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B
este Desselaars,

          Als Desselse N-VA afdeling zijn we in de laatste rechte lijn gekomen
voor de opmaak van ons verkiezings- en beleidsprogramma voor de
volgende zes jaar. Aan ideeën en uitdagingen op zich geen gebrek. Zo
hadden we ons nationaal N-VA-congres over lokaal beleid. We hadden
discussies binnen onze eigen Desselse werkgroepen. En we kregen
insteken van verschillende middengroepen zoals KBG en ACV.
Vooraleer we dit alles in een definitieve tekst gieten, vind je in deze
Betrokkenheid nog een vragenlijst, een enquête, want wij zijn ook
benieuwd naar jouw mening…
Waarschijnlijk heb ook jij iets te vertellen, iets in te brengen over het reilen
en zeilen in Dessel, over de kansen die er liggen en misschien onbenut
blijven. Wij willen het alvast van je weten. Wij willen je mee bij deze opmaak
betrekken. Wij geven je de kans om je er mee te bemoeien. Je kan dit
naamloos doen, of met naam en toenaam. Aan jou de keuze, maar als je
je kenbaar maakt, kunnen we ook ten gepaste tijden naar je terug-
koppelen. Wij rekenen alvast op de medewerking van vele Desselaars,
want met velen weet je natuurlijk meer dan alleen.
Aan jou om mee je zeg te doen.
Aan jou om je er opnieuw mee te bemoeien.
Namens onze Desselse N-VA-ploeg,

Kris Bertels Kris Van Dijck
Afdelingsvoorzitter Fractievoorzitter

Oud-burgemeester

Nieuwe gezichten:

Jan Gijs

J
an is een echte geboren en
getogen Desselaar, telg van een
door en door Desselse familie:

van ’t Suintje. Hij zag het levens-
licht in 1955 en groeide op in het
ouderlijk huis op de
Turnhoutsebaan. Hij was altijd
nauw betrokken bij het Desselse
verenigingsleven, zowel bij jeugd-
huis Spin als in de Desselse KWB-
afdeling. Zijn inzet en betrokken-
heid deelt hij met zijn echtgenote
Anita Vandendungen. Ze hebben
twee kinderen: Lore en Marte en
wonen al jaren in de Hanneke-
straat. Jan werkt bij Belgoprocess
waar de tijdelijke opslag van het
hoog, verglaasd radioactief  afval
afkomstig van La Haque voor hem
geen geheimen kent. Jan was ook
actief  bij Stola en beantwoordde
vorig jaar onze oproep om mee te
werken in onze werkgroepen met
het oog op ons verkiezingspro-
gramma. Ook de open arrondis-
sementsraden worden al van bij
het ontstaan van de N-VA trouw
door hem bijgewoond.
Zijn Vlaamsgezinde inborst bracht
hem vroeger al bij de Volksunie als
lid, terwijl de standvastige houding
van de N-VA hem over de streep
haalde om nu ook mee te werken.
Jan was en is dan ook een verster-
king van onze ploeg: een man die
Dessel kent, met zijn twee voeten
in het gemeenschapsleven staat en
er duidelijk een
eigen mening op
na houdt.
Voldoende
elementen om
zich er ook
daadwerkelijk
mee te bemoeien.

BEMOEI JE ERMEE
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Dessel is lang niet klaar.

D
e bevoegdheden van stedenbouw, zoals het afleveren van bouwvergunningen,
kunnen in belangrijke mate overgenomen worden door de gemeenten. Zo
voorziet de Vlaamse decreetgever. Om zelfstandig vergunningen te mogen

afhandelen volgens de procedure van het nieuwe decreet ruimtelijke ordening, moet
een gemeente echter eerst voldoen aan vijf  voorwaarden. Een gemeente moet
beschikken over:

- een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, 
- een gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar, 
- een conform verklaard plannenregister, 
- een vastgesteld vergunningenregister,
- een register van de onbebouwde percelen.

Voordeel van dit alles is natuurlijk dat de gemeente sneller kan handelen, korter op
de bal kan spelen en de bestaande situatie beter kan inschatten.
Volgens de gegevens van de Vlaamse administratie ruimtelijke ordening voldoet
Dessel op dit moment aan geen enkele van de vijf  voorwaarden. Slechts 10% van
alle Vlaamse gemeenten staan er zo slecht voor.
Niettegenstaande vorige legislatuur een aantal belangrijke aanzetten gegeven
werden: aanduiden studiebureau voor het ruimtelijk structuurplan, een woon-
behoeftestudie met het in kaart brengen van de onbebouwde percelen, voorzien
van een stedenbouwkundige ambtenaar in het personeelskader, enz, gebeurde er
de voorbije zes jaar weinig of  niets. Deze trein wordt door Dessel duidelijk gemist
terwijl dit juist politieke daadkracht vereist.

