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In de kijker:
Flor Van Noppen

F

lor kwam naar Witgoor wonen in
1992. Drie jaar later werd zijn
broer op een laffe wijze
vermoord. Flor trad in diens
voetsporen en bond de strijd aan
tegen de hormonenmaffia en voor
gezond voedsel. Op de honderden
avonden die hij volpraatte, moest hij
steevast geëscorteerd worden door
veiligheidsdiensten.
Wegens gezondheidsredenen diende
Flor een punt te zetten achter zijn
beroepscarrière en verkocht zijn
huis aan den Diel om samen met zijn
vrouw Marzanna en stiefzoon JeanPaul hun intrek te nemen in een
appartement langs het Zandvliet.
Het gezin kocht in de zomer van
2006 opnieuw een huis in de
Turkeiestraat, een huis dat ook
officieel bewoond was. Nu Flor een
verbouwingsaanvraag heeft ingediend en een vergunning bekwam
om een aantal kappingen uit te
voeren, probeert men alles om hem
in diskrediet te brengen. Politieke
tegenstrevers betreden in ware
KGB-stijl zonder toestemming zijn
eigendom om er foto's te gaan
nemen en schrikken er niet voor
terug om privé-gesprekken op te
nemen. Watergate in De Plaetse?
We zijn er echter van overtuigd dat
Flor op dezelfde gedreven en
correcte manier zijn schepenambt
zal blijven uitoefenen en wie weet
straks ook in de Kamer…
Zijn doelstellingen voor de volgende
zes jaar zijn geen grootse, geldverslindende projecten, maar
eenvoudige dingen: op zes jaar alle
fiets- en voetpaden er goed bij
leggen, aanpassingen aan de
infrastructuur voor mindervaliden,
het aanplanten
van groenbermen,
… . Vooral kleine,
eenvoudige,
duurzame en
betaalbare dingen
die veel frustraties
bij de Desselaars
zullen wegnemen.

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!

B

este Desselaars,

Op 10 juni krijgen we de uitgelezen kans om voor het eerst in de
geschiedenis van onze gemeente een Desselaar in de Kamer van
Volksvertegenwoordigers te hebben. Bij de aanstaande federale verkiezingen
stappen CD&V en N-VA opnieuw in één front, als één kartel naar de kiezer.
Wat in 2004 op Vlaams en Europees niveau startte, moet nu een vervolg krijgen
in de Kamer en Senaat. Paars breken is een noodzaak om meer bevoegdheden
voor Vlaanderen te kunnen afdwingen en een duurzaam beleid mogelijk te maken,
op maat van de noden van zowel de Vlaamse als Waalse samenleving.
De kamerlijst wordt getrokken door Inge Vervotte en plaats twee wordt ingenomen door onze nationale voorzitter Bart De Wever. Op de zesde plaats staat onze
Desselse schepen Flor Van Noppen. Met een goede persoonlijke uitslag kan
Flor naar Brussel. Na Hugo Draulans destijds in de Senaat en Kris Van Dijck sinds
1995 in het Vlaams Parlement kan Dessel zo haar derde nationaal N-VA
mandataris leveren. Tel daarbij Dessels CD&V politicus Michel Meeus in de
provincieraad en onze gemeente kan op alle niveaus vertegenwoordigd zijn.
Welke kleine gemeente kan zulke kaarten voorleggen?
Aan jullie om Flor in het parlement te stemmen. Dessel kan er alleen maar wel bij
varen.
Met vriendelijke groeten,
Guy Muylaert
Voorzitter N-VA Dessel
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Wonen in Dessel.

V

Verdwenen monumenten.

