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Elders bekeken...

D

it stukje had eigenlijk evengoed
kunnen gaan over die enorme
palen voor de kerk in Dessel. Maar
in plaats daarvan gaat het over de
komende parlementsverkiezingen van
18 mei. Dat we mogen gaan stemmen,
is een goede zaak. Zo kunnen we met
z'n allen het beleid bepalen. Er zijn
plaatsen waar het anders is, waar de
regering niet door het volk wordt verkozen.
De verkiezingsmolen draait dus
op volle toeren. Sommige partijen maken
het daarbij al te bont. Neem nu de SP.a.
Hun nieuwe voorzitter presteerde het om
meer in het nieuws te komen met zijn
kookboek dan met z'n plannen als kersvers voorzitter. Waar gaat dat eindigen?
Piet Huysentruyt als senator? De buschauffeurs van De Lijn is het lachen ook
vergaan. Stevaert organiseert wel gratis
vervoer, maar nu heeft De Lijn geen geld
om de cao-eisen van de chauffeurs te
betalen. En wat denk je van dit: de NMBS
maakte in 2002 een verlies van 1 miljard
euro en toch speelt de SP.a met het idee
om vaste treinreizigers een korting te
geven. Wie gaat dat betalen?
In tegenstelling tot wat de teletubbiefabriek van de SP.a denkt is politiek
geen leukesmoelenshow, geen boksmatch tussen televisiefiguren. Politiek is
een keuze tussen verschillende beleidsopties en partijprogramma's. Kiezen en
stemmen, het is iets om goed over na te
denken. Iedere partij en elke politicus
heeft ideologische normen, waarden en
standpunten op sociaal, economisch en
ethisch gebied. Op basis daarvan dienen
we onze keuze te maken.
Moet ik hier nog vertellen dat ik
met volle over tuiging mijn stem zal
uitbrengen op de Nieuw-Vlaamse
Alliantie? Voor de N-VA is politiek tenminste nog een ernstige zaak. Dat rechtlijnigheid, duidelijkheid, Vlaams belang,
betrokkenheid en enthousiasme geen
loze woorden zijn, weet Dessel trouwens
al langer. De N-VA is niet voor niets de
grootste fractie in de gemeenteraad. Met
Flor Van Noppen en Kris Van Dijck
hebben we een ijzersterk Kempisch duo
om het ook in Brussel waar te maken.
Tot slot heb ik toch nog een
vraag: weet nu echt niemand wat die
enorme palen (zie pag. 98) daar in
Dessel voor de kerk staan te doen?
Roger Van Dessel
rogervandessel@fastmail.fm

Niet zo maar verkiezingen...

B

este Desselaars,
De verkiezingen van 18 mei zijn voor de N-VA cruciaal. Waar andere
partijen hun best doen om een procentje te kunnen stijgen, maar er
evenzeer eentje kunnen verliezen, staat voor de N-VA veel meer op het spel.
Nadat sommigen de Volksunie verlieten, zette de N-VA onder leiding van Geert
Bourgeois de partij even gedreven en op een correcte wijze verder.
Geen Antwerpse stadhuisperikelen of geen VISA-kaarten-gedoe bij N-VAverkozenen. Ondertussen bleven de N-VA-parlementsleden de luis in de pels
voor klungelende ministers en duldden geen Vlaamse toegevingen.
Nadat de regering opteerde voor provinciale kieskringen om de "tv-vedetten"
in de arena te kunnen sturen, vond men ook nog de ondemocratische kiesdrempel van 5 procent uit. Op die manier wil men de lastigaards van de N-VA
de nekslag geven.
Maar, wij leggen ons hoofd niet zo maar op het kapblok. Daarom is Kris ook nu
kandidaat. Hij blijft in het Vlaams parlement zetelen (verkiezingen voorjaar
2004), maar staat op de lijst omdat elke stem nu telt. Geen succes op 18 mei
betekent geen herkansing volgend jaar! Kris zal niet op de markt gaan staan
om bij een andere partij onderdak te vinden. Flor daarentegen heeft echt zicht
op een mandaat. Met een kleine 7 procent in de provincie Antwerpen wordt
Flor kamerlid.
Wij durven op 18 mei echt op u rekenen, want er is nood aan een partij als de
N-VA. Er is nood aan een partij die altijd en overal rechtlijnig en consequent
Vlaams blijft. Er is nood aan een partij die met een programma voor de zes
miljoen Vlamingen naar de kiezer stapt.
Daarom moet de N-VA erin! Aan u om daar mee voor te zorgen.
Met vriendelijke groeten,

Flor Van Noppen
2e Kamer
5e Senaat

Kris Van Dijck
13e Kamer
duwer Senaat
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Eendracht verbroken?

