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�betrokkenheid�
N I E U W S B R I E F  V O O R  D E  D E S S E L S E  B E V O L K I N G

8e jaargang nr. 3

"Wij beloven !", de ballon wordt doorprikt.

Het is bijna drie jaar geleden dat Guy Verhofstadts paars-
groene trein op de sporen gezet werd. De verwachtingen
waren hoog; het oogde nieuw en de economie zat mee.

Het leek een verademing "eindelijk" eens een bestuur zonder de CVP.
Zelfs de communautaire vrede leek beklonken; "de sfeer is goed"
werd niet enkel door de coach van de Rode Duivels in de mond
genomen, maar ook door 's lands eerste minister. Maar wat brachten
deze mooie verwachtingen? Op de achterbladzijde van deze Betrok-
kenheid brengen we de inhoud van de folder waarmee N-VA in maart
de markten deed. Met de karrikaturale opener: "Wij beloven", tonen
wij aan dat het bij woorden bleef. Dat er weinig veranderde. Dat er
een mooie verpakking geserveerd werd, maar weinig inhoud. Dat een
beleid in dit land met z'n twee snelheden kwasi onmogelijk is. De
spoorwegen, de zorgverzekering, de werkloosheid, de gezondheids-
zorg, de verkeersveiligheid, de justitie,... stuk voor stuk dossiers
waarvoor geen solide oplossingen kunnen gevonden worden.
Want, in Wallonië bekijkt men het anders dan in Vlaanderen. Dat mag,
waarom niet, maar laat ons dan ook consequent zijn. Als het niet
samen kan, is er maar één oplossing. Juist, scheiden.

Kris Van Dijck
Uw Vlaams volksvertegenwoordiger

In de kijker: Willy Maes
Een politieke partij heeft mensen
nodig van alle slag: dossiervreters
en praters, kandidaten bij verkie-
zingen en mandatarissen, maar
bovenal ook werkers en militanten.
Als eerste komt Willy  aan bod. Een
noeste helper die we terecht en
met plezier  in-de-kijker plaatsen.

Willy is een rasechte
Desselaar, opgegroeid in de
Bergenstraat, in een gezin

van zeven kinderen. Op jonge
leeftijd trouwde hij met Rosita en
samen hebben ze één zoon:
Dominique. Willy ging achtereen-
volgens werken bij Heylen,
Drooghmans en Verlipack om in
1985 de overstap te maken naar
het glasfabriek van Dongen in
Nederland. Daarnaast is Willy
steeds paraat als men een beroep
wil doen op z'n diensten. Met het
oog op de verkiezingen van 1994
zette hij zijn eerste stappen
binnen de Desselse Volksunie. Ook
hier liet hij zich van z'n beste kant
zien: mosselfeesten, barbecues,
ledenfeesten, enz. Waar te helpen
valt, is Willy een zekerheid. Na dat
hij in 1994 nog zelf  kandidaat
was, stond hij in 2000 z'n plaats
af: "Weinig tijd en de juiste mensen
op de juiste plaats", was zijn
devies waarna zijn inzet voor de
verkiezingen er niet minder op
werd, integendeel. Borden zetten
en reclame maken, waren ook aan
hem gespendeerd waardoor de
overwinning van oktober 2000 ook
voor een stuk op zijn rekening
mag geschreven worden. Een
partij als de N-VA
heeft ook zo'n
mensen brood-
nodig. Politiek is
een ploegsport,
de anderen
zullen het
geweten hebben.
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Tussentijds rapport
Stola.