A

ls N-VA zijn we verheugd dat de andere partijen ook eindelijk bekommerd
zijn om het cultuurhistorisch erfgoed van Dessel. Enkele jaren terug werden
de oude zerken die de muren van de Sint-Niklaaskerk sierden nog verbrijzeld en als wegfundering gebruikt terwijl het oude ijzeren kruis achteraan de kerk
bij het groot huisvuil belandde. Of weet je nog hoe er een petitie de ronde deed
om de pomp op ons marktplein niet te klasseren, toen de N-VA de procedure
opstartte en de pomp van verhuis behoedde?
Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we het over de hele lijn met deze plotse ommekeer eens kunnen zijn. Het klasseren van de gevel van de firma Smet hoeft voor
ons bijvoorbeeld niet. Een klassering zou ook al een hypotheek leggen op wat er
al dan niet kan komen op die centrale plaats in Dessel.
Met betrekking tot de gevonden waterput in de pastorij werd door Schepen
Van Noppen een prijsvraag gedaan om deze archeologisch te laten onderzoeken.
Het Ministerie van Monumenten was echter geen vragende partij omdat ze zo al
duizenden putten hadden onderzocht en men meestal ook weinig terugvindt. De
putten werden na gebruik opgevuld en tussen dat "vulsel" kunnen overblijfselen
steken van potten, pannen, huisraad,… De offerte bracht verrassende cijfers
met zich mee. In samenspraak met de heemkundige kring zal bepaald worden wat
er kan gebeuren.

oor de N-VA zal het een belangrijk
streefdoel blijven om nieuwe
woonkavels op de markt te krijgen.
Daarvoor richten we onze aandacht op
die binnengebieden die binnen de
woonzone liggen (rood op het gewestplan) en zullen we al het mogelijke doen
om Elsakker fase 2 te kunnen uitvoeren.
Toen de firma Smet een aanvraag deed
voor een stedenbouwkundig attest waren
er sommigen als de kippen bij om de
N-VA er van te betichten de kaart te
trekken voor opnieuw tientallen bijkomende appartementen in ons landelijk
Dessel. Is dat zo? Vooreerst komt de
aanvraag niet van het gemeentebestuur,
laat staan van de N-VA, maar wel van de
firma Smet en de procedure van openbaar onderzoek loopt nog. Na de vergunningen voor 174 (!!!) nieuwe appartementen de voorbije zes jaar zijn wij ons
ten volle bewust waar we op moeten
inzetten: kavels voor jongeren. Het vorige
gemeentebestuur schrok er niet voor
terug vergunningen voor appartementen
af te leveren na eerst stedenbouwkundige voorschriften te laten wijzigen in
straten voor ééngezinswoningen.

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

Geen paaseitjes.
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D

e voorbije jaren was de N-VA vlak
voor Pasen vaste klant op de
wekelijkse markt om paaseitjes uit
te delen aan de bezoekers en marktkramers. Voor wie ons dit jaar miste…
We moesten noodgedwongen passen.
De aankomende federale verkiezingen
verbieden ons immers om in de sperperiode (en die start drie maanden voor
de verkiezingen) gadgets of geschenken
uit te delen.

Sportbeleidsplan.

