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In de kijker:
Leen Penasse

M

et het oog op de
gemeenteraadsverkiezing
van 2006 was Leen één
van de eerste, nieuw aangezochte
kandidaten, die toezegde.
Voor velen misschien een
verrassing, voor anderen een
logische stap in haar engagement
en inzet in de Desselse
gemeenschap.
Leen werd geboren in 1961, als
jongste in een gezin van drie, en
groeide op in de Broekstraat.
Dat ze een creatieve inborst heeft,
kwam snel tot uiting wanneer ze
haar eerste stappen zette bij de
majorettes. Muziek en dans
werden een passie en de rode
draad in haar leven. Al jaren is ze
lesgeefster jazzdans en één van
de drijvende krachten achter de
jaarlijkse turnshow van Spinfit.
Daarnaast weet ze haar creativiteit
ten volle te benutten bij het
bloemschikken, decoreren en het
geven van workshops voor groot
en klein. De Desselse politiek volgt
ze met hart en ziel en oog voor de
noden van de gewone mensen,
jong en oud. Maar, op de eerste
plaats, zegt ze zelf, is ze de
moeder van Auke, Famke en Tjitse.
Voor hen wil ze er
altijd staan.
Samen met haar
man Mark Van
den Ackerveken
is ze een versterking voor onze
bestuursploeg.

B

este Desselaars,

Op 14 februari, Valentijnsdag, en dag op dag vier jaar nadat het
Vlaams kartel met CD&V tot stand kwam, trakteerde de N-VA in tientallen
stations in Vlaanderen de pendelaars op een praline. Dit met de
ondubbelzinnige boodschap dat we blijven hameren op de noodzaak van
een staatshervorming om uw welvaart en welzijn veilig te stellen.
Wij blijven doorgaan, ondanks alle verwijten, beledigingen en politieke druk.
Daarnaast verspreiden we zelf, met eigen mandatarissen en militanten,
1 miljoen pamfletten waarbij wij ook u aanspreken. Want als u op zoek bent
naar een goede partij voor een duurzame relatie, dan bent u bij de N-VA
aan het goede adres. Dat is ook de reden waarom er in februari geen
Betrokkenheid verscheen…
Onze inzet voor Vlaanderen kent haar gelijke in onze inzet voor Dessel en
de Desselaars. Ook hier, tegen alle tegenkantingen in, blijven wij “hart”
werken met het ondubbelzinnig mandaat dat wij van u kregen. Onze
burgemeester, schepenen, raadsleden van gemeente en OCMW, samen met
onze bestuursleden doen dit niet alleen. Ook u kan uw inbreng hebben.
Aan u om de stap te zetten.
Met vriendelijke groeten,
Guy Muylaert
Voorzitter N-VA Dessel

Koen Huysmans - 014-37 97 71
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mocht twijfelen…Deze maand gaan we
meer in op de visie die wij hebben op
wonen. Het is de leidraad waarop wij ons
baseren bij het nemen van beslissingen
en de keuzes die we wensen te maken.

Visie op wonen.

H

et is belangrijk dat mensen weten
welke intenties en welke visies hun
bestuurders hebben. Dit geldt niet
in het minst op het lokale vlak.
De stelling die sommigen hanteerden,
(en dat is heus nog niet zo lang
geleden), dat men geen programma
moet hebben, want dat dat de mensen
maar wat wijsmaken is, is nooit de onze
geweest. Als N-VA, en vroeger als VU,
was en is de inhoud voor ons de
essentie. Voor deze bestuursperiode
schreven we al veel in ons verkiezingsprogramma en werd heel wat verfijnd in
het gemeentelijk beleidsplan.
Toch hebben we de behoefte om meer
inzicht te scheppen in bepaalde visies
die wij hebben. Je zal merken dat wij
meer te bieden hebben dan het communautaire, indien je daar nog aan

