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Elders bekeken...

3

1 januari werd in de Kamer het
homohuwelijk goedgekeurd. België is het tweede land in de wereld dat kiest voor de gelijke behandeling van koppels van gelijk geslacht. In
de veronderstelling dat ongeveer 5%
van de bevolking homoseksueel is, betekent dit een enorme stap vooruit in
de juridische gelijke behandeling op het
vlak van het erfrecht, de belastingen en
de sociale zekerheid voor enkele tientallen Desselaars.
De maatschappelijke integratie
van holebi's is een feit. Het hoeft niet
meer gezegd dat de vroegere vooroordelen over die rare homoseksuele snuiters, mietjes, flikkers, manwijven en
potten onjuist waren. Ieder zinnig mens
beseft dat je de hond niet homoseksueel kan uitlaten en je de aardappelen
niet homoseksueel kunt schillen, dat
homo's en lesbo's verdacht veel lijken
op de gemiddelde brave heteroseksueel.
Trouwens, aandacht voor je uiterlijk is al lang niet meer nichterig: heteroseksuele vrachtwagenchauffeurs en
voetballers dragen evengoed oorringetjes en paardenstaar tjes. Ook
'echte' mannen staan voor de spiegel
en gebruiken geurtjes en kleurtjes. En
ook lesbiennes dragen net zo lief korte
rokjes, hoge hakken en strakke truitjes.
Of er in Dessel homo's en
lesbo's zullen trouwen, is niet zeker. Niet
alle homoseksuelen zaten te wachten
op het huwelijk, waarvan de magie sowieso al afbrokkelt. Je hoeft ook niet te
trouwen om te vrijen, een stel te zijn of
een gezin te stichten. Voorhuwelijkse
seks, hokken, ongehuwde zwangerschap, er rust al lang geen taboe meer
op. En wat met het patent dat homoseksuelen hebben op wat meer ongebruikelijke en speelse relatievormen?
Sommigen vragen zich hardop af
waarom zij nu ook het gezin, de spreekwoordelijke hoeksteen van de samenleving, moeten ondersteunen.
En toch zijn anderen dan weer
dolblij dat ze toegang hebben tot de
folklore van het huwelijk. En hen mogen we dat geluk natuurlijk niet ontnemen. Adam en Adam, Eva en Eva, natuurlijk mogen ze trouwen. Als er maar
gefeest wordt.
Roger Van Dessel
rogervandessel@fastmail.fm

Flor en Kris, samen naar
Brussel!

O

p 18 mei kiezen we het Belgisch parlement:
de Kamer en de Senaat. Voor Dessel een
uitgelezen kans om naast Kris Van Dijck in het
Vlaams parlement een tweede Desselaar naar
Brussel te sturen.
Flor Van Noppen staat immers tweede op de N-VAkamerlijst van de provincie Antwerpen.
Wanneer Dessel zich mee achter Flor schaart, is zijn
verkiezing zeer reëel. Doen dus!

De N-VA erin !

93

Burgemeester?

