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In de kijker: Fons Dries
Deze maand komt ons vijfde
gemeenteraadslid, Fons Dries,
aan bod... Met zn 345 stemmen
en herverkiezing een terechte in
de kijker waard.

G

eboren in 1964 is Fons,
zoon van Gust en Paula
Huysmans, een rasechte
Witgoornaar. Hij volgde een technische opleiding in Geel en ging
als metser-vloerder aan het werk.
In z'n jeugdjaren was hij erg actief
in Chiro en Scharnier. Hij trouwde
met Diane Peeters en hebben
samen twee zonen: Rik en Jan. Na
eerst enkele jaren in loondienst
gewerkt te hebben startte hij zijn
eigen onderneming. Aanvankelijk
met Peter Minnen om nadien
volledig onafhankelijk te werken.
Fons is dan ook een echte werker
die niet beschaamd is om zelf te
ondernemen, om zelf initiatief te
nemen, om zelf de handen uit de
mouwen te steken. Naast zijn
werk en politiek mandaat is
motorcross, en voornamelijk Joël
Smets, zijn grote passie, waarmee
hij zeker geen uitzondering is in
Witgoor en Dessel... In 1988,
nauwelijks 24 jaar oud, was Fons
voor de eerste maal kandidaat op
de VU-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Met 171 voorkeurstemmenstemmen was hij niet
verkozen, maar zes jaar later wel.
In 1995 legde hij de eed af als
gemeenteraadslid met 196 voorkeurstemmen, waardoor hij samen
met Kris Van Dijck het jonge duo
in de fractie vormde. Vorige verkiezingen deed
Fons een opmerkelijke sprong
vooruit waardoor
hij aan z'n tweede legislatuur als
raadslid kon
beginnen.

Beste Desselaars, vrienden,

D

e lente is in het land, meestal het moment om de draad terug op te
nemen, om initiatiteven te nemen, om na de lange koude winter eindelijk
terug uit uw schelp te komen...

Het zal u wellicht opgevallen zijn dat VU&ID de voorbije donkere maanden niet in
slaap gewiegd is en als groep meer dan ooit op de voorgrond treedt. Met een
vast voornemen om u maandelijks via deze nieuwsbrief te informeren over het
Dessels politiek reilen en zeilen, zijn we goed op weg dit ambitieus doel ook waar
te maken. Met een berg ervaring, een degelijke dossierkennis en de leergierigheid van onze vele nieuwe mandatarissen en bestuursleden, gecombineerd met
een scherpe maar correcte pen, zullen we de vinger op de wonden leggen en
onze mening verkondigen.
Na de installatie van gemeente-, OCMW- en politieraad hebben ondertussen ook
de verschillende Desselse adviesraden en gemeentelijke vzw's vorm gekregen.
Dankzij de enorme winst bij de verkiezingen is ook het aandeel van VU&ID in
deze raden en vzw's sterk toegenomen, al loopt dit niet steeds van een leien
dakje (cfr. vzw STOLA). In deze Betrokkenheid willen we onze vertegenwoordigers in deze verschillende organen aan u voorstellen.
De mond- en klauwzeer perikelen, ons bezoek aan Brussel en de gemeenteraad
van maart leveren ook weer voldoende stof om deze Betrokkenheid te vullen.
De persoonlijke aanvallen van (in de eerste plaats) de burgemeester op de
VU&ID-fractieleden in de gemeenteraad maakt het sereen berichten er over
moeilijk. Een rare vaststelling als je weet dat het juist de burgemeester is die de
raad moet voorzitten, er objectief moet handelen en er moet waken over orde,
correctheid en hoffelijkheid. Wij laten ons echter niet van ons stuk brengen en
zullen fier en gedreven het mandaat vervullen dat we van u, kiezer, gekregen
hebben.
Met vriendelijke groeten,
Kris Van Dijck
fractieleider
Vlaams Volksvertegenwoordiger
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VU&ID niet welkom op
inhuldiging
burgemeester.

