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In de kijker:
Kris Bertels

I

n Dessel zit de burgemeester de
gemeenteraad niet voor.
Wij hebben een aparte
voorzitter van de gemeenteraad.
Hij leidt de gemeenteraad,
verleent al dan niet het woord en
stelt de maandelijkse agenda op.
Onze voorzitter van de
gemeenteraad: Kris Bertels.
Kris, 33 jaar jong, woont samen
met zijn vriendin Ellen in de
Hannekestraat, schuin over
De Plaetse. Hij groeide met zijn
zus, Greet, op in de Kantstraat.
Hun ouders:
Paul en Marie-Louise Luyts.
Kris studeerde voor industrieel
ingenieur aan het
De Nayer-instituut in Mechelen en
vervolmaakte zich in veiligheidstechnieken aan de VUB. Hij werkt
voor Dimar bvba als veiligheidscoördinator. Dit betekent vele
werfbezoeken en veel
verantwoordelijkheid.
Van op jonge leeftijd zette hij zijn
eerste stappen in de Vlaamse
beweging. Kris is dus duidelijk niet
alleen lokaal politiek actief.
De ontvoogding van het Vlaamse
volk is één van zijn doelstellingen.
In Dessel werd hij voorzitter van
de N-VA en leidde de partij mee
naar de grote overwinning van
oktober 2006.
Buiten de politiek staat hij met
beide voeten in het verenigingsleven. Chiro, FCW Spin en fanfare
De Eendracht, waarvan hij voorzitter is, kennen
voor hem geen
geheimen.
Kris combineert
praten en
handelen zoals
het hoort!

L

iefste Desselaar,

Als mensen in de gemeentepolitiek willen stappen, wordt hen dat
vaak afgeraden. “Waar ga je je toch tussen steken?” of: “Daar valt weinig
eer te rapen”, zijn dan vaak waarschuwingen van goedmenende naasten.
En toch zetten nog vele mensen die stap. Gelukkig maar!
Sinds januari 2007 bestuurt de N-VA in Dessel met een volstrekte
meerderheid. 11 zetels op 19. Een taak die we volledig ter harte nemen en
met een open visie benaderen. Ook op financieel vlak. De bevoegde
schepen van financiën, Erik Gys, startte drie jaar terug, samen met de
financiële dienst, met het volledig in kaart brengen van de gemeentelijke
financiën. Tabellen en overzichten werden opgesteld. Analyses werden
gemaakt. Evoluties werden ontleed. Het vorige schepencollege beweerde
dan wel visie te hebben, maar enige financiële planning naar de toekomst
was er in het geheel niet!
De vorige legislatuur stegen de uitgaven in de gewone dienst gemiddeld
per jaar met 8,74% en de inkomsten met gemiddeld 4,83%.
Je moet dan heus geen professor financiën zijn om te weten dat dit niet
lang houdbaar is.
In deze legislatuur werd de jaarlijkse groei van uitgaven beperkt tot
gemiddeld 6,53%, maar ook de stijging van de inkomsten nam verder af.
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Een gemiddelde stijging van slechts 3,25%. Wie dan zegt dat er niet moet
bijgestuurd worden belazert niet alleen zichzelf maar ook alle Desselaars.
Wij doen dat niet. Wij nemen beslissingen voor nu en de toekomst.
Op de middenbladzijden vind je de juiste cijfers.
Het N-VA-bestuur

Samen besturen.

R

eeds van in het begin van deze legislatuur namen we het initiatief om een
structureel overleg met de oppositie te organiseren. Systematisch werd dit
misbruikt! De intenties waren nochtans goed, en ja de oppositie kan zijn
positieve inbreng hebben. Maar niet op deze manier. Dit verder organiseren lijkt
zinloos.
Klap op de vuurpijl was hun laatste zogenaamde nieuwjaarsbrief voor
de burgemeester die met veel tamtam werd aangekondigd in de pers. De brievenbus van de gemeente bleef echter leeg… De nieuwjaarsbrief zelf was wel echt
een nieuwjaarsbrief: kinderlijk naïef en staat bol met fouten. Bewust foute getallen
geven is hypocriet en oneerlijk. Van beleidsmakers mag verwacht worden dat ze
de juiste informatie geven. Moeten we altijd dezelfde mening delen? Zeker niet.
Verschillende meningen, andere visies of discussies, het moet allemaal mogelijk
zijn. We willen het zelfs stimuleren. Maar op een hypocriete, populistische manier
de burger bedotten, gaat ons net iets te ver.
Mogen we ook verwijzen naar vorige Betrokkenheid toen we de Desselse belastingen vergeleken met onze buurgemeenten. We moeten echt niet beschaamd zijn.