D

e rechtstreekse burgemeestersverkiezingen waren afgelopen
weken weer in het nieuws. Voor
alle duidelijkheid: de N-VA is tegen de
rechtstreekse verkiezing van de
burgemeester bij de volgende
gemeenteraadsverkiezingen. Ook de
VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden
en Gemeenten) is tegen het initiatief.
Op zondag 23 februari verdedigde
Kris Van Dijck dat standpunt in De
Zevende Dag op de VRT.
'Da's straf', horen wij u denken, 'en
dat terwijl de N-VA in Dessel met Kris
een ijzersterke en populaire
burgemeesterskandidaat heeft?'
Inderdaad, niettegenstaande het voor
N-VA Dessel goed zou uitkomen, zijn
we toch tegen. Daarvoor zijn verschillende goede redenen.
De belangrijkste is dat we bij de N-VA
in groep aan politiek willen doen. Een
beleid voeren is geen eenmanszaak.
Bij rechtstreekse burgemeesterverkiezingen zou het populisme en het
imago van de individuele kandidaten
nog belangrijker worden. Voor ons telt
de inhoud en primeert de groep.
Een ander argument is dat van de
cohabitatie. Bij rechtstreekse verkiezing van de burgmeester zou het
kunnen dat de partij van de burgemeester geen deel uitmaakt van de
meerderheid. Het bestuurlijk isolement
dat daaruit ontstaat, maakt elke democratisch samenwerking onmogelijk.
Tijdens het debat op de VRT gaven
Marino Keulen (VLD-parlementslid) en
Yves Desmet (politiek commentator
van De Morgen) de Desselse
meerderheidspartijen (CD&V en D'82)
trouwens een flinke veeg uit de pan.
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'Als Kris Van Dijck vandaag geen
burgemeester is van Dessel, dan is
dat omdat de andere partijen niet
geluisterd hebben naar de wil van het
volk', klonk het.
Dessel is op dit moment trouwens op
meerdere vlakken een buitenbeentje.
In 90% van de Vlaamse gemeenten is
de burgemeester afkomstig uit de
grootste politieke partij. In Dessel dus
niet. In drie vierde van de Vlaamse
gemeenten is de burgemeester
diegene die op 8 oktober 2000 het
hoogste aantal voorkeursstemmen
behaalde. Wederom gaat deze vaststelling niet op voor Dessel. U weet
wel waarom.
Dat we op dit moment niet de burgemeester hebben die een groot deel
van Dessel zou willen, daar kunnen wij
dus niks aan doen. Maar dat neemt
niet weg dat wij u beloven op een
eerlijke en open manier aan politiek te
zullen blijven doen. En daar horen
rechtsreekse burgemeestersverkiezingen niet bij. Veranderen om
te veranderen hoeft niet. Politiek is
een serieuze zaak, waarover nagedacht en gediscussieerd wordt.
Liefst in groep.
Yves Desmet, van De Morgen op de
Zevende Dag van 23.02.03 over de
rechtstreekse verkiezing van de
burgemeester:
"Het huidige systeem heeft ook z'n
nadelen. Neem nu het verhaal van
mijnheer Van Dijck zelf. Verkiezingen
gewonnen, de meeste stemmen in zijn
gemeente en de anderen spannen dan
tegen hem samen. Dan volg je eigenlijk, denk ik, niet de logica van de
kiezer."

De vrije
elektriciteitsmarkt...

V

anaf 1 juli aanstaande is de
elektriciteits- en gasmarkt in
Vlaanderen volledig vrij. U kan
dus zelf bepalen waar u elektriciteit of
gas koopt. Moeten er dan nieuwe
kabels of leidingen aangelegd worden
in uw straat of naar uw huis? Neen,
natuurlijk niet, maar u kan wel beslissen van wie u elektriciteit of gas
koopt. U kan dan prijzen vergelijken,
want de vrije concurrentie speelt.
Vanaf 1 juli staat Iveka (de
intercommunale waarvan Dessel deel
uitmaakt) nog in voor de investeringen, het onderhoud en de herstellingen aan het net. Maar de
elektriciteit en de gas koopt u waar u
wilt. Dit kan nog bij Iveka (Electrabel),
maar hoeft niet langer. Andere producenten zullen zich bij u aanbieden, ook
buitenlandse. In de loop van de
volgende maanden zal Iveka u verder
informeren.
Deze veranderingen houden ook hun
gevaren in. Een aantal zekerheden
zullen wegvallen. Zal het aanbod aan
elektriciteit en gas voldoende blijven?
Tot wie moet ik mij wenden bij defecten? Omdat een verwittigd man er
meestal twee waard is (dat geldt
dubbel voor vrouwen) wijzen wij u
graag op de website: www.vreg.be.
Hier vindt u antwoorden op uw vragen.
Wie geen toegang heeft tot internet en
toch op de hoogte wil zijn, kan zich
steeds tot ons wenden.

Uit het VU&ID (nu N-VA)
verkiezingsprogramma van
8 oktober 2000:
"Het opstellen en opvolgen van
het jeugdwerkbeleidsplan is
een belangrijke gemeentelijke
opdracht.
Aangezien spelen voor jonge
kinderen een belangrijke
vrijetijdsbesteding is, dienen
de verschillende speeltuigen
regelmatig nagekeken en
onderhouden te worden."

Jeugdwerkbeleidsplan.

D

e gemeenteraad keurde het jeugdwerkbeleidsplan 2003 goed. Het opzet
om over meerdere jaren de Desselse speelterreinen een grondige beurt te
geven, komt in een eindfase. Daarnaast krijgt de subsidiëring van het
jeugdwerk, als ook de vorming en bijscholing de nodige aandacht. In het hele
plan heeft men eveneens voldoende oog voor de sociaal zwakkeren in onze
samenleving. Al bij al een waardevol document, afgeleverd door de vrijetijdsconsulent, de schepen en de jeugdraad. Een voorbeeld misschien voor de voorzitter
van het OCMW die blijkbaar niet weet wat een meerjarenplan echt inhoud... Door
openheid, overleg en samenwerking komt men tot voldragen resultaten.

De Gracht.

