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In de kijker:
Renild Peeters

R

enild is geboren in 1957 en
groeide op in Witgoor. Na
haar huwelijk met Carlo Van
Beylen verhuisde ze naar de
andere kant van het dorp. Renild
is al decennialang vertrouwd met
de Desselse politiek. Niet moeilijk
als dochter van Frans van de
Koeter en Wiske Mandelings.
Wiske was mandataris van 1977
tot en met 2000, 24 jaar lang,
waarvan zes jaar schepen en zes
jaar OCMW-voorzitter. Nadien nam
Carlo de fakkel waardig over.
Het was echter het noodlot dat
een einde maakte aan zijn
onbaatzuchtige en gedreven inzet.
Een spijtig ongeval dat hun leven
danig overhoop haalde. Maar het
bloed kruipt waar het niet gaan
kan en Carlo en Renild vochten
terug. Met ups en downs en de
steun van familie en vrienden.
Bij de verkiezingen van oktober
2006 nam Renild de plaats van
Carlo in en werd met 554
voorkeurstemmen op slag
glansrijk verkozen. Ze zetelt dan
ook sinds januari 2007 in de
gemeenteraad.
Samen met Carlo zijn het nog
steeds graag geziene gasten in
het verenigingsleven. Ze nemen
ook altijd zelf initiatief om leven in
de brouwerij te brengen.
Sinds kort zette Renild een punt
achter haar professionele carrière.
De zorg voor Carlo en er samen
het beste van maken deden haar
dit besluit
nemen.
Een gedreven
vrouw op wie er
kan gerekend
worden.

De kas geraakt leeg?

B

este Desselaars,

Onder de titel “de kas geraakt leeg” proberen sommige politici in
Dessel mensen bang te maken. Niets is echter minder waar. Terwijl de
Desselaar veruit de minste gemeentebelastingen betaalt ten opzichte van
andere Kempenaars (samen met Oud-Turnhout), zijn de gemeentefinanciën onder controle. Net zoals in een goed beheerd huishouden
waken we erover dat de uitgaven in verhouding staan tot de inkomsten
en dat de schulden en aangegane leningen eveneens in een gezond
evenwicht zijn met onze kastoestand. We wensen de belastingen niet te
verhogen. De tering zal dan ook altijd naar de nering gezet worden.
Wat de inkomsten betreft, mochten we zelfs ontdekken dat bepaalde
bedrijfsbelastingen bij sommige bedrijven niet geïnd werden.
Bij één bedrijf zelfs 84.000 euro… Vergeten? Vorig jaar al werden door
ons de puntjes op de i gezet.
Onze ambitie strekt zo ver dat we in de gewone dienst voor het eigen
dienstjaar met een batig saldo trachten te werken. In de begroting van
2008 startten we in ieder geval zo. Dat de kas op die manier leeg zou
geraken? Maak dat een ander wijs.
Met vriendelijke groeten,
Erik Gys
Schepen van Financiën
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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.nvadessel.be
www.bloggen.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.

Desselse oppositie spreekt voor haar beurt.

E

ind vorig jaar mochten we in de kranten lezen dat de BPA-zonevreemde
bedrijven, waarbij zes Desselse bedrijven betrokken zijn, goedgekeurd
was door de bestendige deputatie van Antwerpen. Het was enkel nog
een zaak van publicatie in het Belgisch Staatsblad, aldus de krantenberichten. Het bericht kwam van de Desselse oppositie.
Als N-VA waren we hoegenaamd niet gelukkig met die voorbarige hoerastemming. Want wat de bestendige deputatie deed was niet meer dan het
formuleren van een advies aan de minister bevoegd voor ruimtelijke
ordening, Dirk Van Mechelen. En, onze vrees bleek niet ongegrond te zijn.
Op 17 maart tekende de minister immers het ministerieel besluit waarbij het
BPA zonevreemde bedrijven Dessel slechts gedeeltelijk goedgekeurd werd.
Voor twee van de zes bedrijven is de minister niet akkoord met de
voorgestelde plannen.
Weer maar eens een bewijs dat vroegtijdige, onoordeelkundige communicatie
voor niemand goed is. Niet voor de betrokkenen. Niet voor de
geloofwaardigheid van de boodschapper. Niet voor de overheid die het
nadien mag gaan uitleggen…

Klachten.