H

et is een Desselse traditie dat
nieuwe burgemeesters feestelijk
ingehaald worden; en het was
eveneens een Desselse traditie dat bij
zulke gelegenheden de partijgrenzen
even vervaagden en eenieder uitgenodigd
werd hieraan te participeren.
We schrijven wel degelijk "was", want aan
die traditie komt blijkbaar een einde:
VU&ID is nergens voor uitgenodigd,
nergens voor gevraagd.
Bedankt feestcomité; het is een kaakslag
aan 40% van de bevolking.
Zaterdag 28 april
VU&ID-ledenfeest in zaal
"De Eendracht"
gastspreker Fons Borginon
Algemeen Voorzitter VU
Leden en sympathisanten van
harte welkom
Inschrijven op het secretariaat:
014/37.24.54

VU&ID in de verschillende organen:
vzw SID (Sportinstellingen Dessel)
Deze vzw beheert en exploiteert de sportinfrastructuur van de Spin (sporthallen, dojo, tafeltennis, tennishal, tennisterreinen, squash,...) en van de gemeente.
Kris Bertels, Kantstraat 17
Erik Gys, Molsebaan 35
Frans Praet, Romboutsstraat 28
Ivan Segers, Boonhofstraat 3
Johan Smet, Lukasstraat 19
Kris Van Dijck, Biezenstraat 28 (penningmeester)
vzw IBO (Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang) Dessel
Deze vzw moet in de toekomst de Desselse kinderopvang gaan organiseren
en/of coördineren.
Annelies Guldentops, Kleine Heide 28
Frans Rommens, Broekstraat 73
Brigitte Van Dael, Lopelandstraat 6
vzw STOLA (Studie- en Overleggroep Laagactief Afval) Dessel
Deze vzw onderzoekt de mogelijkheid en de mogelijke meerwaarde van een
definitieve berging van laagactief nucleair afval in Dessel.
Hugo Draulans, Hofstraat 5 (voorzitter raad van beheer)
Fons Dries, Nieuwendijk 37
Erik Gys, Molsebaan 35
Maria Van Dael, Nieuwstraat 76 (*)
Kris Van Dijck, Biezenstraat 28
(*) Indien gevolg gegeven wordt aan de klacht van VU&ID.

Fout-parkeerders
let op!

D

e Volksuniejongeren van Dessel en
Mol lanceerden een nationale actie
tegen foutparkeerders.
Zowel auto's die op mindervalidenparkeerplaatsen, als op fiets- en voetpaden staan kunnen een zelfklever op hun
voorruit krijgen.
Sociale controle waarbij jongeren het
opnemen voor mindervaliden, fietsers en
voetgangers.
Geef mee het goede voorbeeld zodat jij
geen stikker krijgt!
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VU: Guy Muylaert
Zandvliet 60 - 2480 Dessel.

Wim Peeters en Dennis Deridder

PWA (Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap)
De PWA is belast met de administratie en het toezicht op de niet in het
regelmatig arbeidscircuit uitgevoerde arbeid.
Dennis Deridder, Kromstraat 39 A (secretaris)
Wim Peeters, Kerkstraat 2
Participatieraden van de gemeentescholen
Witgoor :
Maria Van Dael, Nieuwstraat 76
Dessel :
Kris Van Dijck, Biezenstraat 28
SIF (stuurgroep Sociaal Impulsfonds)
Vooruitstrevende projecten voor kansarmen in onze gemeente
Diana Slegers, Zandvliet 60
Overlegcomité gemeente - OCMW
Namens gemeenteraad: Hugo Draulans, Hofstraat 5
Namens OCMW-raad:
Diana Slegers, Zandvliet 60
Beheerscommissie Openbare Bibliotheek
Frans Blankert, Gemeentedijk 4
Hugo Draulans, Hofstraat 5
Annelies Guldentops, Kleine Heide 28
Gemeentelijke Sportraad
Erik Gys, Molsebaan 35

Toeval?

P

olitiek kan soms snel gaan...
Kris Van Dijck had een punt aan
de agenda van de gemeenteraad toegevoegd waarin hij vroeg
contact te nemen met De Lijn om de
uitbouw van het openbaarvervoer in
Dessel te bespreken, alsook het
invoeren van het systeem van de
"belbus". Er werd snel, zeer snel
gehandeld. Luttele uren na het indienen van dit punt en één week voor
de bespreking op de gemeenteraad
werd reeds contact genomen met de
voorzitter van De Lijn. Ons oor alvast
ook zelf bij De Lijn te horen gelegd
hebbende kunnen we het volgende
meedelen: De Lijn voorziet stap voor
stap de uitbouw van de belbus. Waar
men een prioriteitenlijst opgesteld
heeft die afhankelijk van de beschikbare middelen gerealiseerd wordt,
startte men met de gemeenten Balen-

MOND- EN
KLAUWZEER
BSE
DIOXINE

Mond- en klauwzeer.

