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In memoriam:
Flor Van Noppen

N

iet verrast, maar wel veel te
vroeg, namen we afscheid van
Flor Van Noppen. Na moedig
zijn ziekte gedragen te hebben, sliep
Flor op 22 september vredig in.
Flor kwam begin jaren negentig op
Den Diel wonen. Na de moord op z’n
broer gooide hij zich in de politiek.
De strijd tegen hormonen en voedselveiligheid werden zijn handelsmerken.
In 2001 werd hij gemeenteraadslid,
zes jaar later schepen en nog één
jaar later kamerlid. Omdat zijn ziekte
hem meer en meer parten speelde
moest hij deze mandaten langzaam
los laten. Hij kon steeds minder naar
Brussel, maar bleef zich inzetten
voor de N-VA.
Met zijn lijstduwerschap van de
opvolgers voor Europa op 25 mei
steunde hij ons nog met 41.481
voorkeurstemmen. Zijn
publieke oproep
om te strijden
tegen weesziekten
was zijn afscheid
van het publieke
forum.

Frans Peeters

O

p 24 oktober ontviel ons Frans
(van de Koeter) Peeters,
echtgenoot van oud-schepen
en oud-OCMW-voorzitter Wiske
Mandelings en vader van GR Renild
en Hugo. Frans was zowel voor ons
als voor Witgoor Sport en het
verenigingsleven in het algemeen
een man waarop je kon bouwen.
Iemand die stenen verlegde, niet in
het minst voor anderen en de lokale
gemeenschap die hem zo dierbaar
was. Witgoor verliest met hem een
opmerkelijke persoonlijkheid. We
zullen Frans blijvend herinneren als
een goedlachse
harde werker,
waarvoor niks te
veel was, en die
met volle teugen
kon genieten van
het leven. Frans
werd net geen 87
jaar oud.

B

este Desselaars,
Het is niet onze gewoonte maar het duurde even eer de nieuwe
Betrokkenheid van de persen rolde. Reden? De uitermate drukke
agenda en allerhande omstandigheden die, toch zeker wat mij betreft,
wat zand in de machine deden lopen. Op menselijk vlak namen we afscheid
van Flor Van Noppen en Frans Peeters (de Koeter), twee mensen die voor
mij en onze N-VA afdeling veel betekenden.
Binnen ons bestuur waren er ook wat herschikkingen. Günther Peeters
werd onze nieuwe voorzitter nadat Nancy Stukken haar ontslag gaf.
Bedankt Nancy voor je inzet en gedrevenheid!
Vooral in het Vlaams Parlement maar ook hier in Dessel waren bergen
werk te verzetten. En neen, dan heb ik het niet over de naamswijziging van
de provincie waar de kranten te dun voor waren (ik stak in het lanceren
van dat idee wel geteld 5 minuten…).
Waar het wel over ging waren de ernstige beleidskeuzes voor een
toekomstgericht onderwijs en hier in Dessel een gezond budget voor 2015
en de volgende jaren van deze legislatuur. Beide oefeningen geschiedden
tegen een achtergrond van verminderde middelen.
Ja, de crisis het hoofd bieden is niet alleen een zaak van gezinnen en
bedrijven, ook de overheden moeten de tering naar de nering zetten
waarbij de juiste beleidskeuzes gemaakt moeten worden.
De sociale onrust neemt toe. En begrijpelijk dat mensen zich zorgen
maken. Waar ik echter wel van overtuigd ben, is dat de inspanningen die
we vandaag leveren, straks onze kinderen en kleinkinderen ten goede
zullen komen. Ik heb vertrouwen in de toekomst als we er nu werk van
maken! Door die zure appel moeten we allemaal samen door.
Kris Van Dijck
Burgemeester
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Koen Huysmans - 014-37 97 71

N-VA secretariaat

Investeren in sport.