Kunstwerk.

D
e gemeenteraad van Dessel
besliste een kunstwerk aan te
kopen van Lieven Maes uit de

Boshoek. Lieven is één van de kunste-
naars die Dessel rijk is en die gevolg
gaf  aan de oproep van het gemeente-
bestuur om mee te doen aan het
project kunst op de Desselse pleintjes.
Het kunstwerk, dat nog in de maak is,
meet 1m50 bij 1m20, is 2m40 hoog en
draagt de titel “Kanaalnimfen”. Op basis
van de voorstudie en een maquette
besliste de gemeente reeds tot aan-
koop. Prijs: 12.500 euro.

Wonen en werken.

O
p 18 maart trokken een
honderdtal N-VA militanten door
Mol achter de slogans "werk in

eigen streek" en "betaalbaar wonen".
Op zich misschien niet zo opmerkelijk,
ware het niet dat nog weinig politieke
partijen het aandurven om de straat
op te gaan om hun politieke bood-
schap kenbaar te maken.
Op de eerste plaats moet natuurlijk in
het parlement geageerd worden

(zie laatste bladzijde), maar ander-
zijds is het niet onbelangrijk ook als
partij je gezicht te tonen, niet alleen
op TV of  op de cover van magazines.
Voor de gelegenheid werd zelfs een
oude caravan meegenomen. Dit
symboliseerde de leefsituatie van de
Kempenaar in de toekomst als er niet
vlug verandering komt in het
werkgelegenheidsaanbod en de
duurte van het wonen in de Kempen.
In zijn toespraak onderstreepte Kris
Van Dijck de aanzetten die gegeven

worden door het Vlaams Parlement,
de Vlaamse regering en de verschil-
lende streekactoren. Dat het vooral de
federale overheid is die faalt, werd
door hem duidelijk in de verf  gezet.
Denken we aan het nucleaire dossier
en aan de processie van Echternach
m.b.t. de Ijzeren Rijn, de spoor-
verbinding tussen de Antwerpse haven
en het Ruhr-gebied, die dwars door
de Kempen loopt. Telkens als een
Belgische minister er een uitspraak
over doet, wordt de impasse groter…
Geïnteresseerden kunnen onze
strategische nota voor de Kempen
opvragen op ons secretariaat. Hij is
ook digitaal beschikbaar.

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 elke werkdag
toegankelijk van 09.00 tot 12.00 en
van 13.00 tot 15.00 uur, verantwoorde-
lijke Diana Slegers is bereikbaar tijdens
deze uren, of  op GSM 0477-63 24 92.
Kris Van Dijck is bereikbaar na afspraak.
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Kruispunt Hofstraat.

H
et kruispunt Hofstraat-Turnhoutsebaan zorgt vaak voor verkeershinder.
Niet in het minst doordat menig bestuurder zich niet altijd correct weet te
gedragen. Onduidelijkheid troef. Dit is in grote mate te wijten aan het feit

dat de twee delen van de Hofstraat niet mooi tegenover elkaar liggen. Hier een
oplossing voor vinden, is niet zo eenvoudig, of  toch?
Erik Gys bracht een extra punt op de laatste gemeenteraad, waarin hij twee
dingen vroeg. Eén: het intrekken van het recht op doorgang dat de gemeente-
raad vorig jaar verleende aan het Huys van Geel om een poort te maken tussen
het huis "de Giet", Turnhoutsebaan 5, en de parking van de kerk.
En ten tweede het starten van de procedure om de gronden binnen het rooi- en
onteigeningsplan langs de Hofstraat van datzelfde perceel, waar nu een maga-
zijn op staat, te verwerven. Aangezien de economische activiteiten er stilgevallen
zijn, meent de N-VA dat het tijd is om er orde op zaken te zetten. Afhankelijk van
het resultaat zou er minstens een fatsoenlijke stoep kunnen komen, al sluiten wij
de mogelijkheid om de Hofstraat wat te verleggen richting Markt, ook niet uit.
Het zou het kruispunt alvast veel overzichtelijker maken.
Ook nu weer vonden we geen gehoor en voerden een dovemansgesprek. Is het
nu werkelijk zo dat de "wijsheid" alleen van de meerderheid komt?
We zouden het zowaar nog gaan geloven.

Uit het N-VA
verkiezingsprogramma van
8 oktober 2000:

"Samen met de provincie dient
er gewerkt te worden aan een
verkeersveilige doortocht in
het centrum met extra
aandacht voor fietsers en
voetgangers als ook voor het
oost-west-verkeer dat de
provinciebaan moet kruisen."

