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

A

ls jong afgestudeerd kinesist
volgde Erik zijn verloofde en
vestigde hier in Dessel zijn
eigen kine-praktijk. Zijn jeugdjaren
bracht hij door in Vorselaar, waar hij
actief was in Chiro en jeugdraad.
Maar ook als student aan het Klein
Seminarie van Mechelen als in de
hogeschool in Antwerpen was hij een
voortrekker in het studenten- en
verenigingsleven. Studeren en
werken is één, maar daarnaast
andere engagementen opnemen is
Erik op het lijf geschreven.
Initiatief- en leiding nemen; het is
zijn tweede natuur.
Dat liet hij in Dessel duidelijk blijken.
Kinesist bij Dessel Sport, aan de
wieg van Rock Fifty-5 en zo zijn
entree in de gemeentelijke sportraad. Daar leerde hij de Desselse
gemeentepolitiek kennen en kreeg
hij de appetijt om niet langer langs
de kant te blijven staan, maar zelf
zijn nek uit te steken. Dit resulteerde
in 2000 tot een eerste kandidaatstelling. Erik werd gemeenteraadslid,
maar moest samen met onze hele
ploeg zes jaar nagelbijtend op de
oppositiebanken plaatsnemen. De
vele voorstellen die hij daar formuleerde, vielen meermaals in dovemansoren. Bij de overwinning van
2006 zag hij zijn stemmenaantal
meer dan verdubbelen en wachtte
hem een schepenmandaat. Als
schepen van financiën, informatie,
bibliotheek, administratieve
vereenvoudiging, gezondheidsbeleid
en mindervaliden drukte hij zijn
stempel op het beleid. Gedreven en
met kennis van zaken pakt hij
dossiers aan en
werkt ze ook af
zoals het hoort.
We danken hem
daar uitvoerig
voor en hopen
nog lang op zijn
inzet te mogen
rekenen.

B

este Desselaars,

DAUWTRAPPEN

Een gemeente besturen doe je voor en met de mensen. Wat er in
Dessel gebeurt, de keuzes die gemaakt worden, we zijn er zelf
verantwoordelijk voor. We moeten de schuld niet op anderen afschuiven.
Een jaar waarin gemeenteraadsverkiezingen gehouden worden doet ons
meer dan ooit stilstaan bij wat er in de toekomst moet gebeuren.
Op dat moment leggen we ons verkiezingsprogramma vast. Het is een
waaier van voorstellen, ideeën en plannen voor de volgende zes jaar,
voor de periode 2013-2018.
Maar we doen dat niet alleen. Niet in de beslotenheid van onze bestuursvergadering. De komende periode organiseren we drie gespreksavonden
waarin ook jij je bijdrage kan leveren. Je zeg kan doen.
We nodigen je bij deze uit om niet langs de kant te blijven staan, maar
integendeel met ons mee te doen!
Guy Muylaert
Voorzitter N-VA Dessel

Kris Van Dijck
Burgemeester - Lijsttrekker

Kom mee je zeg doen en bepaal mee het
N-VA-verkiezingsprogramma:
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- woensdag 28 maart Kristoffelzaal, Kruisberg
- donderdag 19 april De Keeper, Meistraat
- donderdag 3 mei Den Export, Turnhoutsebaan
Telkens om 20.00 uur.

Samen besturen, goed besturen !

Koen Huysmans - 014-37 97 71

N-VA secretariaat

Nieuw containerpark.

H

et is een proces van vele jaren geweest, maar toen geweten was dat een nieuwe
milieuvergunning voor het containerpark aan de Boshoek uitgesloten was,
werden vorige legislatuur reeds de eerste beslissingen genomen om op de
Stenehei IOK Afvalbeheer een nieuw containerpark te laten bouwen. IOK, Dessel en
Retie sloegen, uit noodzaak, de handen in elkaar. Het nieuwe containerpark aan de
Zandbergen 116 opent zijn deuren op dinsdag 6 maart.
Het nieuwe containerpark bestaat uit een niet-betalend en een betalend gedeelte.
De afvalsoorten waarvoor je moet betalen worden gewogen. Dat is de eerlijkste
manier van werken, want ook de gemeente en IOK moeten veel betalen om bepaalde
afvalsoorten verwerkt te krijgen. Tot nu betaalden alle Desselaars mee. Ook diegenen
die niks aanvoerden. Vanaf nu dus het principe dat het de vervuiler is die betaalt,
waarbij het afvaltoerisme naar Dessel gestopt wordt.
Bovendien hebben alleen inwoners van Dessel en Retie toegang tot dit containerpark.
Je hebt dan ook je elektronische identiteitskaart nodig om op het containerpark binnen
te geraken.