O

p sportief vlak kunnen vele gemeenten een puntje zuigen aan wat Desselse
sportclubs presteren. In sportpark Brasel, maar ook op tal van andere plaatsen,
zetten Desselse sportclubs opmerkelijke prestaties neer. Naast enkele jonge,
vaak recent opgerichte sportclubs die hoge toppen scheren, blijft ook het voetbalgebeuren verbazen. Zoek ze maar, de gemeenten met twee clubs in nationale afdeling
die zonder fusies, faillissementen of andere overnames hun streng blijven trekken. Je
moet ver rijden.
Beiden clubs zijn ook niet dwaas. Zonder aan eigenheid in te boeten, sloegen ze de
handen in elkaar om samen een sterke jeugdwerking te presenteren aan de jonge
voetballers uit onze regio. Nationaal, provinciaal en gewestelijk niveau? Het kan in
Brasel en de Wouwerstraat. Het project van een nieuw jeugdgebouw in sportpark
Brasel, ten baten van alle Desselse voetballers, ligt ook niet langer op de tekentafel,
maar kent haar volle uitvoering. Witgoor en Dessel Sport? Samen staan ze sterk!

En in onderwijs.

O

ok de bouw van een nieuwe school en kinderopvang in de LorzestraatGildestraat-Netestraat kent stilaan haar voltooiing. Het project dat jarenlang
voorbereid werd zal begin volgend jaar afgerond zijn.
De oude bouw maakte plaats voor een ruime eetzaal met keuken en sanitaire
274 voorzieningen op het gelijkvloers en vier klassen en directieruimte boven.
Langs de Netestraat bevindt zich een ruime turnzaal, de kinderopvang op twee
niveaus, zeven kleuterklassen en een overdekte speelzaal.
Na finalisatie mogen we stellen dat er voor nauwelijks 2% werken in meer zijn.
Dit is opmerkelijk weinig voor zulk een project waarin steevast voor verrassingen
gestaan wordt. Een strikte opvolging door o.a. onze schepen Herman Minnen is daar
de oorzaak van.
De volledige infrastructuur is er eveneens op voorzien om niet alleen tijdens de
schooluren, maar ook daarbuiten ter beschikking te staan van de lokale
gemeenschap. De resultaten mogen gezien worden. We zijn er fier op.

Biezenstraat 28.
Tel. 0477 63 24 92 - Diana Slegers
e-mail: kris.vandijck@n-va.be
www.n-va.be/dessel - www.krisvandijck.be
Het secretariaat is maandag en vrijdag
toegankelijk van 09.00 tot 12.00 uur
en op afspraak.
Kris Van Dijck is bereikbaar na afspraak.
VU: Jan Luyten - www.n-va.be
Hoogveldenstraat 38 - 2480 Dessel

Ik was 14 in ’14.

D

e herdenking van het begin van
de Groote Oorlog is in Dessel
niet onopgemerkt
voorbijgegaan. De werkgroep pleintjes
met een verhaal toverden De Plaetse,
het Campinaplein en de Markt om tot
een plaats van herinnering en bezinning. Dat Dessel talent heeft wisten we.
Toch blijven Suzy Dierckx, Lieven Maes,
Jean-Paul Melis, Linda Peeters,
Chris Swaelen en Lea Van Lieshout
ons telkens weer verbazen.

Gewijzigd beleid.
De gemeentelijke toelage thuiszorg en de
toelage aan instellingen voor
gehandicapten maken plaats voor een
meer gerichte ondersteuning van
zorgbehoevenden, kansarmen en
personen met een handicap.