D
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iezelfde oppositie legde twee
klachten neer bij de gouverneur.
De eerste klacht betreft het
vernieuwen van de dakgoten aan de
school in Witgoor. Na de hagelbui van
juni vorig jaar werd door de
gemeenteraad unaniem beslist om de
PVC-dakgoten te vervangen. Er werd
officieel prijsgevraagd en de laagste
bieder kreeg het werk toegewezen.
Tijdens de werkzaamheden in december werd vastgesteld dat ook de
zinken goten en buizen hun beste tijd
gehad hadden. In overleg met de
technische diensten en op basis van
dezelfde prijzen (die toch al het laagst
bleken) werd kort op de bal gespeeld
en het werk uitgebreid.

Niet correct beweren de reclamanten
en krijgen daarbij gelijk van de
gouverneur die het gemeentebestuur
vraagt de procedure in het vervolg
correct te laten verlopen. Aangezien
de meerwerken een 60% meer zijn
dan het oorspronkelijk bedrag, had de
gemeente een nieuwe prijsvraag
moeten organiseren. Bovendien was er
geen opdracht van het college van
burgemeester en schepenen.
Dat de verrekening wel goedgekeurd
werd door de gemeenteraad, deed
daar niks aan af. De gouverneur vraagt
dan ook dit in het vervolg volgens het
boekje te doen.
De andere klacht betreft de stemming
over de begroting 2008. In het
meerjarig financieel beleidsplan zat
een fout voor het jaar 2012 (!).

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

D

e badkamers in de bejaardenwoningen in de Alfons Smetstraat waren niet aangepast aan
de behoeften van de bewoners.
Kleine, moeilijk toegankelijke ligbaden
maakten dat meerdere bewoners zich
enkel konden behelpen aan de lavabo.
Op vraag van de bewoners werden de
baden vervangen door moderne
douches. Een aanpassing op maat van
de oudere bewoners.
De cijfers voor de kerkfabrieken en het
OCMW waren niet hetzelfde als in de
goedgekeurde documenten van
bewuste instellingen. Ten dele te wijten
aan het feit dat die cijfers nog
wijzigden, terwijl de documenten van
de gemeente al opgemaakt en
rondgedeeld werden. Staande de
vergadering werden de cijfers aangepast, in die vorm gestemd en daags
na de gemeenteraad aan alle raadsleden toegestuurd. Niet correct luidt
het protest. Wat deze laatste klacht
betreft, is er nog geen uitspraak.
Wie niet sterk is moet slim zijn.
Wie ook niet slim is moet zich
behelpen met integriteit.
Fons Jansen, Nederlands cabaretier en schrijver

Uit het N-VA
verkiezingsprogramma van
8 oktober 2006:
“De N-VA is voorstander van
realistische en eenvormige
snelheidsbeperkingen en van
vlotte overgangen van de ene
snelheidszone naar de andere
en dit met de nodige visuele
ondersteuning (bv. Poorteffect).”
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70-50-30

H

et schepencollege heeft een
voorontwerp goedgekeurd om
de snelheidsregimes in Dessel
veel beter af te stemmen op de
realiteit. Buiten de bebouwde kommen,
mag je bijna op alle gemeentewegen
90 rijden.
Dit geldt ook zo in echte woonstraten
als Boshoek, Taaihoek of aan de Chiro
in de Kattenberg.
Hier wensen we een einde aan te
maken. Het voorstel is nu overgemaakt
aan de lokale politie voor advies en
moet nadien nog andere
adviesprocedures doorlopen.