Stola Dessel begint tot ver buiten
onze grenzen een begrip te
worden. Terwijl een delegatie

vanuit Dessel, waaronder Frans
Blankert en Kris Van Dijck, deelnam
aan een internationaal COWAM-
seminarie (Europese gemeenten met
nucleair afval) in Verdun in Frankrijk,
in opvolging van het congres in
Zweden vorig jaar, reisde een andere
delegatie naar Arizona (Amerika) om
daar tekst en uitleg te geven over het
Dessels partnerschap.
Maar, en laat dat duidelijk zijn, het is
niet alleen reizen... De eerste op-
dracht is en blijft hier in Dessel werk te
maken van de aan Stola toegemeten
opdracht: de mogelijkheid onderzoe-
ken van de definitieve opslag van laag
radioactief  afval in onze gemeente.
Na ruim twee jaar intensieve werking
onder deskundige leiding van Hugo
Draulans, voorzitter van de Raad van
Beheer, werd een eerste tussentijds
rapport opgemaakt. Dit rapport kreeg
ondertussen de goedkeuring van de
gemeenteraad en zal door NIRAS
voorgelegd worden aan de federale
regering.
Geïnteresseerden over de werking van
Stola en/of  het tussentijds rapport,
kunnen zich wenden tot de twee
stafmedewerkers Katleen en Antonio.
Met plezier staan ze u te
woord in het gemeente-
huis, Markt 1. U kan ook
de website bezoeken:
www.stola.be. Doen!

Valentijnstrein...

N-VA Dessel en Mol waren er op 14 februari opnieuw als de kippen bij om
voor dag en dauw de Kempische treinreiziger een riem onder het hart te
steken. Met warme chocolademelk en chocoladehartjes werden ze even

verwend. En, dat mag wel eens. De Kempen blijven door de federale NMBS
stiefmoederlijk behandeld. Zowel de insfrastructuur als de omkadering laat te
wensen over.  Waar er beterschap leek te komen met de nieuwe treinstellen, zijn
mechanische problemen meer dan ooit een spelbreker, terwijl een tekort aan
machinisten met standplaats Mol maakt dat deze mensen nauwelijks of  geen
verlof  kunnen nemen. Een ware schande.
Hou de moed er in, personeel en reizigers, volgend jaar staan we er opnieuw.
Jullie verdienen het.

Geert
bezoekt
Kempen!

Algemeen
N-VA-
  voorzitter

Geert Bourgeois
komt op 10 april naar de Kempen.
Eén maand voor het eerste N-VA-
ledencongres belooft dit een meer dan
boeiende avond te worden waarbij hij
het N-VA-project zal duiden en waarbij
u alle kans krijgt vragen te stellen.
Iedereen is van harte welkom.
10 april 2002, om 20.00 uur,
Paterspand te Turnhout.
Patersstraat, ingang langs
Vredestraat 55 (met parking)
Meerijden kan, bel ons secretariaat,
014-37 24 54.

Annelies Guldentops, An Van De Velde, Guy Muylaert en Brigitte Van Dael, een warme begroeting
op een kil perron.

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

openingsuren:
elke werkdag van 9 tot 12 uur

spreekuur Kris Van Dijck:
maandag van 17 tot 19 uur of
na telefonische afspraak
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Villa Verbeeck.

Het dossier van de villa Verbeeck,
waarover we u in oktober vorig
jaar berichtten, krijgt een

nieuwe wending. Waar het oorspronke-
lijk de bedoeling was om gebouw en
grond te huren, biedt de kerkfabriek
nu alles te koop aan. Een kans die het
gemeentebestuur niet mag laten
voorbijgaan.
De renovatiekosten waarvoor de
gemeente mee borg wou staan,
worden op 400.000 euro geraamd.
Dit is natuurlijk een niet onaardig
bedrag om te investeren in een
gebouw dat niet het uwe is...

In tegenstelling tot het verleden is de
kerkfabriek nu wel bereid om het
eigendom aan de gemeente te
verkopen. De prijs werd officieel
geschat op 235.498 euro.
De gemeenteraad van februari gaf
dan ook haar principiële goedkeuring.
Gebouw en grond bieden de ge-
meente een aantal mooie perspectie-
ven. Gelet op de ligging, op een
boogscheut van het rusthuis, is dit de
ideale locatie om werk te maken van
service-flats of  andere gemeen-
schapsvoorzieningen, waarbij het
belang van de senioren centraal komt
te staan. Verzorging, maaltijden, enz.
kunnen vanuit het rusthuis en/of  het
OCMW aangeboden worden opdat
men langer zelfstandig en onder-
steunend kan leven.

