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In de kijker:
Erik Gys

E

rik is Desselaar geworden toen hij
in 1987 huwde met Katelijne
Segers en zij zich hier vestigden.
Ze hebben twee kinderen: Annelies en
Jasmien. Zijn jeugdjaren bracht hij door
in Vorselaar, waar hij zich engageerde
als hoofdleider van de Chiro en in de
jeugdraad. Hij voltooide zijn humaniora
aan het Klein Seminarie van Mechelen,
waar hij voorzitter is van de oudleerlingenbond. Na zijn kinesitherapie
opleiding volgde hij nog een jaar
specialisatie sportkinesitherapie en nog
eens 5j opleiding tot osteopaat met nog
een specialisatiejaar voor baby’s en
kinderen.
Hij leidt nu een zelfstandige groepspraktijk, geeft sporadisch les aan de
Vlaamse trainersschool en lezingen in
de medische sector. Gedurende enkele
jaren verzorgde hij als kinesitherapeut
de voetballers van de eerste ploeg van
KFC Dessel Sport. In 1985 stond hij als
medestichter en later vele jaren als
voorzitter, mee aan de wieg van de
akrobatisch Rock & Roll dansclub, Rock
Fifty-5, en bouwde deze club mee uit tot
wat het nu is. Sinds kort is hij erevoorzitter. Ook de Desselse Sportraad
heeft hij 9j als ondervoorzitter mee
helpen uitbouwen.
Zijn organisatorisch talent kon hij
botvieren toen hij tot tweemaal toe Up
With People naar Dessel haalde.
Een echt sociaal engagement waar nu
nog vele gastgezinnen van toen over
praten.
Na zes jaar ervaring opgedaan te
hebben in de gemeenteraad, is hij nu
binnen het schepencollege de sterkhouder om op vlak van informatie,
medezeggenschap en betrokkenheid,
een nieuwe wind te laten waaien door
Dessel, en dat is na bijna 3 maanden al
duidelijk voelbaar.
Daarnaast zijn de gemeentelijke
financiën en het lokaal gezondheidsbeleid met vooral oog voor de
mindervaliden, bij
hem in goede
handen.
Om zich goed aan
zijn taken als
schepen te kunnen
wijden, zette hij zijn
deeltijdse job in het
OCMW-rusthuis van
Balen aan de kant.

INHULDIGING
van Burgemeester Kris Van Dijck
op zondag 20 mei vanaf
14u op het marktplein
met toespraken, optredens en
een volksfeest in een grote tent.
Alle Desselaars van harte welkom!

Deontologische code.

S

chepen Erik Gys, voorzitter van de gemeenteraad Kris Bertels en
fractieleider Fons Dries bogen zich over een ontwerp van
deontologische code voor de raadsleden. Zo'n code bestaat in Dessel
nog niet, terwijl het gemeentedecreet dat wel oplegt. De bedoeling is de
opdracht van het gemeenteraadslid te verfijnen. Er staat in wat kan en wat
niet kan. Wat geoorloofd is en wat niet geoorloofd is.
Een deontologische code bepaalt met andere woorden hoe een raadslid
met zijn of haar mandaat moet omgaan.
Om tot een code op maat van Dessel te komen, werden tal van voorbeelden nagekeken (Gent, Kapellen, VVSG,…) en werd met de oppositie
afgesproken dit in samenspraak te doen, net zoals ook het huishoudelijk
reglement van de gemeenteraad aangepast werd. Wij betreuren dan ook
dat CD&V, zonder overleg en tegen de afspraken in, een voorstel van code
op de gemeenteraad agendeerde. Zij kopieerden eenvoudigweg de code
van Leuven en stelden deze voor als "hun" voorstel. "We hebben daar hard
aan gewerkt", luidde het op de gemeenteraad.
Toch blijven we als N-VA bij ons voornemen om de weg van overleg te
bewandelen. Het blijft onze bedoeling een breed draagvlak te creëren en
leggen dan ook geen éénzijdige voorstellen neer.
Een deontologische code belangt immers alle raadsleden aan, zowel die
van meerderheid als oppositie, en vraagt van iedereen engagement.
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Een procedure die toch enkele jaren
aansleepte. Tot slot stelt zich de vraag
wie de toren dagelijks gaat bemannen.
De toren is één ding, maar de
tentoonstellingsruimte is ook best zoveel
mogelijk open. Dit biedt niet alleen een
meerwaarde, maar ook het sanitair is
enkel langs daar bereikbaar. In de
tentoonstellingsruimte zal de bezoeker
kennis kunnen maken met de geschiedenis van de kanalen, het wit zand, enz.
Alleen met gemeentepersoneel kunnen
we dat gewoon niet.
Het gemeentebestuur rekent erop
voldoende vrijwilligers te vinden om in
een beurtrol de toren te kunnen
exploiteren (zie kader).
Wij zijn ervan overtuigd dat de toren een
herkenningspunt en trekpleister kan zijn
voor het toerisme in de Oosterkempen.
Aan ons om het in samenwerking met de
VVV ook kwaliteitsvol in te vullen.