O

nder verantwoordelijkheid van schepen van Sport Herman Minnen ging in
Dessel een stuurgroep van start om voor onze gemeente het allereerste
sportbeleidsplan klaar te stomen. Via dit beleidsplan willen we in Dessel tot
een duurzame ondersteuning en subsidiëring van de sportclubs komen. Als het
Dessels plan tot stand komt, zal de Vlaamse Overheid in 2008 13.350 euro ter
ondersteuning overmaken. Als de gemeente daar het verplichte minimumbedrag
van 6.675 euro naast legt, gaat het in totaal om minstens 20.000 euro.
Dit geld moet ingezet worden om de sportkwaliteit te verhogen, zowel van de
georganiseerde als van de niet-georganiseerde sport, met daarbij een bijzondere
aandacht voor sport-kans-armen. Iedere Desselaar aan het sporten, blijft het
motto. Om het eerste Dessels sportbeleidsplan op te stellen, krijgt de gemeente
de ondersteuning van het ISB (Instituut voor Sport Beheer).
Dessel is daarmee één van de 130 gemeenten die op die manier een coach
toegewezen gekregen heeft.
De stuurgroep is evenwichtig samengesteld met mensen die hun sporen verdienden in de Desselse sportmiddens en zullen ten gepaste tijden hun plannen
voorleggen aan een klankbordgroep om te peilen of ze wel degelijk goed bezig
zijn. Elke Desselaar zal ook via een enquête bevraagd worden.
Dit boeiend verhaal wordt zeker vervolgd.
Patrick Janssens (SP.a) op een
congres voor burgemeesters en
schepenen van financiën:
"Het is de opdracht van de meerderheid een beleid te voeren, een
project te realiseren. Het is de taak
van de oppositie het project te laten
mislukken."
Patrick Janssens (SP.a) op een
congres voor burgemeesters en
schepenen van financiën:
"Zoals sommigen in 't parlement wel
weten: met afblaffen, schelden en
agressie bereik je niks. Integendeel.
Heb daarentegen aandacht voor
menselijke factoren. Maak een ploeg."

Wat is politiek?

I

n de Elsevier encyclopedie geeft men
twee verklaringen voor politiek:
1. Politiek als het streven naar een
goede samenleving. Deze visie op de
politiek benadrukt het morele aspect,
namelijk het werken aan een ideaal, het
verbeteren van de samenleving.
Politieke activiteit wordt als iets
positiefs beschouwd, een bezigheid
waardoor een individu als sociaal
wezen tot volle ontplooiing komt, in
dienst van zijn medemensen.
2. Politiek als de strijd om de macht. In
deze visie staat het verwerven, het
behouden en gebruiken van macht en
invloed centraal en staat het morele
element op de achtergrond.
Laat het duidelijk zijn: als Desselse
N-VA kiezen we voor de eerste
omschrijving!

Uit het N-VA
verkiezingsprogramma van
8 oktober 2006:
"Met de financiële steun van
de Vlaamse Overheid wordt er
geïnvesteerd in de kwaliteit
van de (jeugd)opleidingen en
de vorming van trainers,
begeleiders, bestuursleden en
scheidsrechters. Daartoe
worden afspraken gemaakt en
overeenkomsten gesloten met
de Desselse sportclubs."

BPA zonevreemde bedrijven.

N

a jaren van voorbereiding, overleg en onderzoek zal op de gemeenteraad van
april de beslissing genomen worden om voor zes Desselse bedrijven de procedure voor een bijzonder plan van aanleg (BPA) op te starten en in openbaar
onderzoek te stellen. Een BPA moet ervoor zorgen dat de bewuste bedrijven niet
langer zonevreemd zijn en dus niet langer in wettelijke onzekerheid leven. Om in
aanmerking te komen, dienen de bedrijven wel over de nodige vergunningen te
beschikken. Het gaat om volgende ondernemingen: Gebo, Stenehei; Plastiekbouw
Peeters, Polderstraat; Verelec, Kastelsedijk; Damstransport, Turnhoutsebaan ; Star
Laundry, Kuilstraat en Van Herk, Molenhoek.

Ellen Broekx naar IOK.

D

e Desselse gemeenteraad had over het hoofd gezien dat Flor Van Noppen
slechts naar drie Raden van Bestuur van intergemeentelijke samenwerking kan
gestuurd worden. Op de gemeenteraad van februari werd hij nog unaniem, met
de steun van alle partijen, aangeduid voor vijf besturen. Reden hiervoor was dat Flor
buiten zijn schepenmandaat geen ander beroep uitoefent en Dessel dus ten volle zou
kunnen vertegenwoordigen. Voor IOK en IOK-afval nam hij eind maart al ontslag en zal
er, als de gemeenteraad het goedkeurt, vervangen worden door Ellen Broeckx.
Als N-VA verleenden we er onze steun aan dat ook de Desselse oppositie
vertegenwoordigd is in IOK door hun kandidaat unaniem voor te dragen.
Samen besturen is goed besturen!

