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In de kijker:
Ellen Broeckx

W

e moeten ver teruggaan in
de tijd om de laatste
vrouwelijke schepen in
Dessel tegen te komen. Die eer
viel van 1983 tot 1988 Wiske
Mandelings te beurt. Nadien werd
Wiske zes jaar OCMW-voorzitter,
om van 1995 tot 2000 de fakkel
over te geven aan Diana Slegers.
De voorbije zes jaar werd het
Dessels college een uitsluitend
mannenbastion. De helft van de
bevolking werd zo niet vertegenwoordigd; tegen alle nationale
tendensen in.
Aan Ellen nu om mee een stempel
te drukken op het Dessels
gemeentebeleid als eerste
schepen met bevoegdheden:
milieu cultuur en jeugd. Ze werkt
bij Jansen Pharmaceutica waar ze
één of twee dagen per week
politiek verlof neemt om zich zo
goed mogelijk te kunnen wijden
aan haar schepenmandaat.
De voorbije jaren was ze lid van de
raad van bestuur van STORA en
actief bij Spinley, Spinnis en jeugdcentrum Spin. Vanuit al deze
achtergronden en engagementen,
die ze niet laat varen, heeft Ellen
alles in huis om een goede schepen te zijn. Ze heeft haar start
alvast niet gemist: de hernieuwde
milieuraad wordt geïnstalleerd, de
stuurgroep voor het jeugdwerkbeleidsplan is samengesteld,
afspraken werden gemaakt met de
werkgroep "pleintjes met een
verhaal", enz.
Ellen is 28 jaar
en woont in de
Kolkstraat.
Zij is telefonisch
bereikbaar op het
nummer
0498-10 67 01.

B

este Desselaar,

Het voltallig schepencollege heeft maar één ambitie: goed en eerlijk
besturen voor alle Desselaars. Na één maand hebben we de start niet
gemist. Reeds twee overlegmomenten met de fractievoorzitters van de
oppositie vonden plaats. Iets waar wij zes jaar lang hopeloos op moesten
wachten. De fracties mogen vanaf nu na de uren gebruik maken van de
faciliteiten van het gemeentehuis om er te vergaderen en de dossiers in te
zien, terwijl al de raadsleden die het wensen een abonnement op VVSGlokaal cadeau kregen. Zo kunnen ze optimaal op de hoogte blijven van alle
ontwikkelingen m.b.t. het lokaal beleid. Een geïnformeerd mandataris is er
twee waard; ook in de oppositie moet men goed kunnen functioneren en
verdient men ondersteuning.
Ondertussen hebben we onze eerste hoorzitting achter de rug en een
tweede is gepland. Waar de gemeenten Dessel, Mol, Retie, Geel en
Kasterlee een openbaar onderzoek moeten organiseren voor de sanering
en ontmanteling van Belgonucleaire ging enkel het Dessels
gemeentebestuur zo ver om een publieksvergadering te organiseren.
Vertegenwoordigers van Belgonucleaire en FANC stonden de
geïnteresseerden te woord. (Lees meer blz. 19) De tweede hoorzitting
vindt op 27 februari plaats. Alle inwoners van de Nieuwedijk in Witgoor
kunnen zo mee hun inbreng doen om na de noodzakelijke rioleringswerken, de weg her aan te leggen.
De inspraak en betrokkenheid die we als partij hoog in het vaandel dragen
wordt zo aan beide kanten van de gracht concreet gerealiseerd.
Aan u om te oordelen.
Met vriendelijke groeten,
Kris Van Dijck
Burgemeester
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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.n-va.be/krisvandijck
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

Dauwtrappen.

O

p zondag 4 februari
verzamelden ruim honderd
Desselaars voor de jaarlijkse
dauw-trap-ochtend-wandeling
van N-VA Dessel.
Het was opnieuw een schot in de roos:
mooi weer, aangename wandeltemperatuur, de nodige hartverwarmende dranken en knapperig spek met
bruine suiker. Meer moet dat toch niet
zijn, of wel?

Bouwwerven.