Gezocht!

Sas 4-toren.

O
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nze nieuwe toeristentoren, op zich
een parel die officieel geopend zal
worden op 22 april, bezorgt ons
wel wat kopzorgen. Zo bleek niet alleen
dat er nog geen enkele procedure
opgestart was om een parking aan te
leggen, maar ook andere afspraken
werden niet uitgevoerd.
De belofte die het vorige bestuur deed
aan de buurtbewoners om hun privacy te
garanderen, werd niet nagekomen en
zorgt voor een aantal extra werken.
Maar niet alleen dat zorgt voor een
meerkost. Aangezien er toch heel wat
elementen niet in het lastenboek opgenomen waren zoals het keukentje, de
webcam, nutsvoorzieningen, e.d., of
duurder uitvallen dan geraamd, zoals de
houten vloeren, zitten we al aan een
70.000 euro aan werken in meer.
Bovendien was er nog geen duurzaam
akkoord gesloten met de Dienst voor de
Scheepvaart over de grond waarop de
toren gebouwd werd. De grond is
immers van de Dienst… Ondertussen
werd over een huur op langere termijn
een eerste keer onderhandeld. Toch
vreemd dat dit allemaal moet gebeuren
nadat er een BPA ontworpen werd en de
toren gebouwd werd.

Heb je tijd?
Doe je graag een babbel?
Ontmoet je graag nieuwe mensen?
Voel je je betrokken bij de streek
en vertel je er graag wat over?
Kan je verantwoordelijkheid
dragen?
Meld je dan aan bij de gemeente of
bij schepen Herman Minnen.
Het gemeentebestuur is immers op
zoek naar vrijwilligers om in een
beurtrolsysteem de Sas 4-toren te
bemannen tijdens het toeristisch
seizoen.

Roger
Van Campfort

Kiezen voor zorg !

O

nze voorzitter van het OCMW
maakt een keuze. Sinds
onlangs de vader en moeder
van Diana Slegers te kampen kregen
met ernstige gezondheidsproblemen,
meent Diana dat ze haar tijd voor een
deel aan hen moet besteden.
Ze besloot dan ook in eer en geweten
om tijdelijk haar voorzitterschap aan
de kant te zetten. Zij zal als voorzitter
van het OCMW en als schepen vervangen worden door OCMW-raadslid Roger
Van Campfort. Wij wensen Roger alle
succes toe met zijn voorzitterschap.
We zijn ervan overtuigd dat Roger op
basis van zijn ervaring en gedrevenheid dit mandaat op een kwaliteitsvolle
manier zal invullen.

Kindergemeenteraad.
Koen Huysmans - 014-37 97 71

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

D

e kindergemeenteraad van Dessel
besprak in bijzijn van schepen van
jeugd Ellen Broeckx en burgemeester Kris Van Dijck het reglement voor het
skatepark in Brasel. De kindergemeenteraad is samengesteld uit vier
leerlingen van elke Desselse basisschool;
zestien kinderen in totaal. In het reglement wordt nog eens duidelijk gesteld
wat kan en niet kan. Ook de mogelijkheden om tot een gelijkaardig park te
komen in Witgoor werden besproken.
Zonder een locatie te bepalen, kocht het
vorig bestuur al wel alle toestellen…
De kindergemeenteraad kreeg ook
huiswerk mee. Binnen de leerlingenraden
van elke school zal men voorstellen
formuleren om het thema van dit jaar,
"samenwerken in Dessel", uit te werken.

Adviesraad voor mensen met een handicap.

O

p de gemeenteraad van maart liggen de statuten voor om ook in onze
gemeente een adviesraad voor en van mensen met een handicap samen
te stellen. Een en ander werd voorbereid door schepen Erik Gys na overleg
met betrokken personen en organisaties.

Wie zijn de stemgerechtigde leden in de raad?
- Verenigingen met werking in Dessel waar mindervaliden centraal staan.
Op dit moment zijn dat KVG en De Rusthuif;
- mensen met een handicap;
- partners of familieleden tot de eerste graad van mensen met een handicap;
- en Desselaars die beroepshalve werkzaam zijn in de sector.