I
n september 2002, straks vier jaar geleden, stelde de N-VA een nieuw
verkeersplan voor. Uitgangspunt was een realistisch, en dus veilig beleid
inzake snelheidsbeperkingen. Het hield zowel een aantal aanpassingen in ten

opzichte van de bestaande situatie als steeds een stapsgewijze overgang van
90 naar 50, over 70. De bebouwde kom zou gevoelig uitbreiden (Nieuwedijk,
grote delen van de Heide,… ) en bepaalde straten met bebouwing zouden i.p.v.
de 90 nu, 70 worden. Wij dachten aan Kuilstraat en Kuilender, Diel, Eersels,…
Voorgesteld werd tevens om dit plan ter inzage en bespreking voor te leggen
aan de bevolking. De meerderheid wees deze handelswijze af, maar paaide ons
toen om het N-VA-plan als basis te gebruiken bij de bespreking van een alom-
vattend mobiliteitsplan. Wij geloofden toen echt dat de basis gelegd was om iets
ten goede te wijzigen (zie Betrokkenheid oktober 2002). Helaas, er is met ons
plan tot op heden niks gebeurd. Van een mobiliteitsplan is in de verste verte
nog niks te bespeuren…

Broekstraat.

D
e Broekstraat krijgt een nieuw fiets-
en voetpad aan de oost- en
noordzijde.

Het ontwerp en de voorwaarden werden
unaniem goedgekeurd op de gemeente-
raad ten bedrage van 52.248 euro.
De werking zullen in eigen beheer
uitgevoerd worden.

Gratis!

H
eb jij nog een plaatsje, in je
voortuin of  op een ander perceel,
waar wij gratis en voor niks een

verkiezingsbord mogen neerpoten? Geef
ons een seintje. Een telefoontje volstaat
op 0475-61 70 06. We komen het plaat-
sen en weer ophalen… Wij zijn je alvast
heel dankbaar voor je medewerking.

VU: Kris Bertels - www.n-va.be
Hoefstraat 5 - 2480 Dessel.

Je kunt alle mensen een poosje
voor de gek houden.
Je kunt zelfs sommige mensen
altijd voor de gek houden.
Maar je kunt niet alle mensen altijd
maar voor de gek houden.

90 70 50 30

www.n-va.be
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Kempense eisen in

Brussel.

I
n de vorige Betrokkenheid maakten we
melding van het initiatief  van de
Kempense Vlaamse volksvertegen-

woordigers, waaronder Kris Van Dijck, om
naar aanleiding van de sluiting van
Belgonucleaire de aandacht van de
Vlaamse regering op de Kempen te
trekken. De resolutie werd in commissie
unaniem goedgekeurd. Na de
paasvakantie volgt allicht de unanieme
goedkeuring in plenaire zitting.
Hieronder vind je de integrale tekst van
de resolutie:

"Het Vlaams parlement,
- gelet op het Vlaamse regeerakkoord;
- gelet op de beleidsnota Econome,
Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en
Buitenlandse Handel 2004-2009, waarin
onder meer een competitieve
investeringsregio en een competitieve
kennis-economie als krachtlijnen worden
geformuleerd en waarbij ook het belang
wordt beklemtoond van een kwaliteitsvolle
ontwikkeling van nieuwe bedrijven-
terreinen, het verduurzamen van verou-
derde bedrijventerreinen en brownfields,
het ontwikkelen van incubatiecentra en
wetenschapsparken, de kennistransfer en
de valorisatie van het onderzoek en de rol
van universiteiten, hogescholen en
onderzoeksinstellingen daarbij;
- gelet op de beleidsnota Energie en
Natuurlijke Rijkdommen 2004-2009,
waarin de milieuvriendelijke
energieproductie als een project wordt
beschreven;
- overwegende dat:
1° de sluiting van Belgonucleaire een
rechtstreeks tewerkstellingsverlies van
261 personen tot gevolg heeft en dat er
indirect al sprake is van een verlies van
meer dan 300 arbeidsplaatsen, zonder
dat de eventuele 'toekomstige' effecten
op andere nucleaire bedrijven in rekening
gebracht worden;
2° de nucleaire bedrijven in totaal ca.
1800 personen direct aan het werk
stellen en indirect een effect hebben op
de tewerkstelling van ca. 3500
werknemers, wat de Kempense
afhankelijkheid van deze 'onzekere'
sector groot maakt;
3° het Streekplatform Kempen en nu
RESOC-Kempen een standpunt 'Nucleair
veilige Kempen' hebben ingenomen,
waarin streekontwikkeling en reconversie
een belangrijk 'Vlaams' onderdeel vormt;
4° er zich in de Kempen, onder meer met
het VITO en het SCK, al een belangrijke
concentratie aan deskundigheid inzake
energie- en milieutechnologie bevindt;