H
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et nieuw schepencollege heeft
op 3 februari alle Desselse
bouwwerven bezocht: Sas 4toren, kinderopvang Witgoor, school
Witgoor en pastorij Dessel. Ook de
recent gebouwde sporthal in Brasel
werd aangedaan. Niet in het minst
omdat er heel wat mankementen zijn
die moeten weggewerkt worden
vooraleer er een definitieve oplevering
kan plaatsvinden. Een kelder die onder
water staat of regen die binnenwaait is
niet direct iets dat thuishoort in een
gebouw dat 2.900.000 Euro kostte.
Al de werkzaamheden worden strikt
opgevolgd door schepen Flor Van
Noppen waardoor snel kan ingespeeld
worden wanneer zich problemen
aandienen. En heus, dat is wel degelijk
nodig. Steeds komen we voor

De wandeling leidde ons van aan de
gemeentelijke visvijvers, langs de oost
oever van de Gracht tot aan de
Veinderstraat. Vervolgens werd de
Eersels gekruist om via de veldweg
langs Catico aan de Wittebergen uit te
komen. Door de bossen werd er terug
naar de visvijvers gewandeld.
Voor de vijfde keer op rij werd met
deze succesformule een uniek stukje
Dessel aangedaan.
Natuurlijk veelzijdig, ook in het winters
ochtendgloren.
verrassingen te staan. Zo stootte men
in de pastorij op een oud stuk wegverharding, een oude waterput en
bleek er onder de binnenmuren geen
fundering aanwezig te zijn. Getracht
wordt een deel van dit oude patrimonium zichtbaar te houden terwijl het
aanbrengen van fundering een
noodzakelijke meerkost genereert.
Voor de Sas 4-toren, die op 22 april
officieel geopend wordt, bleek dan
weer geen vergunning aangevraagd te
zijn om een parking aan te leggen.
De nieuwe ploeg tracht zo snel
mogelijk te handelen. Maar de klok
terugdraaien om tijdig klaar te zijn met
de parking is ook voor ons onmogelijk.

Bushaltes.

W

e zijn gestart met het
verharden van bushaltes om de
wachtenden een beter comfort
te bieden. In eerste instantie komen
die haltes aan bod waar de mensen tot
over hun enkels in het natte gras
moeten staan. Zo bijvoorbeeld in de
Meistraat (zie foto).
Waar kan, zal ook een fatsoenlijke
fietsenstalling voorzien worden.
Indien u problemen vaststelt aan
haltes, meld ze ons. In de mate van
het mogelijke trachten we een
degelijke oplossing uit te werken.

Uit het N-VA
verkiezingsprogramma van
8 oktober 2006:
“Als N-VA wensen we de
gemeente te besturen vanuit
het principe van het goed
huisvaderschap.
De belasting op reclameborden
wordt in de loop van de
legislatuur afgeschaft.”

Minder belasten.

M

et “pestbelastingen” worden die belastingen bedoeld die extra druk
leggen op bedrijven en ondernemingen. Wanneer die belastingen dan ook
nog eens meer kosten genereren dan baten, dan kan je de vraag stellen
naar het nut van die belastingen. Zo denkt de N-VA er in Dessel althans over.
Zo werd in onze gemeente een belasting geheven op reclameborden. Opbrengst:
1.000 Euro, terwijl de man-uren om dit te verwerken en de brieven die dienen
verstuurd te worden niet in verhouding staan met de opbrengst.
De N-VA heeft deze belasting dan ook afgeschaft en meldde dit reeds aan alle
betrokkenen. Tegelijkertijd werd hen ook duidelijk gemaakt dat men voor reclameborden stedenbouwkundige vergunningen nodig heeft. Op deze manier zal een
wildgroei vermeden worden.

Belgonucleaire.

