Tsunami 12-12. Ook de Gemeentelijke
Raad voor Ontwikkelings-samenwerking
drong daar op aan. Alles in orde zou je
denken. Maar wat gebeurde er toen? Pas
op 22 september 2005 tekenden de
burgemeester en schepen van financiën
de betalingsopdracht.
Acht maanden later! En dan duurde het
nog eens drie maanden, tot 27 december
2005 vooraleer het geld ook effectief
gestort werd. Of anders gezegd één jaar
en één dag na de ramp.
Voor de actie HOOP, ook op touw gezet
door de Vlaamse minister van Ontwikkelingssamenwerking Bourgeois, tekent zich
hopelijk niet hetzelfde scenario af. Ook
hier gaf de gemeenteraad de opdracht
2.500 euro over te maken. Mogen we
aannemen dat er nu snel en correct
gehandeld wordt?

B

ij de voorbereiding van de kerstmarkt mochten we het opnieuw
ervaren. De organisatie werd op
zich genomen door de jongerenafdelingen
van de Desselse politieke partijen.
En Jong N-VA.?
Niet gevraagd! Bestaan de jongeren van
N-VA wel?
Met een afdelingsvoorzitter van nog geen
30, Kris Bertels, maken onze jongeren
Ellen Broeckx, Annemie Molenberghs,
Wim Horemans en Koen Huysmans,
integraal deel uit van onze actieve
werking. Geen onderscheid tussen jong
en oud. Noch tussen oud of nieuw.
En zeker niet tussen man en vrouw.
Misschien ligt de fout wel bij onszelf
doordat we te weinig "uitpakken" met
onze jongeren. Koen Huysmans (zie
voorblad) zal vanaf nu de coördinatie
op zich nemen. (014-37 97 71)
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Luc Van den Brande, Kris Van Dijck, Professor Delmartino

Een Vlaamse Grondwet.

O

p zaterdag 28 januari organiseerden CD&V en N-VA voor
het eerst samen een Vlaamse
conferentie. Thema was: een
Vlaamse Grondwet. Fractieleiders
Ludwig Caluwé (CD&V) en Kris Van
Dijck (N-VA) waren gastheer in de
Schelp van het Vlaams Parlement.
Na de partijvoorzitters
Jo Vandeurzen en Bart De Wever
kwamen de gastsprekers aan bod:
de professoren Bart Maddens, Frank
Judo en Frank Delmartino, terwijl er
eveneens ruimte geboden werd aan
het publiek om haar inbreng te doen.
Luc Van den Brande formuleerde tot
slot de belangrijkste conclusies.
Groot minpunt van de dag: geen of
nauwelijks enige persbelangstelling.
Verbaasd? Het ging over inhoud!
Toch één opmerkelijke aanwezige:
Matthias Danneels, hoofdredacteur
van het Nieuwsblad. Zijn commentaar
in de krant van maandag sprak dan
ook boekdelen. We willen het u niet
onthouden.
212 "Oproep van CD&V/N-VA moet
meer dan ooit met een krachtig
ja worden beantwoord"
"De televisiecamera's achten het niet
meer nodig uit te rukken wanneer op
een fraaie zaterdagochtend in het
Vlaams parlement wordt nagedacht
over de toekomst van Vlaanderen,

Wallonië, België en Europa. Dat wil
niet zeggen dat dit debat niet langer
zou leven: meer dan vierhonderd
belangstellenden gingen in op de
uitnodiging van CD&V en kartelpartner N-VA. Oud minister-president
Luc Van den Brande stelde terecht
dat het werk rond een Vlaamse
Grondwet niet versmald mag worden
tot de inbreng van één politieke
obediëntie. De feiten geven hem
overigens nu al gelijk, want niet
alleen in christen-democratische of
Vlaams-nationalistische kring rijpt de
idee dat we meer dan ooit nood
hebben aan een rationele, moedige
en zonder romantisch of rancuneus
gedweep denk- en praktijkoefening
waarin Vlaanderen de contouren van
zijn toekomst uittekent en invult.
Dat België in zijn huidige bestuurlijke
en institutionele vorm vierkant
draait, wordt elke dag minstens één
keer duidelijk. Luikse professoren, de
liberaal Alain Destexhe, de denkgroep "In de Warande", de Vlaamse
liberalen die dat nog durven zeggen,
spiritisten, verlichte socialisten en
ondernemers: steeds meer bewuste
en betrokken burgers begrijpen dat
een aantal communautaire knopen
eindelijk maar eens moet worden
doorgehakt. De toegevoegde waarde
van de nv Oud-België - ook voor
Wallonië - lijkt steeds scherper op
een surrealistische onweerswolk van
Magritte.

Voor zij die ziende blind willen blijven
of elk Vlaams streven als rechts,
xenofoob en egoïstisch blijven
afdoen, herhaalde Van den Brande
dat Vlaanderen zich helemaal niet wil
opsluiten, maar juist beter gewapend
moet zijn om alle uitdagingen de
baas te kunnen.
Hij herinnerde even opvallend als
terecht aan de emanciperende rol
die middenveld en arbeidersorganisaties bij de Vlaamse bewustwording hebben gespeeld en vroeg
deze draad opnieuw op te nemen, in
weerwil van hetgeen de federale en
Belgische cenakels zoveel liever is:
blijven aanmodderen alsof er de
voorbije 175 jaar niks is gebeurd en
veranderd.
CD&V en N-VA hebben zaterdag een
duidelijk engagement geformuleerd.
Wanneer het kartel in 2007 van de
kiezer een mandaat krijgt om federaal mee te regeren, zal het zich niet
laten lijmen met halfbakken afspraken met de Franstaligen. Integendeel. Daarom moet nu al worden
gewerkt aan de voorbereiding van
beslissende stappen in de onaffe
staatshervorming. Daarom moet de
oproep van de Derde Vlaamse
Conferentie met een krachtig ja
worden beantwoord. Door alle
partijen, politici en beslissers die
willen dat Vlaanderen beter moet
worden bestuurd en ervan overtuigd
zijn dat we dat ook kunnen. Maar
dan moeten we het eerst willen."
Matthias Danneels, Het Nieuwsblad,
30 januari 2006