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

Opendeurdag
IOK Afvalbeheer heeft een folder verspreid waarin je reeds uitvoerig de juiste manier
van werken op het containerpark hebt kunnen lezen. Maar om je nog beter vertrouwd
te maken, wordt op zaterdag 3 maart van 10 tot 15 uur een opendeurdag georganiseerd. Tijdens deze opendeurdag zullen er rondleidingen worden gegeven waarbij
meer uitleg wordt gegeven over de werkwijze van het containerpark
Niet-betalende afvalsoorten:
De hiernavolgende afvalsoorten kunnen gratis aangebracht worden op het
containerpark:
- papier en karton - glazen flessen en bokalen - PMD (verplicht aan te brengen in de
blauwe PMD-zak) - oude metalen - gemengde plastic of restplastic (verplicht aan te
leveren in de groene zak) - AEEA (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten)
- KGA (Klein Gevaarlijk Afval) - frituuroliën en -vetten - kaarsresten - kurken stoppen videobanden en muziekcassettes - vlak glas - autobanden (max. 4 stuks per
aanlevering) - herbruikbare goederen (kringwinkel) - herbruikbaar textiel (kringwinkel)
Betalende afvalsoorten met tarieven:
Voor de betalende fracties zien de tarieven er als volgt uit:
0,15/kg
- grof vuil
- steen + zand
0,01/kg
vrijstelling eerste 300kg per jaar
- kalk/gyproc
0,15/kg
0,15/kg
- roofing
- PVC bouwafval
0,075/kg
- groenafval
0,075/kg vrijstelling eerste 100kg per jaar
0,075/kg
- hout, herbruikbaar
- hout, niet herbruikbaar 0,15/kg
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- asbest
0,20/kg
vrijstelling eerste 200kg per jaar
- piepschuim
< 60l: gratis
> 60l < 200l: 1
> 200l: 6,5 /big bag (1.400 l)
Verder zullen op het containerpark volgende producten verkrijgbaar zijn:
- PMD-zakken: 6 /rol van 24 zakken
- Groene zakken voor restplastic: 3 /rol van 12 zakken
- Compostzak: 2 /zak
- Potgrond: 4 /zak
- Bondoro spray: 6 /flacon

Frans Blankert - Nederlander,
Bestuurslid

Doe mee!!!!!

D

oe mee, en laat je registreren!
Alle op een legale wijze in ons
land verblijvende vreemdelingen van boven de 18 jaar mogen
mee hun zeg doen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Vreemdelingen
van buiten de EU moeten wel vijf
jaar wettelijk in België verblijven.
Daarvoor moet je je wel laten
registreren als kiezer. Dit kan op de
dienst bevolking van de Plaetse,
voor 1 augustus 2012.
Als N-VA roepen wij deze Desselaars
op om ook mee te doen.
In het verleden namen we jullie ook
ernstig door o.a. zelf een buitenlander op de lijst te plaatsen en hem
vervolgens een mandaat te laten
bekleden in het OCMW. Geen excuusTruzen, maar volwaardige
medestanders.

Uit het gemeentelijk
beleidsplan 2007-2012:
“Er zal een stedenbouwkundig
ambtenaar aangeworven
worden, terwijl ook aan alle
andere voorwaarden om
zelfstandig vergunningen te
mogen afhandelen zal worden
voldaan. D.w.z. een conform
verklaard plannenregister, een
vastgesteld vergunningenregister en een register van
onbebouwde percelen hebben.”

Dessel wordt ontvoogde gemeente.

D

e regels m.b.t. ruimtelijke ordening zijn in heel Vlaanderen hetzelfde. Toch
kunnen gemeenten aanspraak maken op vergunningsautonomie. Dat wil
zeggen dat ze zelf bouwvergunningen kunnen afleveren en niet voor alles
naar de dienst stedenbouw moeten 104 van de 308 gemeenten deden dit nog
maar. Maar om dat te mogen moeten die gemeenten aan vijf strikte voorwaarden
voldoen:
- een gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar in dienst hebben,
- en beschikken over een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan,
- een vastgesteld vergunningenregister,
- een register van de onbebouwde percelen,
- en een conform verklaard plannenregister.
Waar begin 2007 Dessel aan geen enkele van deze voorwaarden voldeed, werd
de voorbije jaren ijverig gewerkt en geïnvesteerd aan het wegwerken van deze
achterstand. Geen sinecure voor een vrij kleine gemeente. Toch lukten we daar in,
want de laatste hindernis werd genomen op de gemeenteraad van februari met
de goedkeuring van het plannenregister. Het is de bedoeling van het huidig
gemeentebestuur om nu ook die ontvoogding aan te vragen bij de Vlaamse
regering. Als Dessel die autonomie krijgt kunnen vergunningen sneller afgeleverd
worden. Een dikke pluim voor eenieder die daar aan meewerkte.