M

ond- en klauwzeer is een zeer
besmettelijke virusziekte bij
evenhoevige dieren zoals runderen, varkens, schapen, geiten enzovoort.
Zoals de naam al zegt, ontstaan er
blaren in en rond de mond en aan de
klauwen van de evenhoevige dieren.
Vooral de grote herkauwers gaan extra
speeksel produceren, waardoor de dieren
gaan schuimen. De blaren breken na
enkele dagen en genezen langzaam. Dit
kan leiden tot hevige koorts, stijve,
gevoelige gang en kreupelheid. Meestal
sterven alleen de jonge dieren.
Mond- en klauwzeer wordt verspreid via
de ademlucht, besmet bloed, mest en
urine. Het kan zich ook via personen (aan
handen en kleding) en via dierlijke
producten verspreiden. Het is een zeer
besmettelijke ziekte die binnen de kortst
mogelijke tijd de volledige veestapel kan
besmetten. De mens is ongevoelig voor
de ziekte maar kan ze wel overdragen.
Hetzelfde geldt ook voor paarden,

Uit het VU&ID
verkiezingsprogramma van
8 oktober 2000:

Geel-Mol. Heist o/d Berg-Berlaar
stond eind 2000 op de agenda, doch
is nog niet echt gerealiseerd... DesselRetie-Kasterlee staat in het beste
geval voor het tweede deel van 2002
gepland, maar tal van factoren laat
vermoeden dat dit niet gehaald zal
worden: financiële beperkingen, niet
tijdige realisatie van vroegere geplande gemeenten, e.a.
VU&ID zal het dossier blijven opvolgen.
honden, katten en pluimvee.
Omdat deze ziekte zo besmettelijk is
wordt er tijdens het uitbreken onmiddellijk
groot alarm geslagen en schrikbarende
voorzorgen genomen. Niet omdat er een
rechtstreeks gevaar is voor de volksgezondheid, maar om de financiële gevolgen
van de ziekte zo laag mogelijk te houden.
Vroeger werden de evenhoevige dieren
preventief gevaccineerd tegen mond- en
klauwzeer.
Hier is men mee gestopt omdat men door
het vaccineren meer problemen veroorzaakte dan zonder vaccinatie.
- het was een zeer dure operatie
- de dieren moesten elk jaar opnieuw
gevaccineerd worden
- de mogelijkheid dat tijdens de productie
van het vaccin het virus ontsnapte was
zeer groot.
Meermaals is gebleken dat een mond- en
klauwzeer epidemie het gevolg was van
een ontsnapt virus uit het labo.
Wanneer later ook bleek dat het bestrijden
van de ziekte goedkoper zou zijn dan het
blijven vaccineren, is men gestopt met
deze preventieve vaccinatie.
De wetenschappers terzake waren dan
ook perfect op de hoogte dat de mogelijkheid bestond op een mond- en klauwzeerepidemie. De overheid is dan ook
verantwoordelijk voor de bestrijding van
deze zogenaamde Veewetziekte.
Het prijsplaatje komt waarschijnlijk op ons
bord terecht.
Voor de mens is er nog geen enkele
reden tot paniek.

"Na het gratis maken van het
openbaar vervoer voor de
65+er dienen onderhandelingen gestart te worden met
De Lijn om het openbaar
vervoer beter en efficiënter uit
te bouwen; bv. invoering van
belbus."

Dessels burgemeester
breekt Kempisch
afwijzingsfront.

O

p de gemeenteraad van 15 maart
lag een bekrachtiging voor van een
besluit van de burgemeester
houdende de verkeersmaatregelen naar
aanleiding van het derde transport van
nucleair afval uit La Hague naar
Belgoprocess op dinsdag 20 februari
2001. VU&ID hekelt de manier waarop de
huidige burgemeester zijn medewerking
verleende en op die manier de baan
vrijmaakte (letterlijk en figuurlijk) voor de
terugkeer van het hoog radioactief afval,
zonder dat aan de streekeisen voldaan is.
Betogen tegen, en ondertussen
medewerking verlenen, getuigt van weinig
ruggengraat en is tevens een kaakslag
aan het adres van alle betogers.
In het verleden verbood burgemeester
Kris Van Dijck, daarin gesteund door alle
gemeenteraadsleden, deze transporten
EN weigerde hij elke medewerking
waardoor de gouverneur in z'n plaats
moest treden.
Deze vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid onderstreepte met kracht de
streekeisen zoals o.a. door het Streekplatform gesteld en waren een duidelijk
signaal aan de Minister van Binnenlandsezaken, waardoor burgemeester Van Dijck
er mee voor zorgde dat de Kempen aan
de onderhandelingstafel kon plaats
nemen.
De huidige medewerking van de meerderheid van de Desselse gemeenteraad
maken het Kempisch afwijzingsfront
wankel, staan in schril contrast met het
verleden en zal de Brusselse gezagsdragers niet ongenegen zijn...
Het argument dat wanneer de burgemeester niet handelt toch iemand anders
de maatregelen neemt, is zwak.
Met deze stelling is veel, zeer veel, te
rechtvaardigen.
VU&ID betreurt deze gang van zaken.
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Dessel heeft z'n eigen
ontvanger.