I

n 2013 kregen gemeente en OCMW de
opdracht om hun toekomstvisie vast te
leggen in een nieuw meerjarenplan
voor de periode 2014-2019. Als lokaal
bestuur werden wij, net als de Vlaamse
overheid en de federale overheid, daarbij
geconfronteerd met heel wat toekomstige
noden en uitdagingen zoals de toenemende kosten van de vergrijzing en de
toenemende dualisering van onze
samenleving. Dit terwijl de beschikbare
financiële middelen afnemen en er overal
moet bespaard worden. Het was dan ook
noodzakelijk om de volledige werking van
gemeente en OCMW grondig te evalueren. De schaarse middelen op de beste
manier inzetten zodat we op de juiste
manier kunnen blijven inspelen op de
noden en behoeften van de Desselaars is
de uitdaging. Bij deze evaluatie werd
getracht om te streven naar een zo
efficiënt mogelijke besteding van de
middelen en stond de vraag naar de
kerntaken van de gemeente en OCMW
centraal. In deze nieuwe toekomstvisie,
die werd vastgelegd in het meerjarenplan
2014-2019, werd voorzien dat we in
2014 de evaluatie van de gemeentelijke
toelage thuiszorg en de toelage aan
instellingen voor personen met een
handicap zouden maken.
Zorgbehoevenden met financiële
problemen kunnen blijven rekenen
op de nodige ondersteuning.
Al bijna 25 jaar biedt het gemeentebestuur een financiële ondersteuning aan
chronisch zieke bejaarden in de vorm
van de toelage thuiszorg of mantelzorgtoelage. Bij het toekennen van deze
toelage was tot dusver de mate van
zorgbehoevendheid echter het enige
criterium. De financiële draagkracht van
de begunstigde werd niet mee in
rekening gebracht. En alhoewel een
stijgende zorgbehoevendheid
ontegensprekelijk gepaard gaat met
hogere kosten voor verzorging, is het
niet altijd zo dat deze stijgende zorgkosten niet kunnen gedragen worden
vanuit de eigen middelen van de begunstigde, aangevuld met eventuele andere
tegemoetkomingen waarop men recht
heeft. Vanaf 2001 werd immers ook de
Vlaamse zorgverzekering ingevoerd,
waardoor zorgbehoevenden al een
tegemoetkoming in de zorgkosten
ontvangen. Om de volgende jaren nog
voldoende te kunnen blijven investeren in
een volwaardig thuiszorgaanbod, werd

dan ook door de gemeenteraad, na
unaniem positief advies van de OCMW- en
seniorenraad, beslist om deze toelage
thuiszorg, 46,30 euro per maand, vanaf
1 januari 2015 af te schaffen. Zorgbehoevende Desselaars die omwille van
hoge zorgkosten in de financiële problemen komen, worden echter niet aan hun
lot overgelaten. Zij kunnen voortaan
immers op het Sociaal Huis terecht bij de
senioren- en zorgconsulente, Marleen
Joris. Daar zal de individuele situatie
grondig bekeken worden en hulp op
maat geboden worden. Samengevat
kunnen we zeggen dat de toelage
thuiszorg plaats maakt voor een meer
gerichte financiële ondersteuning van
zorgbehoevenden die het door de hoge
zorgkosten moeilijk hebben om de
eindjes aan elkaar te knopen.
De toelage voor instellingen voor
gehandicapten wordt gerichter
ingezet.
De opvang, inrichting van onderwijs en
begeleiding voor gehandicapten is een
bevoegdheid van de Vlaamse overheid
en geen echte kerntaak voor de lokale
overheid. De nieuwe Vlaamse regering
heeft bovendien recent in haar regeerakkoord aangegeven dat zij de nodige
inspanningen zal doen om de (talrijke)
noden op dat vlak tegemoet te komen
met bijkomende middelen.
Gemeente en OCMW kunnen wel een
belangrijke rol spelen bij het ondersteunen van de sociale economie waardoor
tewerkstellingsmogelijkheden gecreëerd
worden voor mensen die moeilijk werk
vinden op de reguliere arbeidsmarkt. De
beschutte werkplaatsen, die zorgen voor
de tewerkstelling van gehandicapten,
behoren tot de sector van de sociale
economie en om bovenstaande reden
heeft de gemeenteraad, na unaniem
positief advies van de OCMW-raad en de
adviesraad voor mindervaliden, beslist
om voortaan enkel nog de tewerkstellingsinitiatieven uit de sector van de
lokale sociale economie te blijven
ondersteunen met een aantal doelgerichte activiteiten waarbij deze ondersteuning naar de volgende jaren toe
gebeurt voor minstens hetzelfde bedrag
als de huidige financiële ondersteuning
vanuit gemeente en OCMW. Ook zal de
ondersteuning aan woonhuis de Hei van
vzw De As in dezelfde mate behouden
blijven, aangezien deze instelling in onze
gemeente gehuisvest is.
Gemeente en OCMW Dessel willen
extra inzetten op armoedebestrijding
en gelijke onderwijskansen voor
iedereen.
Aan de gemeenteraad en de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn zal in de loop van
de maand december voorgesteld worden
om een deel van de middelen (namelijk

Uit het N-VA
Verkiezingsprogramma:
Projecten rond opvoedingsondersteuning bij kansengroepen
verdienen extra aandacht en
ondersteuning. Ze kunnen een
ingang en een opstap zijn naar
een brede aanpak van een
kansenproblematiek.
De gemeente ondersteunt
tewerkstellingsinitiatieven van
langdurig werklozen en personen
met een arbeidshandicap binnen
de sociale economie met het oog
op doorstroming naar de reguliere
economie.