Turnhout - Geel

N

a de zware supportersrellen in
de heenronde bij de match Geel
- Turnhout in derde nationale,
verbiedt de Turnhoutse burgemeester
de terugwedstrijd in het Stadspark op
zondag 6 mei. Om de veiligheid te
garanderen zou hij grote delen van het
stadspark moeten sluiten voor de
gewone wandelaar. Burgemeester
Hendrickx vindt dat dat niet kan.
Op zoek naar een andere locatie dacht
Dessel Sport een aardig graantje mee
te kunnen pikken door de wedstrijd in

de Lorzestraat te laten spelen. Onze
burgemeester, Kris van Dijck, ziet dat
niet zitten: "Waarom zouden wij in
Dessel risico's nemen voor een
wedstrijd die men in Turnhout zelf
verbiedt?" De ligging van het stadion is
niet van die aard om risicowedstrijden,
waarbij Dessel Sport zelf niet moet
aantreden, aan te trekken en te
bekostigen. Het zou het ongeoorloofd
inzetten van gemeenschapsmiddelen
betekenen en een staat van beleg
afkondigen over een dorp dat met de
wedstrijd tussen de twee kemphanen
niks te maken heeft.
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Op werkbezoek in
Dinant.

D

at de N-VA-campagne "laat
Vlaanderen niet verst(r)ikken" niet
gericht is tegen de Walen, maar wel
tegen het politiek systeem, werd niet
door iedereen begrepen. Wel door de MR
burgemeester van Dinant, Richard
Fourneaux, zelf een strikjesdrager.
Hij nodigde het N-VA partijbestuur uit
voor een bezoek aan zijn stad.
Een uitnodiging die Bart De Wever en zijn
medestanders niet liet liggen.
De burgemeester toonde de N-VA hoe
het beleid van de PS ook stadsprojecten
in Dinant verst(r)ikt. Vergunningen
worden door het Waals Gewest niet
afgeleverd of tegengewerkt omdat
Dinant niet door de PS wordt bestuurd.
Tot zover het Marschall-plan voor
Wallonië…
Wie gaat ons hier nu lessen geven over
verdraagzaamheid? Dat we het van een
Waal zelf mochten leren.

De muur staat er al.
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Marc De Vos en Le Soir-hoofdredactrice
Bénédicte Vaes verzetten zich op 27
maart in De Standaard tegen een
regionalisering van het arbeidsmarktbeleid. Vaes is ronduit tegen.
De Vos is genuanceerder, maar ook hij
ziet regionalisering slechts als het
ultieme middel. Geert Bourgeois diende
hen van antwoord.
Laten we vooral nuchter blijven, schrijft
de hoofdredactrice van Le Soir.
Regionalisering van het werkgelegenheidsbeleid zou volgens haar betekenen
dat een muur wordt opgetrokken tussen
burgers. In werkelijkheid moet die muur
niet meer opgetrokken worden.
Hij staat er al.
Ten eerste hoeft het weinig betoog dat
de Vlaamse en Waalse arbeidsmarkt
bestáán. En dat ze totaal verschillend
zijn. De werkloosheidgraad bedraagt in