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
www.krisvandijck.be
www.florvannoppen.be
Het secretariaat is van
maandag t/m vrijdag 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

Juist is juist.

A

ls politieke meerderheid in de gemeenteraad, en dagelijks het beleid
voerend in Dessel, vinden wij het dan ook onze plicht om op die foute
informatie te reageren. Jij verdient als burger de juiste informatie om op
basis daarvan je eigen mening te vormen.
Laat het duidelijk zijn dat al onze mandatarissen openstaan voor elke burger of
vereniging die meer tekst en uitleg wenst over de financiële toestand van de
gemeente. Op eenvoudig verzoek maken we dan een afspraak.
Hieronder een overzicht in tabelvorm met enerzijds de door de CD&V voorgespiegelde bedragen in hun nieuwjaarsbrief en daarnaast de juiste bedragen:

Cijfers van CD&V

Juiste cijfers inclusief BTW

Opcentiemen
Diftar
Reiniging afvalwater
TOTAAL

100 per gezin
35 per gezin
45 per gezin
200 per gezin

Draaideur
Schepenzaal
10 bureaustoelen
Micro’s en opname
TV/PC-scherm

100.000
20.000
6.000
18.000
2.000

Reservefonds bij start: 2.000.000
nu:
leeg

gemiddeld
gemiddeld
gemiddeld
gemiddeld

77,6 per gezin
30 per gezin
39 per gezin
146,6 per gezin

64.130
14.979
5.989
12.646
1.789
bij start: 2.001.406
nu: 4.001.406

Dessel jaarmarkt?
Een nieuw opzet.

D

e eerste maandag van maart is het
traditiegetrouw Dessel jaarmarkt.
Daarmee steekt Dessel in de
Kempen als eerste van start in het
nieuwe jaar. De laatste jaren kan dat
bezwaarlijk een succes genoemd worden.
Marktkramers en publiek dalen met
rasse schreden, kinderen hebben school,
mensen gaan naar hun werk, enz.
Een gesprek met marktkramers leert ons
dat Dessel jaarmarkt te vroeg komt en
nog te weinig aantrekt. Het schepencollege besliste dan ook in samenspraak
met hen om van Sinksenmaandag,
wanneer het ook kermis is en de mensen
een dag vrij hebben, samen met de
foorloop een marktgebeuren te
organiseren. Dessel jaarmarkt verhuist
als het ware. Dit jaar 24 mei! We zullen
dan ook alle moeite doen om marktkramers naar Dessel te krijgen.
De kermis op zondag 28 februari en
maandag 1 maart vindt gewoon plaats.

Belangrijk om te weten.
- De buitengewone dienst betreft investeringen, en dit heeft initieel niets te maken met de gewone dienst. Mensen voor
spiegelen dat er een verhoging is van de opcentiemen omwille van te veel of buitensporige investeringen nu is pure onzin.
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De opcentiemen verhogen omdat de investeringen van het verleden nu hun weerslag krijgen in meer kosten voor personeel,
energie, verzekeringen, enzovoort.
- Enerzijds verwijten dat de N-VA te veel geld opdoet en twee zinnen verder schrijven dat we nog meer moeten investeren.
Is dat niet tegenstrijdig? Hoe kan je die twee stellingen rijmen? Puur populisme.
- Na de gemeenteraad zeggen dat we voor zo’n laag bedrag (de raming bedroeg 40.000 euro) de nieuwe schepenzaal niet
ordentelijk kunnen inrichten en dan nu zeggen dat het te veel kost… Nog zo’n contradictie. En ja, we kregen het klaar.
Een vergadertafel voor tien mensen, een volledige wand met kasten en een buffetkast voor 14.979 euro.
Dit alles is reeds aanbesteed maar moet nog geplaatst worden! Ga het zelf maar eens kopen.

Uit het N-VA beleidsprogramma
2007-2012:
“Om beginnende chauffeurs
rijmanoeuvres te laten oefenen
rusten we een oefenparkoers
uit.”

Rijmanoeuvres oefenen.