25.000 euro) die door de hierboven
vermelde beslissingen van de gemeenteraad werden vrijgemaakt, te besteden in
de vorm van extra ondersteuning van
Desselaars in financiële moeilijkheden.
Concreet gaat het over personen die een
leefloon ontvangen en over personen die
omwille van een hoge schuldenlast niet
over voldoende middelen beschikken om
een menswaardig leven te kunnen leiden.
Uit studies blijkt immers dat de huidige
minimumuitkeringen (zoals het leefloon)
in vele situaties onvoldoende is om een
menswaardig bestaan te kunnen leiden.
Met deze bijkomende middelen willen we
mensen in armoede extra ondersteunen
om te werken rond de diverse problemen
waarmee zij geconfronteerd worden op
het vlak van huisvesting, energie,
vervoer, opvoeding, gezondheidszorg,
pycho-sociaal welzijn, maatschappelijke
participatie, enz.
Uit onderzoek is bovendien gebleken dat
de kloof tussen de minimumuitkeringen
en een inkomen dat nodig is om menswaardig te kunnen leven, het grootst is
voor gezinnen met schoolgaande
kinderen. Om die reden zal eveneens
worden voorgesteld om extra middelen
te reserveren voor de ondersteuning van
kwetsbare gezinnen op het vlak van de
schoolkosten. Kinderen mogen er niet
het slachtoffer van zijn dat hun ouders
door omstandigheden de eindjes moeilijk
of zelfs niet aan elkaar kunnen knopen.
Dit is één van de maatregelen die ervoor
moet zorgen dat elke kind uit Dessel over
gelijke onderwijskansen kan beschikken.
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De provincie Midden-Brabant.

H

ieronder vind je de tekst van de persmededeling die als een bom insloeg. Toch zeker als we peilden naar de
reacties in de kranten en de sociale media. De Gazet van Antwerpen wijzigde voor éénmaal haar naam in de Gazet
van Midden-Brabant en wijdde er op vrijdag 14 november zes, jawel zes, bladzijden aan. Ongelofelijk.

Lees zelf mee:
Kris Van Dijck (N-VA), Koen Van den Heuvel (CD&V) en Bart Somers (Open VLD):
Provincie Midden-Brabant logische nieuwe naam.
In het kader van de bespreking van de beleidsbrieven in het Vlaams Parlement pleiten Van Dijck, Van den Heuvel en Somers
voor een nieuwe naam voor de provincie Antwerpen.
“Het regeerakkoord laat toe dat de grootsteden Antwerpen en Gent zich volledig ontvoogden van de provincies. In de
praktijk komt het erop neer dat ze uit het provinciale verband stappen. Antwerpen ligt dan de facto buiten het provinciale
werkingsgebied. Om verwarring te vermijden is deze evolutie het juiste moment om onze provincie een nieuwe naam te
bezorgen”, zeggen de drie Vlaamse parlementsleden. Ze pleiten alle drie voor het herdopen van de grootste provincie tot
provincie Midden-Brabant. “Een historische referentie die veel beter de verscheidenheid van onze regio vat dan de naam
van de grootste Vlaamse stad. Deze benaming liet ook niet altijd een vanzelfsprekende identificatie met het provinciale
niveau toe. In sommige subregio’s was dit niet evident.”
De drie Vlaamse parlementsleden geloven dat het moment dat Antwerpen effectief ontvoogd wordt dit het juiste moment is
om deze nieuwe naam te adopteren. Ze willen het debat over de beleidsbrief gebruiken om deze naamdiscussie op de
agenda te plaatsen.

Dat deze herfst heet zal worden, bevalt mij helemaal niet.