50

30

In het nieuwe voorstel mag je nergens
nog 90 rijden en wordt een zone 70
geïnstalleerd. Wees eerlijk; waar kan je
in Dessel op een verantwoorde wijze
90 rijden?
De bebouwde kom (50) van Dessel,
die doorloopt van van achter in Brasel
tot aan brug 0bis in Witgoor, wordt op
sommige plekken gevoelig uitgebreid:
Kattenberg (Chiro), Nieuwedijk,
Eersels, om de belangrijkste te
noemen. De delen in Brasel, Zandvliet
en Meistraat waar 70 toegestaan is,
blijven behouden.
De zone Heide (50) wordt het felst
verruimt met Boshoek, heel de
Kantstraat, Pluimstraat,

Bogaardstraat, Taaihoek en Konijnenberg. Het voorliggend voorstel behelst
ook het creëren van poorten,
wegversmallingen, daar waar men de
bebouwde kom binnenkomt.
Naast de traditionele bebouwde
kommen zullen ook de KMO-zones
Stenehei (Zandbergen) en
Goormansdijk, inclusief de woonkern
van sas 5, een zone 50 worden.
Daarnaast blijven de drie
schoolomgevingen een zone 30.
Op die manier wenst het
gemeentebestuur op een eenvormige,
transparante manier de
verkeersleefbaarheid en veiligheid een
extra stimulans te geven.

Nieuwedijk.

D

e werken aan de Nieuwedijk zijn volop in uitvoering. Hoofdreden van de werk
zaamheden is het aankoppelen van het stuk afvalwaterriool over de Voorste
Nete aan het Dessels rioleringsstelsel. Nu wordt er nog in de Voorste Nete
geloosd. Enkele jaren geleden was er ook een subsidie voorzien van de Vlaamse
overheid om hetzelfde te doen voor de Diel. Het gemeentebestuur ging daar toen niet
op in. Op de Nieuwedijk worden we nu geconfronteerd met werken in meer. Oorspronkelijk was het de bedoeling de bestaande riolen te laten liggen waarbij de ene
afvalwaterriool zou blijven en de andere voor de regenwaterafvoer tot aan de Voorste
Nete zou zorgen. Bepaalde stukken zouden wel aangepast moeten worden om
infiltratie in de bodem mogelijk te maken.
Vooreerst blijkt uit cameraonderzoek (reeds uitgevoerd in september 2005) dat de
riolen er slecht zijn en toch dienen vervangen te worden. Geen oplapwerk! Daarnaast
bleek bovendien dat na onderzoek ter plekke de nutsmaatschappijen Pidpa en Eandis
problemen zouden ondervinden om zowel de water- als gasleidingen op een deftige
wijze aan te leggen indien de riolen bleven waar ze waren.
We behouden de maximale subsidies van Vlaanderen. Een nieuw dossier indienen en
het project van nul herbeginnen zoals sommigen in de gemeenteraad opperden, zou
niet verstandig zijn en een berg extra kosten genereren; zowel voor gemeente als voor
bewoners. Ten eerste zijn de werken al aanbesteed en ten tweede zijn de subsidievoorwaarden strenger gemaakt. Zo zouden alle bestaande huizen naar een
ontdubbelen van regen- en afvalwater moeten gaan, ook op hun eigendom en dus
volledig door de bewoners zelf te betalen. Nu geldt dit enkel voor nieuw te bouwen
huizen.

Nieuwe webstek.

D

essel beschikt sinds het begin
van de maand over een splinternieuwe webstek die naadloos
aansluit bij de nieuwe huisstijl.
Op deze manier is de gemeente nog
toegankelijker en nog dichter bij haar
“cliënteel”, jullie dus. Je vindt er niet
alleen alle gemeenteinfo, nieuwtjes of
weetjes. Je kan ook vanachter je PC
aanvragen doen, meldingen overmaken en formulieren opvragen.
www.dessel.be
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N-GA.