O C M W  D E S S E LUit het VU&ID
verkiezingsprogramma
van 8 oktober 2000:
"De ouderen zolang mogelijk
zelfstandig laten wonen en
leven moet het uitgangspunt
zijn waarbij gemeente en
OCMW ondersteunend dienen
te werken: poetsdiensten,
gezins- en bejaardenhulp,
warme maaltijden, alarm-
toestellen, bejaarden-
woningen,... "

VU: Guy Muylaert
Zandvliet 60 - 2480 Dessel.

Ik beloof  nooit iets,
want ik heb de slechte gewoonte
mijn beloften te houden.

              Jules Renard

Steun aan kinderen.

Het Dessels OCMW komt tussen in de
kosten van kinderen die deelnemen
aan de  gemeentelijke speelplein-

werking, aan bos- en zeeklassen, sport-,
taal- en vakantiekampen en kampen van
jeugdverenigingen en jeugdbewegingen.
Het betreft hier kinderen die om financiële
redenen dreigen af  te vallen...

Gezinnen en kinderen die volgens de
criteria van het SIF-plan voldoen aan de
voorwaarden om te behoren tot de
categorie van �kansarm-gezin� komen in
aanmerking. Een gezin is kansarm indien
het beantwoordt aan drie of  meer van
volgende punten:
1. de opleiding van één van de ouders is
minder of  gelijk aan lager-, beroeps- of
buitengewoon onderwijs of  analfabeet;
2. de ontwikkeling van de kinderen in het
gezin is in verhouding tot andere kinderen
te laag;
3. de arbeidssituatie van de ouders is
precair, ze zijn werkloos, werken in een
beschutte werkplaats of  leven van een
vervangingsinkomen;
4. het beschikbare maandinkomen van
het gezin, na afbetaling van de schulden,
is lager dan het bestaansminimum;
5. de huisvesting is onaagepast (o.a. krot,
te klein, geen voorzieningen,...)
6. de gezondheid van het gezin is zwak :
ziekte, handicap,...
7. anderstalig;
8. alleenstaande ouder.

De OCMW-raad zal per aanvraag oordelen
of  een tussenkomst gerechtvaardigd is,
alsook het bedrag van de tussenkomst.

De deelname van de kinderen aan deze
activiteiten of  kampen moet in het belang
zijn van de begeleiding van dit gezin en/
of  de kinderen zelf.

De betaling gebeurt na vaststelling van
deelname van de kinderen via de
deelnemerslijst van de monitoren of de
vereniging, of  na afgifte van het
inschrijvingsbewijs.

Bestuursleden van verenigingen kunnen
eveneens, indien zij vermoeden dat
kinderen om financiële redenen afhaken,
de ouders op de hoogte brengen van dit
reglement of  kunnen dit melden aan het
OCMW. Vanuit het OCMW zal de privacy
van het bewuste gezin strikt gerespec-
teerd worden. De maatschappelijke
assistenten zullen aan de melders nooit
doorgeven wie al dan niet in aanmerking
komt. Zij zullen zich, indien nodig, uitslui-
tend tot het bewuste gezin zelf  richten.

Eerst overleggen, dan doen...

De gemeentelijke begraafplaats van Dessel centrum is aan een flinke
opknapbeurt toe. Niemand zal dat ontkennen. Het punt staat geagendeerd
op de gemeenteraad van deze maand. Op de begraafplaats zullen min-

stens de hoofdwegen verhard worden en komt er bijkomende aanplanting. Mooi
zo, maar ook in dit dossier is men weerom in hetzelfde bedje ziek. Waar het de
logica is dat je eerst overlegt, en dan pas handelt, doet men het in Dessel te pas
en te onpas omgekeerd.
Wat gebeurde er voorafgaandelijk ? Het schepencollege besliste eerder de
scheidingsmuren, die in slechte staat zijn, af  te breken, bestelde de nieuwe
materialen (palen en draad), en ging dan pas met de buurtbewoners overleg-
gen. De omgekeerde wereld, als je het ons vraagt.
Keer op keer stoot men mensen tegen de borst. Is het nu echt zo moeilijk om
problemen eerst met alle betrokkenen te bespreken om dan gezamenlijk naar
een voor eenieder bevredigende oplossing te zoeken?
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...wij gaan ervoor!