Ballonwedstrijd.
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Analyse
Duurzaam bouwen betekent niet alleen
dat er economisch en ecologisch
verantwoord gebouwd wordt. Het
betekent ook dat er rekening gehouden
wordt met ethische en maatschappelijke
noden. Dat er rekening gehouden wordt
met de sociale realiteit. Want, er is een
structureel tekort aan “aangepaste”
woningen.
De groep ouderen neemt toe en wonen
niet altijd in de best aangepaste woning.
Jonge gezinnen hebben minder mogelijkheden om een eigen grond te verwerven
en een eigen woning te bouwen.
Alleenstaanden vinden geen betaalbare
huisvesting. De groep alleenstaanden
met kinderen groeit nog steeds omwille
van de stijging van het aantal gescheiden gezinnen. En, ook in Dessel is het
duidelijk, bouwgrond begint schaars te
worden. Zeker betaalbare bouwgrond.
Vergrijzing
De groep ouderen groeit en wordt
heterogener. Het aanbod aan wonen en
zorg moet hierop afgestemd worden.
Vrijwel alle bevragingen van ouderen
tonen aan dat zij zo lang mogelijk
zelfstandig en in de eigen vertrouwde
omgeving willen blijven wonen.
Ook wanneer ze zorgbehoevend worden.
Wonen en zorg moeten moeiteloos
kunnen overgaan van de ene fase naar
de volgende.
Betaalbaar en aangepast
Goed wonen is een basisrecht voor ieder
van ons. Wij stellen echter vast dat het

H

et is al een hele tijd geleden, maar
de kaartjes van de ballonwedstrijd
van de kerstmarkt kwamen ook tot
eind januari binnen. Niet minder dan
veertien. Een sterke oostenwind voerde

aanbod van onderhouden, aangepaste
huurwoningen te beperkt is. In onze
gemeente zijn de meeste bewoners
eigenaar van hun huis.
Dit geeft aan huurders minder mogelijkheden.
Als wij kiezen voor ‘meer aangepast
wonen’ wil dit zeggen dat we bewoners
van een niet aangepaste woning moeten
stimuleren te renoveren of indien nodig
te verhuizen naar een meer aangepaste
woning. Hierdoor komen er woningen vrij
op de huur- of koopmarkt.
Door het stimuleren van meergezinswoningen, kangoeroewoningen ed.
stimuleren we mensen tot
‘samen-wonen’. Ook hierdoor neemt de
vraag naar een ‘eigen’ woning af.
Als we het aanbod van bejaardenwoningen ed. verhogen, krijgen we
hetzelfde effect.
Niet-onderhouden woningen moeten
gerenoveerd worden, zodat zij beter
geschikt worden om te verhuren.
Anderzijds zullen er maatregelen moeten
komen om de laagste inkomens te
ondersteunen bij het betalen van hun
‘woonkosten’: huur, energie, renovatie,
en om hen aan te moedigen hun woning
als een goede huisvader te beheren.
Acties
Een aantal beslissingen zijn reeds
genomen: het toekennen van een
huurtoelage, voorschieten van een
huurwaarborg, verwarmingstoelagen,
premies voor zonneboilers en
waterputten.
Onderzoek naar een samenwerking op
basis van de nieuwe Wooncode met IOK,
samenwerking met TMH en de
wooncoördinator, onderzoek naar de
reglementering voor andere
woonvormen.
de ballonnen tot ver in westelijke richting.
De ballon van Nelle Smets stak zelfs het
kanaal over tot in Southend-on-Sea in
Essex, Engeland, gelegen aan de
monding van de Theems.

Voor al de deelnemers hebben we een fijne attentie:
1. Southend-on-Sea GB Nele Smets
Kuilstraat 21A
2. De Haan
Rhune Dierckx
Boonhofstraat 23
3. Dudzele
Lars Claessen
H.Consciencestr 32
4. Damme
Brecht Van Dijck
Biezenstraat 28
5. Beernem
Dagmar Verwaest
Hulselstraat 27
6. Maldegem
Sindey Pless
Diel 30
7. Adegem
Nic Deceuster
Paalstraat 4
8. Bassevelde
Yorben Vancraybex Dijkstraat 24
9. Assenede
Michiel Van Gompel Meistraat
10. Sas van Gent (NL) Lotte Stynen
Broekstraat 77A
11. Axel (NL)
Gitte De Schutter
Kwademeer 29
12. Sint-Gillis-Waas
Nette Deckx
Molsebaan 79
13. Boechout
Dagmar Lavrijsen
Hoeksken 11
14. Schilde
Gitte Cools
Manheuvels 19