98,5% nuchter.

D

e BOB-eindejaarscampagne lijkt
in de politiezone Balen-DesselMol effect te hebben.
De lokale politie nam tijdens de
afgelopen campagne 3014 ademtesten
af. Misschien was jij daar ook wel bij…
Ruim 98,5 procent van de
gecontroleerde bestuurders had niet
gedronken. In totaal hadden 46
chauffeurs te diep in het glas gekeken
en 6 rijbewijzen werden onmiddellijk
ingetrokken.
Ondanks een verdubbeling van het
aantal gecontroleerde bestuurders,
reed slechts 1,5 procent onder invloed
van alcohol. Tijdens de BOB-campagne
2010-2011 was dat nog 2,9 procent.
Toen werden 1436 ademtesten
afgenomen. Bij verkeersongevallen
moet er steeds geblazen worden.
Daar geldt het principe ‘botsen is
blazen’. Zo werden in de periode van

de BOB-eindejaarscampagne 48
ademtesten afgenomen bij bestuurders
die betrokken waren bij een verkeersongeval. 8 chauffeurs onder hen, of
16,7%, hadden teveel gedronken en
twee bestuurders moesten onmiddellijk
hun rijbewijs inleveren.
Ook na de BOB-campagne zet de
lokale politie de alcoholcontroles
verder. Zo zijn er elk weekend de
bekende WODCA-acties (Weekend
Ongevallen Door Controles Aanpakken).
Men weze gewaarschuwd.

Bouwgronden.

N

adat de openbare verkoop van de
zes bouwgronden in de Kuilstraat
op een sisser uitgelopen was,
versoepelde de gemeenteraad de
verkoopsvoorwaarden. De prijzen bleven
evenwel hetzelfde. Moet ook zo, want het
is een officiële schatter die de prijs
bepaalt. Toch zijn ondertussen de eerste
drie kavels verkocht. Geïnteresseerde
kopers kunnen zich nog steeds aanmelden bij het gemeentebestuur.

Roodlicht- en
snelheidscamera.

H

et Vlaams gewest zal weldra twee
camera’s installeren aan de
verkeerslichten op het marktplein.
Deze camera’s zullen zowel de
roodlichtrijders als de snelheidsovertreders op de N18 (de grote baan)
opsporen. We kunnen er niet om heen
dat een te hoge snelheid door vele van
onze medeburgers nog steeds ervaren
wordt als een grote tekortkoming.
Opnieuw moeten we herhalen dat
verkeersveiligheid een werk van ons
allen hoort te zijn.
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Wie echter vandaag pleit voor meer
schuldopbouw en een hogere fiscaliteit
heeft het op z’n minst niet goed voor met
de jongere generaties Als ik vandaag kijk
naar landen en regio’s die het financieel
slecht doen, dan zie ik telkens opnieuw
dat het net gaat om die gebieden waar
de recepten van ACW en abvv worden of
werden toegepast.. De N-VA wil onze
jongeren kost wat kost het economische
leed van hun Zuid-Europese generatiegenoten besparen. Net daarom moet
deze Vlaamse Regering haar uiterste
best doen om de begroting in evenwicht
te houden.
Ik merk ook dat het abvv laatst volledig
verrast werd door de felle reacties van
jongeren op de verschillende sociale
media. Jongeren betogen terecht dat hun
belangen gewoon niet meegenomen
worden in de corporatistische reflexen
van o.a. de vakverenigingen. Ik kan
alleen maar concluderen dat de boodschap nog niet is aangekomen. Ik wil
graag een handje helpen met een paar
extra voorbeelden over corporatistische
reflexen op kap van de jongeren:
Kijk bv. naar wat er gebeurd is met
Arcopar, de financiële holding van het
ACW. De in laatste instantie verstrekte
federale waarborg zet de aandeelhouders uit de wind en legt de last van het
financieel debacle volledig bij de toekomstige belastingbetaler.
Hun pleidooi om in goede tijden te
sparen en dat appeltje voor de dorst te