De adviesraad heeft tot doel:
- overleg en samenwerking tot stand brengen tussen personen, groepen,
verenigingen, instellingen en diensten die ijveren voor het mindervalidenbeleid;
- advies te geven, op eigen initiatief of op vraag van derden;
- zelf initiatieven te nemen die de integratie en levenskwaliteit van personen met
een handicap kunnen verbeteren;
- de participatie van de bevolking in het beleid inzake mindervalidenzorg
stimuleren;
- en de adviesraad zal extra aandacht geven aan de integratie van de
mindervaliden in onze maatschappij en in het bijzonder in onze gemeente.

Uit het N-VA
verkiezingsprogramma van
8 oktober 2006:
"Personen met een handicap
die betrokken willen worden
bij het gemeentebeleid krijgen
daarvoor de nodige ondersteuning van het bestuur.
Om het beleid naar personen
met een handicap te verbeteren, stelt de gemeente een
gehandicaptenbeleidsplan op.
De opstelling van dat plan
gebeurt samen met de adviesraad waarin de personen met
een handicap zijn vertegenwoordigd en die de specifieke
noden kennen"

leiden door de Dienst Monumenten en
Landschappen van het Vlaams Gewest,
maar doet ook meer.
De gevonden kasseiweg werd volledig
geïnventariseerd waarbij kei per kei

overgetekend werd op millimeterpapier
en een prijsvraag voor het archeologisch
onderzoek van de regenput is lopende.
Dit laatste was voor monumentenzorg
niet nodig. Toch doen we het.

Smet - Oude Markt.

Met een stedenbouwkundig attest wenst
Smet te weten wat er op de gronden mag
gebouwd worden om het alzo in één blok
van de hand te doen aan een projectontwikkelaar. Het gaat om een zone van 50
meter diep en 260 meter lang. Het gemeentebestuur dient hierover een advies
af te leveren aan de dienst stedenbouw.
Gelet op het belang van deze zaak vond
het schepencollege het opportuun om
reeds voor het stedenbouwkundig attest
een openbaar onderzoek op te starten,
iets wat wettelijk niet nodig is. De
publiekszitting kende een grote belangstelling. Meer dan honderd Desselaars
kwamen opdagen. Het openbaar onderzoek zal lopen in april waarna het
schepencollege haar advies moet overmaken. Het dossier ligt tijdens het openbaar onderzoek voor iedereen ter inzage
op de technische dienst in De Plaetse.

Van putten en andere
keien…

D

e geheimen die de renovatie van
de pastorij prijsgaf, werden op een
professionele wijze opgevolgd.
Schepen Flor Van Noppen liet niets aan
het toeval over. Niet toevallig opnieuw
een N-VA schepen die oog heeft voor ons
historisch erfgoed. Nog geen vijf jaar
geleden werden historische grafstenen
die de gevel van de Sint-Niklaaskerk
sierden vermalen tot steenpuin. We
werden toen met onze kritiek weggelachen en met een kluitje in het riet
gestuurd.
Flor overlegde met wie het moest, legde
vast wat moest en deed voorstellen om
enerzijds te bewaren wat waardevol is en
anderzijds de renovatie niet in het
gedrang te laten komen. Dit laatste zou
niet alleen een enorme meerkost
betekenen, maar ook andere projecten
zouden daarmee op de lange baan
geschoven worden: verhuis politie,
nieuwbouw school in de Lorzestraat,…
Het gemeentebestuur laat zich in deze

O

p 13 maart organiseerde het
Dessels schepencollege al haar
derde publiekszitting sinds
Nieuwjaar. Onderwerp was nu het
stedenbouwkundig attest voor de
gronden van de firma Smet op de hoek
van de Oude Markt – Lukasstraat.
In 1900 werd de firma Smet gesticht en
vestigde zich aan de Oude Markt. Het
bedrijf kende een sterke groei en drukte
een onmiskenbare stempel op Dessel.
Aangezien het bedrijf grotendeels in
woonzone ligt en gedeeltelijk in agrarisch
gebied was het zonevreemd. Jaren
geleden startte men systematisch met
een verhuis naar KMO-zone Stenehei.
Nadat deze verhuis voltooid was werden
alle gebouwen, op de voorgevel na,
gesloopt.
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Vlaanderen en Wallonië blijft ontkennen.
Ook inzake arbeid en tewerkstelling
dringt zich een andere aanpak op: een
beleid gesneden op maat van de regio's.
Nog eens duidelijk in de verf gezet door
de OESO. Ook historisch blijven de
transfers van noord naar zuid. Zij werden
door ontelbare studies wél verklaard,
maar níet waar ze terechtkomen en nog
minder waarvoor ze moeten dienen…

De chichés voorbij…

Stop de verst(r)ikking
van Vlaanderen!