Dessel
Dessel
Mol
Dessel
Retie
Dessel
Meldert-Lummen
Dessel
Dessel
Dessel
Dessel
Dessel
Dessel
Geel

Uit het N-VA
verkiezingsprogramma van
8 oktober 2006:
“De N-VA pleit voor een meer
aanspreekbare politie. Burgers
die onregelmatigheden
vaststellen, moeten de politie
daarover gemakkelijker
kunnen inlichten.”

café
Politiecafé

O

p 21 februari organiseerde de politiezone Balen-Dessel-Mol, waarvan onze
burgemeester vorig en dit jaar voorzitter is, haar eerste politiecafé in
Dessel.
De bedoeling van het politiecafé is om samen met de burgers op een intensieve
manier de veiligheid in eigen straat en wijk te bespreken. De hoofdvraag waarover
de deelnemers zich bogen luidde dan ook: “Wat zijn de belangrijkste problemen in
de buurt waar je mee te maken hebt en waar de politie een bijdrage dient te
leveren?”
Vervolgens werden de belangrijkste problemen besproken op basis van vier
insteken:
a) Wat kan de bevolking zelf ondernemen om het probleem aan te pakken
zonder een beroep te doen op de politie en zo de zelfredzaamheid
stimuleren?
b) Hoe kunnen we samen met de politie het probleem aanpakken?
c) Welke instanties kunnen we bijkomend betrekken om het probleem aan te
pakken ?
d) Wat kunnen andere instanties doen om het probleem aan te pakken?
Na deze eerste zeer positieve ervaring worden er nog twee politiecafés in
Balen en drie in Mol georganiseerd.

Sas 4 toren.

D

e gemeenteraad van Dessel
heeft het licht op groen gezet
om samen met SCR Sibelco en
De Scheepvaart in de tentoonstellingsruimte van de Sas 4-toren een
permanente tentoonstelling te bouwen.
De Sas 4-toren is, gelet op z’n ligging
aan de kruising van de kanalen, Sas 4
en midden de witzandontginningen, de
plek bij uitstek om aan de vele bezoekers de specifieke kenmerken te tonen
en uit te leggen. Het project wordt
geraamd op 87.000 euro, waarbij
Sibelco 25.000 euro en De Scheepvaart 25.000 euro zullen inbrengen.
Het gemeentelijk aandeel blijft 37.000

euro. In de plek krijgen we een pareltje
om het toerisme een extra impuls te
geven. Er zal gebruik gemaakt worden
van nieuwe technieken, plasmaschermen, enz, terwijl de opbouw
dermate polyvalent is dat er elk jaar
andere aspecten aan bod kunnen
komen en variatie gegarandeerd is.
Ook bovenaan de toren komen
inscripties en aanwijzingen naar de
vele herkenningspunten die in de wijde
omgeving te zien zijn. De gemeente
wordt eigenaar van het hele opzet.
Oppositiepartijen CD&V en SP.a
keurden het project niet goed. Zij
meenden dat VVV en Heemkundige
Kring te weinig betrokken werden bij
het opzet, terwijl de laatste bovendien

vonden dat Sibelco en Scheepvaart
meer zouden kunnen doen…
De Sas 4-toren zal met dit alles een
volwaardige evenknie worden van de
site Kristalijn en Kwarts op de grens
van Mol en Lommel.
Alles moet klaar zijn tegen de opening
van het toeristisch seizoen op 27 april.
Noteer de datum nu al maar in je
agenda.
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Beste Desselaar,

Z

Kosova.

I
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brahim Rugova, dé Nelson
Mandela van Kosova, heeft zijn sjaal
nooit kunnen afleggen. Hij overleed
twee jaar geleden op nauwelijks
61-jarige leeftijd en maakte de
onafhankelijkheidsdag niet mee.
Rugova met z’n onafscheidelijke zijden
sjaaltje. Het was een statement.
Hij zou de sjaal pas afwerpen wanneer
Kosova echt vrij zou zijn. Wanneer het
z’n lot in eigen handen kon nemen.
Een sjaal als symbool van de Servische
onderdrukking. Ik heb hem enkele
keren mogen ontmoeten, de minzame
intellectueel, hier in Vlaanderen, de
laatste keer in zijn presidentiële woning
in Pristina.
Ik koester nog steeds het geschenk
dat ik van hem mocht ontvangen:
een steen met mineralen, een granaat
groot, symboliserend de rijkom van de
Kosovaarse ondergrond. Het zou me
’s anderendaags parten spelen als de
röntgenstralen van de luchthaven een
verdacht object waarneemt in mijn
bagage.
Enige tekst en uitleg van wie mijn
gastheer was overtuigde snel de
veiligheidsbeambte.
Ik was blijkbaar niet de eerste…
Straks om 15 uur is het wel zover.
Het Kosovaarse parlement zal z’n lot
in eigen handen nemen. De stap die de
Kosovaren zetten is ook noodzakelijk.
Meer dan eens mocht ik getuige zijn
van de moeilijkheden die het land