D

Nooit meer oorlog!

O

p 20 maart, de dag dat de oorlog in Irak losbarstte, vond de gemeenteraad van maart plaats. Gelet op de uitzonderlijke omstandigheden stelde
N-VA voor, bij motie, een brief te versturen aan de Amerikaanse ambassade. Het voorstel werd unaniem aanvaard. De tekst luidt als volgt:
Mijnheer de Ambassadeur,
In zitting van heden, 20 maart 2003, drukt de Desselse gemeenteraad haar
verontwaardiging uit over het eenzijdig optreden van de Amerikaanse
regering in Irak. Met de bombardementen op Irak schuiven de Verenigde
Staten zowel het international recht als de mensenrechten aan de kant.
Sedert het aantreden van de regering Bush deed de oorlogszuchtige taal
weer haar intrede in de Amerikaanse retoriek. Na jaren van dreiging is de
oorlog nu begonnen die men al zolang wilde. Dat de Verenigde Staten
daarmee alle internationale organisaties negeren en overeenkomsten naast
zich neerleggen, is en schande.
Saddam Hoessein en de Ba'th-partij hebben gedurende jaren volkeren en
minderheden in Irak verdrukt, daarover bestaat geen misverstand. Maar het
is immoreel om ondemocratische regimes met ondemocratische middelen te
bestrijden. Zulke logica betekent het failliet van de democratie; oorlog is
geen optie.
Deze ervaring hebben onze ouders en grootouders de voorbije eeuw op de
meest tragische manier opgedaan. Hun boodschap aan de komende generaties was dan ook ondubbelzinnig: Nooit meer oorlog!
De Desselse gemeenteraad blijft die boodschap volmondig onderschrijven.
De gemeenteraad van Dessel,
De Secretaris
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De Burgemeester

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

e Desselse SP.a, de helft van
d'82, bakt het wel erg bruin.
In haar laatste publicatie die u in
de brievenbus vond, lezen we over de
problematiek van het radioactief afval:
"Omdat in Dessel alle voorstellen tot
een permanente opslag en berging
onbespreekbaar blijven, zit de gemeente al twintig jaar opgescheept
met een hoop 'onbestemd' kernafval."
Verder: "Stola diende ondertussen
enkel als een alibi voor uitstel." Tot
slot riep de penhouder van dienst de
federale beleidsmakers op snel te
beslissen. In dit laatste volgen we
onze rode rakkers, al mag toch wel
gezegd worden dat de SP.a sinds
1988 (15 jaar) in de federale regering
zit en derhalve de touwtjes in handen
had om: "snel te beslissen." Normaal
reageren we niet op een publicatie
van een ander, maar nu kunnen we
niet anders. De hierboven afgedrukte
citaten zijn immers een kaakslag, niet
alleen voor de gemeenteraad waar
steeds een eensgezindheid heerste
omtrent het nucleaire, maar evenzeer
voor de tientallen vrijwilligers die in de
Stola-werkgroepen de problematiek
bespreken. De andere helft van d'82,
met name de VLD, maakt er ook geen
geheim van dat ze de nucleaire sector
liever en uitsluitend ziet als een
melkkoe voor: Dessel Sport.
Klap op de vuurpijl was evenwel de
afwezigheid van d'82 op de informele
zitting van de gemeenteraad van 1
april ll. Het schepencollege (CD&V en
d'82) nodigde al de gemeenteraadsleden uit om het nucleair standpunt
van de gemeente te actualiseren.
Basis van de bespreking was het
standpunt, ingenomen door het
Streekplatform Kempen. Op deze
zitting, waarvoor geen zitpenningen
uitbetaald werden, stuurde d'82 haar
kat. SP.a en VLD schitterden door
afwezigheid. Niemand van de vijf
mandatarissen kwam opdagen! Omdat
er niets te verdienen viel? De acht
raadsleden van N-VA, samen met vijf
van de zes CD&V-verkozenen, tekenden wel present.
De N-VA betreurt dan ook de houding
van d'82, want politiek opbod, misplaatste profileringsdrang en demagogisch taalgebruik omtrent het nucleare
komen Dessel niet ten goede.
Wel integendeel.