D

e tijd van de vallende bladeren met zijn kleurschakeringen vind ik de mooiste periode van het jaar. Nu dreigt er plots
een herfst op te dagen met veel rood, iets minder groen en een beetje blauw op straat. Dat de herfst nu heet zal
worden, bevalt mij echter helemaal niet. Ik ben eerder van het kouwelijke type. Een winterman, zeg maar. Daarom stel
ik mij de vraag of die door de vakbonden opgejutte stakers en betogers ook bij een min 5 de deur zouden uitkomen. Ik kom
graag buiten bij zo een temperatuur. Omdat het gezond is. Zoals ik ook een gezonde economie wil.

Op de rem van de eigen weelde
Ik heb de regeerakkoorden gelezen in mijn overtuiging om andere mensen meer te geven. Iets waarop ook de echte
vakbondsovertuiging geschraagd zou moeten zijn. Er zijn tijden dat je daarvoor even op de rem van de eigen weelde moet
gaan staan. Zoals je moet sparen en je iets moet ontzeggen als je een eigen huis wil bouwen.
In het Vlaamse en federale Regeerakkoord staan inderdaad nadelen voor iedereen. Mijn familie is een gemiddelde weergave
van de maatschappij. We zijn echt geen reactionaire liberalen! Wij hebben zelfstandigen, mensen met belangrijke functies bij
een vakbond en een ziekenfonds, arbeiders, bedienden die ook in Wallonië werken of zelfs een tijdig gepensioneerde politieinspecteur. Een echte Vlaamse familie die er grotendeels van overtuigd is dat er iets moet veranderen om mee te gaan in de
economische stroom van de toekomst. Reactionairen zie ik trouwens ook niet in de regeringen.

Anders fluiten
Ik ben al sinds kindsbeen ervan overtuigd dat een natte herfst en een koude winter ons het jaar erna meer vruchten
opleveren dan een afgekalfd seizoen. Ik vergelijk de beleidsnota’s met een harde winter die onze kleinkinderen of jullie
kinderen meer zekerheid zal geven. Ook als dat nu offers vergt! Anderen hebben die drang niet en kijken alleen naar het nu
en vergeten de toekomst. Iedere vogel zingt zoals hij gebekt is. Maar ik mag wel anders fluiten. En dat is net wat men ons wil
verbieden door ons voor te stellen als reactionaire rechtse liberalen die geen oog hebben voor het goed van de werkende
klasse. Hoe flauw kan men denken! Of ACV-voorzitter Marc Leemans bij barre wintertemperaturen fier naast de schreeuwvogel Marc Goblet van het FGTB zal lopen en samen met hem zal oproepen om de warme loodsen van de fabriek, kantoor,
het treinstel en de politiecombi te verlaten, weet ik niet. Het zou nochtans moeten, omdat zij niet van hardere winters
houden die betere oogsten verzekeren. Zij hebben werkloosheid nodig. Elke vakbond krijgt immers de facto een commissie
per ontslagen werkende mens. Voor het uitbetalen van de uitkeringen kregen ze de voorbije jaren, afhankelijk van het aantal
aangesloten werklozen, van 10 tot 70 miljoen aan vergoedingen voor hun kas. Betaald door de bestreden overheid die dat
geld via belastingen bij u en mij en bij onze strijdende makkers haalt.
276 De eerste hordes van het verzet
De leiders van de vakbonden worden ondertussen al voorbijgestoken door de eerste hordes van het verzet. De boodschap
van hun bazen vervaagt al. Het kapitaal moet dood. Het door de vakbondsbobo’s tot proletariaat verkozen volk zal zegevieren. Na het bestoken van het MR-hoofdwartier door het Rode Leger, hoorde ik een krijger verklaren dat hij geleerd had uit
de oproer in Griekenland. Waarschijnlijk inclusief doden en gekwetsten? Tja, als de leiders oproepen tot opstand, dan moet ik
niet lang nadenken wie de schuldigen van dat geweld zijn. Ook niet als ze na een eerste goedkeuring achteraf terugkrabbelen als een bange wezel. Wat echt de beste stap was om het gezag te vergroten! Sommigen zien niet in tot welke dreigingen
ze aanzetten. Van een verstandig geacht man als Marc Leemans begrijp ik dat niet.
Huub Broers