H

et betalingsverkeer van de
gemeente is in handen van een
"ontvanger". Het is de ontvanger die betalingen en inningen doet en
er ook verantwoordelijk voor is. In het
verleden had Dessel, net zoals alle
andere kleine gemeenten een gewestelijke ontvanger. Een ontvanger met
andere woorden die niet alleen voor
Dessel maar ook voor andere gemeenten of OCMW's werkte en betaald
werd door de provincie. Op vraag van
de provincie evenwel moest het
Dessels gemeentebestuur er voor
zorgen tegen 1 april een eigen
ontvanger te hebben. De vacature
werd openverklaard en examens
afgenomen, waarbij twee kandidaten
sloegen. De gemeenteraad koos voor
Jan Robberecht uit Geel die momenteel
werkzaam is binnen de Vlaamse
gemeenschap en in de provincie
Limburg de controles doet op de
OCMW-boekhoudingen.
Pasen is't als het lente wordt
en de kille winter ruimen moet
Als narcissen ontluiken
en de zon weer klimt
Een tere glimlach die beloven doet
(Gnoom)

Brusseldag.

Z

atermorgen, 24 maart, stroomden aan De Plaetse de mensen
samen die ingeschreven hadden
om met VU&ID het Vlaams Parlement
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Containerpark.

V

oor wie is het containerpark? Goede vraag als je het ons vraagt...
Het containerpark is er om Dessels afval gesorteerd aan te brengen zodat
de gemeente het economisch en ecologisch verantwoord kan laten
verwijderen. Om deze regel tot in de puntjes nageleefd te zien gaat het huidig
schepencollege zo ver dat de aanbrenger (de chauffeur van de auto) een
Desselaar moet zijn. Van waar het afval werkelijk komt is blijkbaar van ondergeschikt belang. De Desselaar, die buiten Dessel werken verricht, kan blijkbaar
ongestoord het afval van buiten de gemeente meebrengen... Wat ook gebeurt!
Niet de afkomst van het afval is van tel, wel de afkomst van de aanbrenger...
Wees maar een bejaarde, wiens kinderen in Mol of Retie wonen. Uw kinderen
kunnen met uw afval NIET in de Boshoek terecht! Althans zo nam het nieuwe
bestuur het voor. Ondertussen is men gelukkig tot andere inzichten gekomen en
zijn voor zulke gevallen oplossingen voorzien, die wel de nodige inspanningen
vragen. Familieleden kunnen op de technische dienst in De Plaetse een pasje
bekomen alsof misbruiken dan uitgesloten zijn. Klantvriendelijk is anders!
te bezoeken. Op initiatief van Vlaams
Volksvertegenwoordiger Kris Van Dijck
werd elke Desselaar uitgenodigd,
waarbij de eerste vijftig bij de gelukkigen waren.
De weergoden waren ons goedgezind.
Vertrokken met een miezerige regen
klaarde de hemel gedurende de reis.
In het parlement werden we ruim twee
uur rondgeleid door Kris en zijn
collega Dirk De Cock die honderduit
vertelden over het gebouw, de
kunstwerken, de werking van het
Vlaams Parlement en de
staatsstructuren.
Vooral het gebruik van materialen als
staal, hout en veel glas, geven het
gebouw een luchtig uiterlijk binnen
een klassieke voorgevel. Het gebouw
straalt doorzichtigheid uit. Van -2 kan
je vlot de lucht zien, doorheen de
glazen vloeren en koepels.

Ook de termen gewest, gemeenschap
en federaal kwamen ten volle aanbod,
zodat ook voor ons de staatshervormingen geen geheimen meer
kennen...
Na een lekkere maaltijd in 'de koninklijke pauw' aan de Oude Graanmarkt
trokken we de binnenstad in, waar
eenieder de ruimte had om z'n eigen
gang te gaan. De Grote Markt, de
Beenhouwersstraat, de Nieuwstraat,
Manneke en Jeanneke Pis, of de
kathedraal, allen konden ze bezocht
worden op eigen tempo, waarbij het
nuttigen van een echte Gueuze niet
vergeten werd.
Een mooie dag,
die voor herhaling
vatbaar is.
De afwezigen
mogen het weten...