Het zou schitterend moeten gaan
met dit land!
Ruim twee jaar geleden beloofden
de regeringspartijen VLD, SP.A en
Agalev ons een drastische
belastingverlaging, de laagste
werkloosheid, schitterende politie-
diensten, een feilloze justitie, het
einde van de politieke benoemingen
en nog veel meer.

EN  TOCH...
De belastingdruk is niet gedaald,
maar gestegen! Met de ene hand
wordt gegeven, met de andere
wordt nog meer genomen. Het kijk-
en luistergeld wordt afgeschaft,
maar andere belastingen en de
ziekenfondsbijdragen stijgen fors.

Ondertussen verzwijgt de regering
dat de Vlamingen jaarlijks meer
dan 200 miljard fr. betalen voor
Wallonië. Alleen al via de sociale
zekerheid, want er zijn ook nog
andere geldtransfers!
Zijn de Walen er al beter van
geworden?

De Belgische gezondheidszorg is
doodziek.
Vlaamse artsen en patiënten
hebben andere voorkeuren en
noden dan de Waalse. Dus hebben
zij elk een eigen, aangepaste
sociale zekerheid nodig.
De N-VA wil Vlaams welzijn in
Vlaamse handen.

De werkloosheid in Vlaanderen
stijgt.
Maar er wordt niets aan gedaan
omdat de werkloosheid niet stijgt in
Wallonië. Vlaanderen moet zelf een
arbeidsbeleid kunnen voeren.
De N-VA wil Vlaamse welvaart in
Vlaamse handen.

In een Vlaanderen dat bruist van
ondernemingszin, verdienen het
bedrijfsleven en de zelfstandigen
béter dan het schamel sociaal en
fiscaal statuut van vandaag.
De N-VA heeft de plannen klaar!

Er is geen onveiligheidsgevoel.
Er is onveiligheid. De N-VA bepleit
een ef ficiënte aanpak van alle
criminaliteit.

De politiehervorming kostte meer
dan 8 miljard fr. en toch is er niet
één politieagent bijgekomen.
De N-VA wil méér politie op straten
en pleinen, minder achter het
bureau.

6 jaar na de Dutroux-af faire draait
justitie nog steeds vierkant. Niet
alleen misdadigers, maar ook
gewone burgers moeten jaren
wachten op een juridische uit-
spraak. DE N-VA heef t een omvat-
tend plan voor een snellere recht-
spraak en een betere rechtspraak.

De N-VA staat voor gelijke rechten
én plichten voor iedereen.
Nieuwkomers moeten zich verplicht
integreren (o.a. de taal leren) via
een gratis inburgeringstraject.
Geen Belgische nationaliteit of
stemrecht zónder inburgering!

Zedenleer of godsdienst in de klas,
daarover rollen VLD, SP.A en CD&V
al vechtend over straat.
De N-VA wil een kwaliteitsvol en
gratis onderwijs met behoud van
de vrije keuze.

voor
zes
miljoen
vlamingen
De N-VA is niet de partij van de
verpakking of de goedkope
beloftes. Voor ons tellen inhoud en
programma. Consequent en
rechtlijnig, zonder taboes. En met
maar één belang: het algemeen
Vlaams belang.
De N-VA doet een beroep op alle
vrije en ongebonden Vlamingen om
samen aan politiek te doen.
Steek samen met ons uw nek uit,
voor zes miljoen Vlamingen.

Geert Bourgeois
algemeen voorzitter