A

ls federaal kamerlid zit ik op de
eerste rij om de georganiseerde
verst(r)ikking van Vlaanderen met
eigen ogen te zien. Daarom is het goed
dat de N-VA deze kwalijke gang van
zaken met een grootse campagne naar
buiten brengt. En dat laatste is wel zeer
letterlijk. Wie de reuzenaffiches met
voorzitter De Wever langs de wegen ziet,
zal beamen dat onze campagne een
schot in de roos is.

Il faut le faire!
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Verstrikt in de greep van de PS, gesymboliseerd door partijvoorzitter Elio Di
Rupo, verstikt Vlaanderen van jaar tot
jaar wat meer. Paars bestuurt, maar het
land wordt door Franstalige socialisten
en liberalen geregeerd. Il faut le faire!
Dat dit geen slogantaal is, maar trieste
waarheid wordt door harde feiten almaar
duidelijker bewezen.
Je hebt de aanslepende - bijna historische - ziekten als daar zijn: het falende
Justitiebeleid met recent de totale
mislukking van het informaticasysteem.
De Standaard schreef nog op 8 maart:
"De informatisering van Justitie moet van
voren af aan beginnen. Financiën (Didier
Reynders, MR) en Justitie (Laurette
Onkelinx, PS) doen werken zoals dat in
de 21ste eeuw past, wordt een van de
belangrijkste opdrachten van de volgende regering."
Of de totale mislukking van de door
Verhofstadt beloofde modelstaat!
Je hebt het wanstaltige beleid van mijn
‘intieme vijand’ op Defensie (André
Flahaut, PS) die, als toppunt van zijn
onnavolgbare eigengereidheid, president
Kabilla tot doctor honoris causa wou
kronen.
Je hebt ook Sociale Zaken en Volksgezondheid waar Rudy Demotte (PS) de
verschillen in medische cultuur tussen

Wie over deze feiten wil debatteren in de
hoop ze op te lossen, stuit telkens op
een krachtig 'non' van de Franstalige
politici. Begrijpelijk van hen! Tot zolang
Wallonië onmiddellijk baat heeft bij een
Vlaanderen dat braafjes afdokt, blijft de
federale schatkist de gewillige melkkoe.
Dat door deze op profijt gerichte houding
de roep naar meer Vlaamse onafhankelijkheid groeit, mag niet verbazen. Enkel
in Wallonië wordt dit niet begrepen. De
tv-uitzending 'Que veulent les flamands?'
(RTBf, 7 maart) was bedoeld om
Franstalig België een antwoord te geven
op het stijgend ongenoegen in Vlaanderen. Maar het is zeer de vraag of de
francofonie ook ná dit groots opgezette
mediagebeuren de Vlamingen wel wil
begrijpen.
Vlaanderen is al lang de communautaire
clichés - als 'Walen zijn luieriken' voorbij. Maar Franstaligen willen niet
inzien dat hun sinds vele jaren ingeburgerde beleidscultuur de sociaal-economische wantoestanden van hun regio
eerder aanmoedigt dan afremt.
Franstalige politici zouden er beter aan
doen om in het parlement goed te
luisteren naar wat Vlaamse volksvertegenwoordigers er echt zeggen. Maar op
zo'n ogenblikken blijven hun banken er
meestal leeg…

Nog meer dossiers!
In het vooruitzicht van de federale
verkiezingen mag verwacht worden dat
nog meer communautair gedonder in de
maak is.
Zo dreigt een nieuwe rel te ontstaan als
uitkomt wat Rik Van Cauwelaert omschrijft
als 'De machtsgreep van de PS op
Buitenlandse Zaken' (Knack, 7 maart).
Want ook de herverdeling van de
topfuncties op dat departement wordt
een verhaal van Vlaamse verst(r)ikking.
De auteur noemt man en paard en
besluit zijn artikel met de vrees "…dat
minister De Gucht zal zwichten voor de
druk van Guy Verhofstadt die koste wat
kost zijn lijnen met de PS wil openhouden." Wat er nogmaals op wijst hoe
Vlaams paars door de Franstalige politici,
deze van de PS in het bijzonder, wordt
verst(r)ikt.
Reken maar dat in het zog van de
klassieke twistpunten meerdere communautaire dossiers vorm gaan krijgen.
Men denke aan de troebelen binnen het
Rode Kruis en aan de ruzies tussen de
Rotaryafdelingen.
Ook andere unitaire gezelschappen, als
de overgebleven unitaire sportbonden
(om de KBVB niet met naam te nemen)
en het BOIC, die zich niet willen aanpassen aan de politieke realiteit van dit land
ondergaan dezelfde uitholling.
Het siert de N-VA dat ze via een inhoudelijk sterke campagne het voortouw neemt
om te waarschuwen tegen de
verst(r)ikking van Vlaanderen!
Patrick De Groote
N-VA kamerlid