doormaakt omdat het nog steeds een
provincie van Servië is. Gebonden met
handen en voeten kan men het
economische tij niet keren. Een
enorme werkloosheid en een uitzichtloze situatie. Nauwelijks enige export
noch het benutten van de kansen die
er wel degelijk zijn: zeer vruchtbare
streek en een schat aan bodemrijkdommen.
Als Vlaams-nationalist ben ik vandaag
een beetje jaloers.
Opmerkelijk ook dat in ons land de
Kosovaarse onafhankelijkheid de steun
geniet van mensen en instanties die
als het over Vlaamse onafhankelijkheid
gaat, niet verder komen dan het uiten
van beschuldigingen over egoïsme,
kortzichtigheid of rechts
conservatisme. Opmerkelijk…
In ieder geval van mij een gemeende:
“Aferim Kosova!”
Kris Van Dijck
Uit: www.krisvandijck.be

N-VA secretariaat
Biezenstraat 28, tel/fax 014-37 24 54
e-mail: kris.vandijck@n-va.be
www.nvadessel.be
www.bloggen.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

oals je waarschijnlijk al gemerkt
hebt zijn er in onze gemeente her
en der werken bezig. Het is onze
bedoeling om alle voet- en fietspaden,
alsook de wegen grondig aan te pakken
en zoveel mogelijk de nutsleidingen
ondergronds te leggen. Hiervoor hebben
we een prioriteitenlijst opgesteld. Elke
straat heeft aan de hand van goed
doordachte criteria een score gekregen.
De straten met de slechtste score
worden eerst vernieuwd, terwijl straten
met een betere score door onze eigen
technische dienst zullen hersteld worden.
Voor dit jaar worden de voet- en
fietspaden in 13 straten volledig of
gedeeltelijk vernieuwd. Ook worden in
deze straten, daar waar het nog niet
gebeurd is, de nutsleidingen ondergronds gebracht. Door dit gelijktijdig uit
te voeren, zal de hinder dan ook tot een
minimum beperkt worden en zullen de
werken voordeliger uitvallen. In de
straten waar er nieuwe voet- en fietspaden komen, zullen in de meeste gevallen
ook de bomen gekapt worden. We willen
voorkomen dat hun wortels binnen de
kortste keren opnieuw de wegenis zal
beschadigen. Wij pleiten voor een
duurzame oplossing. Er zal daar ook
nieuwe, onderhoudsvriendelijke beplanting aangeplant worden en dit kan
perfect gebeuren in samenspraak met de
bewoners. (dit alles zal gebeuren met de
budgetten van 2007 en 2008)
In 15 straten zullen de wegmarkeringen
herschilderd worden en in 16 straten
zullen er asfaltwerken gebeuren.
Bovendien zal onze eigen technische
dienst de door jullie gemelde ongemakken wegwerken alsook de straten met
een betere score herstellen en onderhouden in de breedste zin van het
woord. Voor de aanvang van de
vernieuwingswerken zullen de buurtbewoners uitgenodigd worden op een
informatieavond in verband met deze
werken. Daar zullen zij ook hun ideeën
en bekommernissen kunnen uiten, waar
zoveel mogelijk rekening mee zal
gehouden worden.
Een volledige lijst van de werken,
gepland voor de volgende 5 jaar kan je
inkijken op de technische dienst.
Met je vragen, suggesties, problemen,
… , kan je steeds bij ons terecht.
Flor Van Noppen: 0495 302545
Of mailen naar:
flor.vannoppen@dessel.be
Wij zijn er voor jullie.