O

p 30 januari, tijdens een druk
bijgewoonde hoorzitting, kon de
Desselaar kennis nemen van de
ontmantelingsplannen bij
Belgonucleaire. Nadat het bedrijf vorig
jaar de productie van plutoniumhoudende MOX-tabletten diende stop
te zetten, moet het bedrijf nu helemaal
opgekuist worden. De gebouwen zelf
zijn niet radioactief besmet aangezien
het volledige productieproces zich
afspeelde in handschoenkasten, wat
niet wil zeggen dat alle hoeken en
kanten niet zorgvuldig zullen
nagemeten worden. In totaal moeten
170 van die handschoenkasten
ontmanteld worden. Berekeningen
leren ons dat het in totaal om 170 ton
afval gaat waar elementen van plutonium in voorkomen. In geconditioneerde vorm: 200 m³ nucleair afval.
Deze kasten ontmantelen zonder dat
de omgeving in contact komt met
besmette materialen is de uitdaging.
Naast de handschoenkasten is er nog
eens 1.000 ton ander afval, waarvan
een 10% radioactief besmet. Dit is
goed voor 80 m³ geconditioneerd afval.
Wie gaat dit allemaal betalen, horen we

u al vragen. Belgonucleaire zelf! Door
een wettelijke verplichting heeft het
bedrijf provisies aangelegd om de
opkuis te financieren. Na de sanering
moeten de gebouwen vrijgegeven
worden zodat er eventueel andere
activiteiten in plaats kunnen vinden.
Welke, is dan weer een andere discussie in deze zone, die op het gewestplan
bestemd is voor nucleaire activiteiten.
Het bekomen van de nodige vergunningen kan nog twee jaar duren.
Ondertussen ligt het bedrijf er niet
onbeheerd bij. Ruim dertig personeelsleden blijven op post om de veiligheid
te garanderen. Wie finaal de klus zal
klaren blijft ook nu nog koffiedik kijken.
Vanuit Belgoprocess laat men duidelijk

Als je jong bent krijg je de
schuld van misdaden die je
nimmer hebt begaan.
Als je ouder wordt worden je
deugden toegeschreven die
je nimmer hebt bezeten.
zijn interesse blijken. Niettegenstaande
beide bedrijven elkaars buren zijn, gaat
men bij Belgonucleaire niet zomaar
daarvan uit.
Voor ons, als Desselse politieke partij,
moeten volgende elementen zeker
doorslaggevend zijn: de best beschikbare technieken aanwenden, de
veiligheid van personeel en omgeving
optimaal garanderen en een meerwaarde voor de streek betekenen.
Indien de werkzaamheden door
mensen uit onze streek kunnen
uitgevoerd worden, moet dat de regel
zijn. Op die manier kan tijdens de
ganse ontmantelingsfase vijf jaar
werkzekerheid verschaft worden aan
een 95-tal mensen.
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Lokaal sportbeleid.

Op de essentiële punten van het dagelijks leven van de gewone, hardwerkende
Vlaming - rechtvaardigheid, welvaart,
gezondheid - liet paars Vlaanderen in de
steek. En wij zullen niet nalaten om dat
de komende maanden heel duidelijk te
maken aan de Vlamingen.

E

indelijk! Na jaren voorbereiding,
overleg en discussie werd het
decreet lokaal sportbeleid
goedgekeurd in het Vlaams Parlement.
De lat om een gemeentelijke sportdienst ook erkend te krijgen werd
verlaagd. Op deze manier kunnen ook
kleinere gemeenten (als Dessel)
daadwerkelijk meespelen. Het hoeft
geen betoog dat de aanwezigheid van
burgemeesters van kleinere gemeenten in het parlement hier mee voor
gezorgd heeft…
Eén en ander heeft ook tot gevolg dat
vanaf 2008 sportclubs kunnen
gesubsidieerd worden. Er beweegt dus
wat in sportend Vlaanderen. Als
gemeentelijke overheid zullen we de
evolutie op de voet volgen en inspelen
op deze nieuwste ontwikkelingen. Wees
gerust: dit dossier krijgt zijn vervolg.

Bart op zijn best.

En we gaan ervoor…

U

it de nieuwjaarstoespraak van
voorzitter Bart DeWever:
"De N-VA zal in maart een
offensief inzetten om onze boodschap
naar de gewone Vlaming te brengen.
En wel op een zeer originele manier.
Daarbij zullen we, tot spijt van wie het
benijdt, het rapport van paars opmaken.
Het verbaast me niet dat Bart Somers
(VLD) zich daarover zo druk maakt.
Want hij weet hoeveel buizen er op dat
rapport staan.
Wat heeft paars de afgelopen vier jaar
gedaan voor rechtvaardigheid? Met
Onkelinx op justitie kregen we nog altijd
niet het volwaardig jeugdsanctierecht
waar heel Vlaanderen om vraagt. Wel
kregen we Kaplan, Hoxha, Ait Out en the
great escape in Dendermonde.