I

n de Betrokkenheid van januari
drukten we onze bezorgdheid
uit over de toekomst van de Gracht.
Zal deze 'natuurlijke' grens tussen
Dessel en Witgoor wel ooit in al haar
glorie hersteld worden?
Om de stand van zaken te kennen

schreef N-VA Dessel een brief aan de
hoofdrolspelers: Dienst voor de
Scheepvaart, Vlaams Gewest en
provinciebestuur. Ook ons Dessels
gemeentebestuur vroegen we tekst en
uitleg. Vrij spoedig mochten we van
hen allen antwoorden ontvangen.
Deze antwoorden scheppen toch weer
enige hoop.
Momenteel wordt een administratieve
akte opgemaakt door het Aankoopcomité. De schatting is rond en de
akte zou over enkele weken afgerond
worden. Afdeling Water van het
Vlaamse Gewest, Aminal (Administratie Milieu, Natuur-, Land- en Waterbeheer), neemt de bedding over en
heeft zelfs middelen voorzien op de
begroting van dit jaar voor slibruiming
van een eerste gedeelte. Het enige
probleem zou nu de termijn zijn die de
akte in beslag neemt. Er is dus nog
niks verloren. Wij blijven het dossier
op de voet volgen.
Langs de koude Gracht
krult een berk wintertenen.
IJs grijs gebroken.
Suzanne Antonis

Gratis campagnebord.

W

ilt u ook een N-VA-campagne
bord in uw tuin? Het wordt
gratis en voor niks geplaatst,
onderhouden, desnoods vernieuwd en
weer weggehaald, zonder schade aan
te brengen aan uw infrastructuur.
Geef ons een seintje en onze ploeg
komt langs.

VOOR ZES MILJOEN VLAMINGEN
VU: Guy Muylaert - www.n-va.be
Zandvliet 60 - 2480 Dessel.

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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De N-VA erin !

Omdat er nood is aan een partij die het algemeen Vlaams belang verdedigt en wél het been stijf houdt wanneer
het nodig is.
De N-VA wil dat de Vlamingen zélf kunnen beslissen over hun eigen belastingen, over de strijd tegen de Vlaamse werkloosheid, over ons eigen gezondheids- en gezinsbeleid...
Waarom moeten de Vlamingen steeds plooien voor de eisen van Franstalige politici? Intussen moeten diezelfde Vlamingen
wel jaarlijks 10 miljard Euro, of 5.000 Euro per gezin, betalen aan Wallonië zónder dat de Walen er beter van worden.

De N-VA erin !

Omdat de N-VA wél een toekomstgerichte ideologie heeft. Geen rood-groene betutteling, liberaal individualisme of CVPverzuiling. Maar een nieuw burgerschap met rechten én plichten, met vrijheid én verantwoordelijkheid in een hechte
gemeenschap met een sterk identiteitsbesef.
Deze Vlaamse identitieit is ook het antwoord op de globalisering: een open, complexloos Vlaanderen in Europa en de
wereld.

De N-VA erin !

Omdat de Vlaming recht heeft op klare en duidelijke standpunten: geen mossel-noch-vis.
VLD - CD&V - SP.a - Agalev: kent u nog het verschil? Deze partijen zijn bang dat ze kiezers wegjagen wanneer ze duidelijke
keuzes maken. Met als resultaat dat ze allemaal hetzelfde zeggen.
Extreemrechts blaast anderzijds de problemen op, zonder oplossingen te bieden.
De N-VA is het antwoord op de machtspolitiek én op de antipolitiek: duidelijke keuzes en eerlijke oplossingen.

De N-VA erin !

Omdat de N-VA bewezen heeft dat zij rechtlijnig aan politiek doet met kennis van zaken. Meer dan ooit is er nood aan
beginselvaste politici, die weten wat ze willen en doen wat ze zeggen.

De N-VA erin !

Omdat politiek over inhoud moet gaan, niet over show. Politici zijn verkozen om hun werk te doen in het parlement, níet
om de plezante uit te hangen in kook- of spelletjesprogrammas op televisie.
De politici van de N-VA schamen er zich niet voor dat ze serieus aan politiek doen en keihard werken in het belang van zes
miljoen Vlamingen.

Daarom: De N-VA erin !
Wie wil...

...bussen, plooien, schrijven, plakken
en steeds doorgaan, terwijl de sfeer er
in zit?
De N-VA is een partij van militanten en
noeste werkers.
Bel, schrijf, mail of fax naar ons
secretariaat en doe mee. Vorm mee
onze campagneploeg want de
N-VA moet erin!
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