Uit het N-VA (vroeger VU&ID)
verkiezingsprogramma van
8 oktober 2000:
"Naast de kantooruren wenst
N-VA er werk van te maken dat
de gemeentelijke administratie
24 uur op 24 bereikbaar of
contacteerbaar is via de
moderne informatie- en
communicatietechnieken.
Een gemeentelijke webstek die
interactief functioneert is dan
ook noodzakelijk."

Actie!

Webstek.

De gemeente Dessel is sinds vorige maand op het internet te vinden. Dessel is
"on-line" zoals men dat in het mooi Nederlands pleegt te noemen en blijft dus
zeker niet achterwege. Reeds op de nieuwjaarsreceptie voor het gemeentepersoneel stelde de secretaris de webstek voor. Waar andere overheden immense bedragen betalen om externen een website te laten maken, ging in
Dessel de gemeentesecretaris helemaal alleen aan de slag. Het resultaat mag
ook gezien worden.
Voor de geïnteresseerde surfer: www.dessel.be

Stola in Cordoba.

S

tola Dessel en Mona Mol stelden
zich begin maart voor op het
vierde internationaal COWAM
congres (gemeenten met nucleair
afval) dat plaats vond in Cordoba,
Spanje. De Stola delegatie bestond uit
de twee stafmedewerkers en acht
Desselaars, waaronder
Hugo Draulans, Frans Blankert en
Kris Van Dijck. Zowel de werking van
Stola als deze van Mona kon op veel
bijval rekenen.

De N-VA heeft ook altijd haar
medewerking gegeven aan dit uniek
project waarbij de betrokkenheid van
de Desselse bevolking centraal staat.
Het is ook onze doelstelling om vier
jaar werking tot een goed eind te
brengen, om inderdaad tot solide en
veilige oplossingen te komen voor het
laag actief en kortlevend afval.
Dit noemen we verantwoordelijkheid
nemen.

D

e N-VA was de voorbije maanden meermaals op straten of
markten te vinden als het om
campagnevoeren ging. De Kempische
hogescholen werden bezocht met de
"Bolognafolder" en honderdduizenden
campagnekranten werden door
militanten gebust terwijl het gegeven
van 1 april ook weer een creatieve
invulling kreeg. Met tienduizenden
kaarten "Gefopt?" werden de mensen
aangespoord de N-VA op 18 mei erin
te stemmen (zie kaart).

Geef volmacht!

K

unt u op 18 mei uw stem niet
uitbrengen? Bent u afwezig, in
het buitenland of wegens ziekte
of handicap niet in de mogelijkheid?
Laat uw stem echter niet verloren
gaan en geef een volmacht!
Weet u niet hoe dit moet?
Wat daarvoor moet gebeuren?
Neem contact met ons secretariaat
tijdens de kantooruren en wij zullen u
bijstaan in het wat, waar en hoe.
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18 goede redenen om op 18 mei N-VA te stemmen:
Deze maand de negen eerste...
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1. Voor meer democratie en een beter bestuur... en dus meer Vlaamse bevoegdheden.

De Vlaamse partijen moeten voor één keer het been stijf houden. Vlaanderen moet volledig bevoegd worden inzake
fiscaliteit, economie en tewerkstelling, mobiliteit, gezondheid en gezin. Weigeren de Franstaligen een staatshervorming?
Dan moeten de Vlaamse partijen weigeren een regering te vormen. De N-VA wil het eentalig karakter van Vlaanderen,
inclusief de Vlaamse Rand, verzekeren. En in Brussel moet de tweetaligheid eindelijk ook in de feiten worden toegepast.