Bemoei je ermee.
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B

etrokkenheid en bemoei je
ermee. Slogans waarmee we hier
in Dessel al jaren het verschil
maken. Aan jou om je er ook echt mee
te bemoeien. De voorbije weken namen
reeds tientallen Desselaars spontaan
contact met ons op om ideeën over te
maken of suggesties te doen. Wanneer
het algemeen belang er mee gediend
is gaan we er graag op in. Laat van je
horen. Samen gaan we voor een beter
Dessel.

Wat heeft paars de afgelopen vier jaar
gedaan om onze welvaart veilig te
stellen?
Bij de belastingen loopt het zo goed dat
ze er bijna een miljard euro naast tellen.
Om de begroting rond te krijgen, worden
gebouwen verkocht, pensioenfondsen
leeggeroofd en kosten voortgewenteld.
En het gat dat dan nog rest wordt
opgevuld met creatief boekhouden for
dummies.
De uitdaging van de vergrijzing werd
aangepakt met het generatiepact. In de
woorden van een VLD-parlementair: een
beetje krabben aan de oppervlakte. Dit
terwijl we nu al met de laagste pensioenen van Europa leven en 15% van de
Vlamingen (vaak ouderen) op en onder
de armoedegrens leven.
Wat heeft paars gedaan om een goede
en betaalbare gezondheidszorg veilig te
stellen? Ik kan daarover kort zijn: lees
het boek van onze ondervoorzitter Louis
Ide. Demotte hield de boel draaiende met
lineaire besparingen, besparingen die
per definitie treffen wie al zijn best deed
om het zuinig te doen en niet wie dat niet
deed.

Maar wij zullen daarbij in één adem ons
positief alternatief presenteren.
In onze komende campagne zullen we
dan ook vooral duidelijk maken dat een
beter beleid inzake justitie, welvaart en
gezondheid loopt over meer Vlaanderen.
De staatshervorming is geen abstract
verhaal over instellingen en symbolen.
De staatshervorming is nodig om
Vlaanderen én Wallonië voor hun
verantwoordelijkheid te plaatsen, om hen
de instrumenten te geven om de
uitdagingen aan te pakken. Meer
Vlaanderen gaat over het dagelijks leven
van elke Vlaming, het gaat over zijn
veiligheid, zijn job en zijn gezondheid.
De keuze voor de Vlaamse kiezer is
bijgevolg heel duidelijk. Hij kan zijn stem
geven aan het Vlaams Belang en rustig
wachten op Godot. Hij kan zijn stem
geven aan de VLD-SPA (zelfs slimme
mensen als Rik Torfs zien het verschil
niet meer en kunnen niet meer kiezen bij
welk van de twee ze best zouden
aansluiten. Ik zal helpen professor: bij
geen van beide), het is een stem voor
het status quo onder (bege)leiding van
Di Rupo.
Of... de Vlaming kan zijn stem geven aan
het Vlaams kartel CD&V-N-VA: de enige
formatie met de kracht en de ambitie om
vooruit te gaan, om uitvoering te geven
aan het Vlaams regeerakkoord. De keuze
is heel duidelijk.
Vrienden, ons land verdient beter.
Wij willen een Vlaanderen bouwen dat de
hand aan de ploeg slaat, dat de
uitdagingen aanpakt. Een Vlaanderen
waarop we wél kunnen rekenen voor
rechtvaardigheid, voor het veilig stellen
van onze welvaart, voor de organisatie
van een goede gezondheidszorg.
Een Vlaanderen waar alle inwoners
elkaar herkennen en erkennen als
spelers van één team, een Vlaanderen
waarin normen en waarden gekoesterd
worden in plaats van verguisd.
Waar traditie en vernieuwing hand in
hand gaan, waar solidariteit een
vanzelfsprekendheid is. Dit Vlaanderen is
onze droom, het is onze opdracht, het is
ons levenswerk."