E

r wordt al lang gesproken over een plaats in Dessel waar beginnende
chauffeurs hun rijmanoeuvres zouden kunnen oefenen. Lang geleden werd
zulk een parkoers uitgezet door de KWB aan de Kristoffelzaal. Deze locatie
voldoet echter niet langer. Na lang zoeken, wikken en wegen, is het eindelijk zover.
Het schepencollege liet op de parking aan de Sas 4-toren twee staketsels
plaatsen om het parkeren tussen twee voertuigen in te oefenen.
Oefenen blijft natuurlijk op eigen risico terwijl van eenieder verondersteld wordt
dat ie over de nodige vergunningen beschikt om te rijden op de openbare weg.

Belangrijk om te weten.
- Onregelmatigheden van de penningmeester van de gemeentelijke vzw Sportinstellingen Dessel werden ontdekt en worden gerecupereerd voor 23.762 euro.
Wij behandelden dat zeer discreet. Het had eens iemand van N-VA moeten
geweest zijn. Bovendien kan dit niet geduid worden als een politieke afrekening.
Het was rechttrekken wat scheef, heel scheef gegroeid was.
Ons nu komen verwijten dat wij een financieel wanbeheer voeren? Kom nou.
- Dat zogenaamde financieel wanbeheer werd ons nog al verweten.
En niet alleen ons. Ook de administratie moest het toen ontgelden.
En dat kunnen we niet nemen. De keuzes worden door de politici gemaakt.
Het dagelijks beheer is in handen van de administratie en de financieel beheerder.
Zij werken in Dessel prima!
- Een fatsoenlijke raadzaal is uitgerust met micro’s. In Dessel was dat in 1996,
met de CD&V in de meerderheid, geen probleem. Nu de installatie versleten en
stuk is, zou een vervanging plots een overbodige luxe zijn. Ook een opnamesysteem waarbij de ellenlange discussies verleden tijd zou worden, over wat in het
verslag moet en wat wel en niet gezegd werd, mag niet in Dessel…
Openbaarheid van bestuur?
- En ja, Dessel kreeg in 2008 van de Vlaamse overheid een cadeau van 100 euro
per inwoner. 886.500 euro die integraal diende aangewend te worden voor
schuldafbouw. Zeker niet slecht. Maar dat geld kon ook niet aangewend worden
om te investeren. Vorige legislatuur vloeide alleen al 777.873 euro aan Europese
middelen naar Dessel. Dit dankzij de opname van Dessel in het zogenaamde
doelstellingen 2-gebied ; beslist door de Vlaamse regering waar de CD&V in 1999
geen deel van uitmaakte. Wel de toenmalige N-VA: de Volksunie. Kris Van Dijck
speelde bij die beslissing toen een niet onbelangrijke rol. Die Europese geldstroom is ondertussen opgedroogd. In 2006 zorgde minister Bourgeois (N-VA)
nog voor 500.000 euro voor de toeristentoren (toen wij hier in de oppositie
zaten!) en minister Van Mechelen (VLD) voor 902.370 euro voor de pastorij.
Een dossier dat twee legislaturen geleden startte toen ook wij… Juist!

Veilig naar school en
in het verkeer!

D

e veiligheid van onze jonge
weggebruikers ligt ons allen zeer
na aan het hard. We proberen er
als gemeente ook heel wat aan te doen.
Al kan het natuurlijk altijd beter. Straten,
kruispunten, zebrapaden, ze kunnen nog
altijd beter en veiliger uitgerust worden.
Maar vooral als gebruikers hebben we
veel in de hand.
1. Ons als fietser en voetganger zelf
goed beschermen.
Lichten aan van de fietsen. Gebruik
maken van fietspaden. Fluorhesjes bij het
fietsen of wandelen. Dragen van een
fietshelm. Wat dat laatste betreft deden
we in onze politiezone Balen-Dessel-Mol
een grote inspanning. Alle lagere school
kinderen kregen een fietshelm.
Gebruiken nu!
2. Als bestuurder houden we ons aan de
snelheidsregels. Mijden het parkeren of
rijden op stoepen en fietspaden.
Letten we dubbel op bij het kruisen van
wegen, fiets-, zebra- of voetpaden.
Het is een zaak waarin we allen verantwoordelijkheid dragen en er samen iets
aan kunnen doen.
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Witgoor.

E

Dessel helpt Haïti.