- vraagt de Vlaamse Regering:
1° om, in overleg met de regionale
actoren uit de Kempen, dringend een
reconversieplan voor de Kempen op te
stellen naar aanleiding van recente
ontwikkelingen;
2° om hierbij rekening te houden met de
creatie van voldoende ruimte om
kwaliteitsvol en toekomstgericht te
ondernemen en hierbij een goede
ontsluiting te garanderen;
3° om de kennispolen in de Kempen
verder uit te bouwen met betrekking tot
Vlaamse milieu- en energietechnologie;
4° om een goede begeleiding te garande-
ren van al de ontslagen werknemers;
5° om dringend overleg te plegen met de
federale regering met het uitdrukkelijke
verzoek duidelijkheid te geven:
a) over de toekomstperspectieven van de
nucleaire sector in België en de Kempen
in het bijzonder, vooral wat de ontmante-
ling van het nucleaire passief  betreft, en
dat in relatie tot de sociaal-economische
streekontwikkeling;
b) over de aanpak van het passief  van
Belgonucleaire, en daarbij in elk geval de
nodige gelden ter beschikking te stellen
en een snelle vergunning af  te leveren
voor de ontmanteling van de installaties,
wat voor een (gedeeltelijk) behoud van
werkgelegenheid kan zorgen;
c) over de betrokkenheid van het
Federale Agentschap voor Nucleaire
Controle (FANC) bij de ontmanteling van
Belgonucleaire om zo een maximale
veiligheid te garanderen;
d) over eventuele federale steun om een
concentratie aan milieu- en energie-
technologiebedrijven op de huidige
nucleaire site uit te bouwen.

Toekomst nu voorbereiden.
De uitdagingen van de vergrijzing
vereisen dringende én doortastende
maatregelen. Het gaat hier immers om de
betaalbaarheid van ons sociaal stelsel.
Meer bepaald dienen op drie terreinen
maatregelen genomen worden. Ten eerste
moet de overheidsschuld sterk afge-
bouwd worden. Een percentage onder de
60% van het BBP moet bereikt worden
om de toekomstige uitdagingen te kunnen
aangaan. Ten tweede moeten de steeds
sterker stijgende kosten van de gezond-
heidszorg dringend efficiënter beheerst
worden. Door de veroudering van de
bevolking zullen deze kosten immers nog
toenemen. Ten derde moet de
werkgelegenheidsgraad dringend
opgetrokken worden, zodat minder
mensen afhankelijk zijn van een uitkering,
en meer mensen meebetalen aan de
Sociale Zekerheid. Het eindeloopbaan-
debat betreft precies dit laatste punt.

Het feit dat veel mensen vroegtijdig de
arbeidsmarkt verlaten, haalt de
werkgelegenheidsgraad immers sterk
naar beneden. Uiteraard moeten er ook
extra arbeidsplaatsen gecreëerd worden,
zodat de tewerkstellingsgraad bij de hele
bevolking stijgt, en niet enkel bij de
ouderen.
Op het federale niveau kan echter geen
consensus bereikt worden over de juiste
aanpak. De situatie is immers verschillend
aan beide zijden van de taalgrens. De
Belgische constructie staat een oplossing
dan ook in de weg. Voor de N-VA moeten
de deelstaten in hun eigen belang
bevoegd worden voor alle sociaal-
economische materies.
De stelsels van vervroegde uittreding
ondermijnen de betaalbaarheid van onze
sociale zekerheid en dus de toekomst van
onze welvaart. Bovendien dreigt op
termijn schaarste op de arbeidsmarkt te
ontstaan. De N-VA wil dan ook alle
systemen die een snelle uittreding
bevorderen laten uitdoven, zodat de
wettelijke pensioenleeftijd gemiddeld
dichter benaderd wordt. Hiervoor moeten
zowel werkgevers als werknemers
gestimuleerd worden.
We mogen echter niet enkel oog hebben
voor de uitstroom van werkende mensen,
ook de instroom is van levensbelang.
De basis daarvan ligt bij een degelijk
gezinsbeleid. Er moeten maatregelen
genomen worden om de denataliteit aan
te pakken en van de huidige bevolkings-
piramide opnieuw een échte piramide te
maken. Enkel zo wordt de toekomst van
de Vlaamse welvaart en de
betaalbaarheid van ons sociaal systeem
ook op langere termijn verzekerd.
De N-VA heeft reeds een gezinsnota
samengesteld, met maatregelen voor een
doeltreffend gezinsbeleid (www.n-va.be/
gezin). Er moet meer arbeid gecreëerd
worden, zodat de werkgelegenheidsgraad
bij de hele bevolking kan stijgen. Werklo-
zen moeten geactiveerd worden en voor
het verkrijgen van een uitkering ook een
tegenprestatie leveren. De N-VA legt
immers de nadruk op rechten én plichten.
De partij lanceerde reeds een
ondernemingsplan en werkt aan een
geactualiseerd plan voor de economie.
Lees meer op www.n-va.be/loopbaaneinde

Koen Huysmans  -  014-37 97 71