Vlaanderen 8%, in Wallonië 18%. In
Vlaanderen moet het beleid vooral
gericht zijn op de activering van 'ouderen' (amper 30% van de Vlaamse 50plussers werkt nog). Wallonië kampt dan
weer met een grote jongerenwerkloosheid.
Ook het niet-navolgingspercentage (het
aandeel werkzoekenden dat in de loop
van een jaar werkloos wordt en dat
twaalf maanden later nog steeds geen
werk heeft, zonder een passende
opleiding of begeleiding te volgen) ligt in
Vlaanderen (9%) opmerkelijk lager dan
in Wallonië (37%).
En zo kan je nog wel even doorgaan.
Essentieel is dat het onzinnig is om één
en hetzelfde beleid te willen voeren voor
twee verschillende realiteiten.
Marc De Vos erkent dan wel de verschillen, hij minimaliseert ze. Zo verwijst hij
naar de verschillen bínnen de Vlaamse
arbeidsmarkt. Dat 'populaire' argument
houdt geen steek. Met uitzondering van
Italië, zijn de regionale verschillen inzake
werkloosheid in geen enkel OESO-land
groter dan in België. Het verschil binnen
Vlaanderen zelf, zit anderzijds op het
Europese niveau.
Eén van de verklaringen is dat er binnen
Vlaanderen een grote arbeidsmobiliteit
bestaat, terwijl die tussen Vlaanderen en
Wallonië bijna onbestaande is.
Vandaag werkt amper 3 procent van de
werkende Walen in Vlaanderen. Franse
grensarbeiders overschrijden met gemak
de staatsgrens om in West-Vlaanderen te
komen werken. Maar van de duizenden
werklozen in het naburige Henegouwen
durven enkel uitzonderingen de taalgrens
over. De muur, weet je wel.
De beste manier om die af te breken is
niet minder, maar meer bevoegdheden
voor de deelstaten. Net de afwezigheid
van volledige autonomie en, vooral, van
enige financiële verantwoordelijkheid
houden de muur in stand.

Met een eigen RVA hebben de deelstaten
effectief baat bij de vermindering van het
aantal werklozen, aangezien ze dan ook
de gevolgen dragen van hun beleid. En
net zo’n beleid zou Wallonië op het vlak
van werkgelegenheid uit het slop kunnen
trekken.
Vaes vreest daarentegen dat meer
regionalisering de minder welgestelden
nog wat armer zal maken. Het bewijst dat
de Franstalige weigering vooral ingegeven is door financiële motieven en niet uit
liefde voor België. Maar dan nog, zou
Vaes juist moeten pleiten voor meer
bevoegdheden. Want eigen bevoegdheden met financiële verantwoordelijkheid
is voor de deelstaten een aansporing om
het beter te doen, om zelf de eigen
welvaart veilig te stellen. In het huidige
consumptiefederalisme bestaat de enige
aansporing erin de geldstromen veilig te
stellen, stromen die er ondanks hun
massale omvang niet in slagen het
economische tij in Wallonië te keren.
Marc De Vos heeft tot slot schrik van
hogere loonkosten in Vlaanderen. Hij
mag gerust zijn, de nuchtere Vlamingen
gaan zichzelf niet uit de markt prijzen.
Met meer eigen bevoegdheden mogen
we zelfs ambitieuzer zijn. Stel: we hebben
een echt Vlaams generatiepact, we
voeren een modern arbeidsmarktbeleid
en financieren kinderbijslagen en
gezondheidszorg niet langer met de
belasting op arbeid. Wie wordt dan
slechter van hoge nettolonen? De prikkel
om te werken en de binnenlandse
besteding kunnen alleen maar toenemen.
De Vos heeft gelijk dat een Vlaams
arbeidsmarktbeleid veeleer een middel
dan een doel is. Inderdaad een middel
om tot meer welvaart en welzijn. Laten
we dus vooral nuchter
blijven en meer
essentiële hefbomen
in Vlaamse én Waalse
handen geven. De tijd
dringt…
Geert Bourgeois
Vlaams minister

Mars voor
Staatsvorming.

H

et katholiek Vlaams Hoog
studenten Verbond (KVHV)
organiseert op 6 mei in
Sint-Genesius-Rode een mars voor
Vlaamse staatsvorming. Vanuit Dessel
doen we daar aan mee. Wie mee wil?
Inschrijven op ons secretatriaat.
Voor alle info: www.staatsvorming.be