D

e beelden van de verschrikkelijke aardbeving in Haïti blijven op ons netvlies
gebrand. Het feit dat onze Desselse zuster Hubertine De Coninck zelf al
jaren actief is in Port-au-Prince maakt ons er nog nauwer bij betrokken.
Zuster Hubertine stelt het wel, maar haar schooltje is ingestort. Gelukkig waren er
geen lessen op het moment van de aardbeving.
Vanuit Dessel zetten we ons dubbel en dik in om het project van zuster Hubertine
terug op de rails te krijgen. Een nieuwe school is daarbij het uitgangspunt.
De Desselse gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS) doet
alle moeite om fondsen in te zamelen. Ook jij kan helpen!
Wat staat/stond er in Dessel te gebeuren?
1. De gemeenteraad keurde een beginbedrag goed van 2.500 euro.
2. In Desselse winkels staan emmertjes waarin klanten een bijdrage kunnen
deponeren.
3. Samen met De Desselaar kregen alle inwoners een oproepbrief met daarop het
rekeningnummer om te storten: 088-2194623-90.
4. Op 5 februari organiseren de Scharnier, de Spin en De Eendracht een
jeugdfuif.
5. De kindergemeenteraad organiseert op zondagochtend, 28 februari een
sponsorloop op de Finse Piste in Brasel.
Op deze manier tonen we ons grote hart!
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Bart De Wever.

D

e politicus van het jaar 2009,
Bart De Wever, sprak op het N-VAnieuwjaarsfeest in zaal Stuurboord
te Antwerpen de 900 militanten toe:
“Vroeger zei ik altijd: Vlaanderen is in

goede vorm, maar in een slechte staat.
Helaas moet ik vandaag zeggen dat we
niet alleen in een slechte staat zijn, maar
ook onze goede vorm verliezen.” Een
duidelijke oproep van de N-VA-voorzitter
dat Vlaanderen niet zelfgenoegzaam mag
worden en we met z’n allen de handen
uit de mouwen moeten steken. Als we
welvaart en welzijn willen behouden zal
er moeten gewerkt worden. Misschien
geen populaire uitspraak; maar wel de
bittere ernst.
En over het toenemend geweld van
allochtone jongeren eindigt hij in zijn
opiniestuk “Sociaal houvast” op de N-VAwebstek als volgt: “Als antwoord op de
vraag hoe het toch zo is kunnen scheefgroeien, stelt Luckas Vander Taelen
(Groen!) onomwonden dat we te bang
geweest zijn om onze waarden op te

r zijn politieke partijen in Dessel
die je willen doen geloven dat
Witgoor achteruit gedaan wordt
door het gemeentebestuur. Van zulk
een Calimero-gedrag krijgen we
buikpijn. Moeten we een weegschaal
gaan gebruiken? Als het echt moet,
toch wel benieuwd naar waar de
balans doorslaat…
Waar bevindt de voor- en naschoolse
kinderopvang zich in een nieuwbouw
en waar in een oud pand waarvoor we
dringend een oplossing zoeken? Waar
zitten de kleuters van de gemeentescholen in nieuwe klassen en waar
zitten ze in containers? Waar spelen
de kinderen van diezelfde scholen in
een nieuwe turnzaal en waar moeten
ze door regen en wind 500 meter
verder naar de Spinhallen?
Dessel Sport verkavelt haar A-terrein
en trekt naar Brasel. Heeft Witgoor
Sport plannen? We zijn de eersten om
ook hen bij te staan. Een bijkomend
oefenterrein in de Wouwerstraat?
Voor ons geen probleem.
Zijn de straten in Witgoor slechter dan
in Dessel, Brasel of de Heide?
En in ons personeelsbeleid is de plaats
waar men woont niet de norm.
Wel de kwaliteit. En ja, ook heel wat
mensen van Witgoor die bij de
gemeente werken.

Beledig nooit een krokodil
voordat je de rivier hebt
overgestoken.

Cordell Hull

dringen aan allochtonen. Dat is ongetwijfeld waar. Maar we moeten een stap
verder durven te gaan: essentiële
waarden overdragen lukt maar als je die
als samenleving zelf koestert. De
vervanging van de publieke moraal door
een cultuur van absolute zelfbeschikking,
vertaald in ongebreidelde behoeftebevrediging en consumentisme, heeft
zeker niet geholpen om een
transcultureel proces op gang te trekken.
Mensen opnemen in een gemeenschap
lukt immers maar als je eerst en vooral
zelf nog de ambitie hebt om met z’n
allen ook daadwerkelijk een (h)echte
gemeenschap te vormen. Of zou het
toeval zijn dat drie Vlaamse meisjes per
dag in hun zoektocht naar sociaal
houvast uitkomen bij een bekering tot de
islam?”