gebruiken om door de huidige moeilijke
tijden te geraken verliest elke geloofwaardigheid als je weet dat zij enkele
jaren geleden het generatiepact uitholden. Dat pact was een eerste schuchtere
aanzet om de nodige hervormingen in
ons pensioenstelsel door te voeren. De
hervormingen die nu nodig zijn komen
dubbel zo hard aan.
De conjunctuur liet op dat moment zeker
toe om schuld versneld af te bouwen .
We hebben ze daar toen niet om horen
vragen, integendeel. Maar nu de slinger
de andere kant uitgaat moeten we
opeens de “reserves” inzetten waar ze
in hoogconjunctuur vergaten voor te
pleiten.
Het is duidelijk dat Vlaanderen opnieuw
voor een zware saneringsoperatie staat.
Door de terugvallende economische
groei moeten we op zoek naar een dikke
500 miljoen euro. De kaasschaafmethode
zal niet volstaan.
Zoals ook de Europese Unie bepleit
moeten we op zoek naar het juiste
evenwicht tussen besparen en de juiste
investeringen in het groeipotentieel van
de Vlaamse economie. Niet investeren in
werkloosheid zoals abvv en ACW bepleiten, maar investeren in werk! Nu tekorten
toelaten is de slechtst mogelijke keuze
voor de toekomstige generaties en het
slechtste signaal dat we als regio kunnen
uitsturen.
Matthias Diependaele
Vlaams Volksvertegenwoordiger

Snelle staatshervorming ten vroegste in 2014…

Nochtans bazuinde Elio Di Rupo zelf
vóór de start van de regering in het
rond dat die staatshervorming stante
pede zou worden uitgevoerd. Daar had
iedereen belang bij, luidde het. Eenmaal CD&V en Open Vld waren bezweken voor de lokroep van de regeringsposten, heette het plots dat er toch
nog veel werk voor de boeg was. En
vandaag luidt het dat alleen als alles
perfect verloopt, er ten vroegste begin
2014 een staatshervorming kan klaar
liggen.
Wat een contrast met de Open Vldcommunicatie waarin door Bart Somers
werd aangekondigd dat alles op zes
maanden tijd geregeld zou zijn.
De bric-à-brac-staatshervorming die
nu voorligt, is sowieso al een konijn
zonder oren en poten. Nu blijkt dat het
ook nog een paar jaar moet marineren
vooraleer te worden opgediend.
De Vlamingen krijgen natuurlijk wél iets
van deze Franstalige belastingregering.
En wel op korte termijn: de factuur.

Voor ACW en ABVV
hoeft een vlaams
begrotingsevenwicht
dus niet?

A

fgelopen maandag sloot het abvv
zich aan bij het standpunt dat de
studiedienst van het ACW onlangs
publiceerde. Beide zijn blijkbaar van
oordeel dat meer schulden en meer
belastingen de aangewezen weg zijn voor
Vlaanderen. De titel alleen al zei genoeg:
“Vlaanderen moet niet bang zijn van
tekorten”. In het opiniestuk zelf lazen we
dan weer: “Het ACW heeft vragen bij het
orthodoxe begrotingsbeleid van minister
Muyters.”.

D

e regering-Di Rupo leest Hongarije de les omdat het land de
Grondwet misbruikt. Zelf doet
deze regering nochtans nog straffer.
Ze gaat de Belgische Grondwet tijdelijk
opschorten. En dat alleen om de
toegevingen van CD&V en Open Vld aan
de Franstaligen te betonneren in de
Grondwet. De extra Franstalige voorrechten in de Vlaamse rand bijvoorbeeld.
Wie ook maar een greintje respect
heeft voor de Grondwet, kan niet
anders dan plaatsvervangende
schaamte opbrengen voor deze
208 werkwijze. Het opschorten van de
Grondwet, de basispijler van ons
rechtssysteem, dat kan blijkbaar
supersnel. Net zoals het bijkomend
geld voor Brussel, dat werd ook al
gestemd. Allemaal Franstalige eisen.
Maar de bevoegdheidsoverdrachten
regelen die de Vlamingen vragen? Dat
wordt op de lange baan geschoven, dat
kan jaren wachten.

Voor de N-VA is het duidelijk dat CD&V
en Open Vld een worteltje krijgen
voorgehouden. Als ze braafjes alles
blijven slikken van deze Franstalige
belastingsregering, dan krijgen ze op
het einde hun beperkte staatshervorming.

Ben Weyts
Kamerlid