2. Voor een Vlaamse lidstaat in een democratisch Europa.

Europa beslist steeds meer over onze toekomst, maar de Vlamingen hebben er niets te zeggen. Binnen twee jaar heeft de
Europese Unie 25 lidstaten. 12 ervan hebben een bevolking kleiner dan Vlaanderen. Waarom zouden wij dan niet aan tafel
mogen zitten? Met een Vlaamse stem in de EU zitten we op de trein naar de toekomst én kunnen we volwaardig onze
belangen verdedigen.

3. Voor een doortastend integratiebeleid.

De basis van zon beleid is de verplichte inburgering. Elke legale inwijkeling moet een verplichte inburgeringscursus
doorlopen (Nederlands kennen, vertrouwd zijn met onze instellingen en wetten). Pas dan, en na 10 jaar verblijf zonder
correctionele veroordeling, kan de nationaliteit en dus ook het parlementair stemrecht verkregen worden. Zo kan de snelBelg-wet snel de prullenmand in.

4. Voor een Vlaamse inbreng in de wereld.

Een buitenlands beleid met visie streeft naar een democratisch en sociaal Europa, is pacifistisch in woord én daad en
verleent dus op geen énkele manier medewerking aan agressieve oorlogsvoering. De N-VA wil ook geen betuttelende
ontwikkelingshulp, maar structurele samen-werkings-akkoorden waarin jaarlijks 0,7% van het BBP geïnvesteerd wordt.

5. Voor een betrouwbare en betaalbare sociale zekerheid.

En dus een Vlaamse sociale zekerheid. De N-VA wil een volksverzekering met een basisdekking voor alle sociale risicos en
voor alle Vlamingen. Daarbovenop komen dan de werknemers- en zelfstandigenstelsels en eventueel ook collectieve of
individuele aanvullende verzekeringen. In ieder geval moeten zorg, gezondheidszorg en gezinsbijslagen voor alle Vlamingen gelijk zijn. Zo staat de N-VA voor een sociale zekerheid die écht sociaal en écht zeker is.

6. Voor een eigen Vlaamse gezondheidszorg en gezinsbeleid.

Kinderopvang moet dicht bij werk of huis en betaalbaar zijn en de kinderbijslag moet drastisch omhoog. Adopties worden
terugbetaald en het leerplichtonderwijs wordt echt kosteloos. Ouderen hoeven zich dan weer geen (financiële) zorgen te
maken over (geneeskundige en andere) zorgen. In een eerstelijnszorg krijgt de huisarts een sleutelrol. Ziekenhuizen
moeten dichter bij huis en wachtlijsten in de zorg en de opvang worden weggewerkt én voorkomen.

7. Voor een ondernemend Vlaanderen.

De Vlaamse en Waalse economie verschillen zo grondig van elkaar dat ze elk een eigen beleid nodig hebben. Met een
Vlaams economisch beleid wil de N-VA o.a. het Vlaams ondernemerschap en vooral startende en doorgroeiende ondernemingen maximaal stimuleren. De sociale wetgeving moet drastisch vereenvoudigd worden en de vennootschapsbelasting
moet écht verlaagd worden, net als de administratieve last (met minstens 25%).

8. Voor een verlaging van de lasten op arbeid.
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Steeds meer bedrijven worden het land uitgejaagd door de hoge loonkost. Zo neemt de werkloosheid toe... en moeten de
werkenden nog meer ophoesten voor de sociale zekerheid. De N-VA doorbreekt deze vicieuze cirkel door de gezondheidszorg en de gezinsbijslag niet langer te betalen uit lasten op arbeid, maar uit bijdragen op alle
inkomsten. Zo worden alle jobs meteen goedkoper zonder dat de nettolonen dalen.

9. Voor een echte bescherming voor zelfstandigen, werknemers en
vrijwilligers.

De N-VA wil niet alleen het onderscheid in bescherming tussen arbeiders en bedienden
opheffen, maar heeft ook een omvattend plan voor een echt sociaal zelfstandigenstatuut met
o.a. uitkeringen in verhouding tot de bijdragen; een vervangdienst en een echt
vervangingsinkomen bij bevalling, ziekte of invaliditeit; volwaardige pensioenen...
Ook de sociale bescherming van onbetaalde vrijwilligers moet eindelijk op punt gesteld worden.

VU: Guy Muylaert - www.n-va.be
Zandvliet 60 - 2480 Dessel.