D
Enkele politieke
beschouwingen na 15
maanden…

D
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e politieke aardverschuiving die
in oktober 2006 in Dessel
plaatsvond blijft de gemoederen
bespelen. De nieuwe N-VA meerderheid die zich moest inwerken met veel
nieuwe mensen, extra opdrachten te
vervullen kreeg met het maken van
beleidsplannen en dit met een
gewijzigd gemeentedecreet, kreeg
onmiddellijk de wind van voor van een
gefrustreerde oppositie die eigenlijk de
N-VA weinig te verwijten heeft. Was het
niet de kiezer die de kaarten schudde?
Gevolg is wel dat de “sfeer” tussen
meerderheid en oppositie diep onder
het vriespunt zit en een volwassen
“samenwerken” quasi onmogelijk
maakt. Getuige de vele verdachtmakingen aan N-VA en haar mandatarissen,
de klachtenregen en scheldtirades op
gemeenteraden.
Maar, wat het belangrijkste is, de trein
is volop aan het bollen. Er wordt
bestuurd en een beleid gevoerd, in
overleg en in samenspraak. Ook met
de oppositie, hoe moeilijk ook. Die eer
houden we aan ons! Verschillende
overlegmomenten buiten de vaste
gemeenteraden vonden plaats. Iets
waar wij zes jaar naar mochten fluiten.
Anderzijds is het natuurlijk ook zo dat
het de meerderheid is die in hoofdzaak
keuzes moet maken en beslissingen
moet nemen. Dat die gecontesteerd
worden behoort tot het politieke spel.
Of om de burgemeester van
Antwerpen te citeren: “Het is de
ambitie van de meerderheid om zaken
te realiseren, die van de oppositie om
dat te verhinderen.” Het zijn niet onze,
wel zijn woorden tijdens een

colloquium voor burgemeesters en
schepenen van Financiën bij de KBC in
Antwerpen op zondag 25 maart 2007.
Of het nu gaat over de aankoop van
gronden, zoals recentelijk in Witgoor,
waar de strategie van de meerderheid
leidde tot een veel gunstigere situatie
voor de gemeente. Of over de locatie
voor de wijkpost, waar we teruggrepen
naar de keuze die in 1999 gemaakt
werd. Onze gedrevenheid en
betrokkenheid blijven dezelfde.
We werken conform ons verkiezingsprogramma en ons beleidsprogramma.
Ieder van ons met z’n eigen talenten
en mogelijkheden. Dat daarbij soms
fouten gemaakt worden, is eveneens
zo. Zolang we maar leren uit die
fouten. Die attitude leggen we onszelf
dagdagelijks op. En om met een bijbelcitaat te eindigen: wie zonder fouten
(zonde) is, werpe de eerste steen!

Zondag 27 april.
Opening tentoonstelling Sas 4-toren
en start toeristisch seizoen
Iedereen vanaf 12u30 welkom.

e Nieuw-Gentse Alliantie, N-GA,
kende eind maart haar hoogtepunt
en meteen haar eindpunt. Gentse
onafhankelijkheid en alle West-Vlamingen
verplicht met een hoofddoek. Een
parodie op het onafhankelijkheidsstreven
van de Vlaams-nationalistische N-VA en
partijen die tegen de vreemdelingen zijn,
zo beweerde de VRT op haar teletekst
(zondag 30 maart blz 133). Vlaamse
onafhankelijkheid en vreemdelingenhaat
in één zin. Ik kan er met mijn verstand
niet bij. Het moet zijn dat de wereld één
vreemdelingenhaat is. Waar halen anders
al die honderden landen en staten het
recht vandaan onafhankelijk te zijn?
Was het streven naar onafhankelijkheid
in Ierland gebaseerd op vreemdelingenhaat? Of recenter in de tijd dat van
Kosovo? En wat met Tibet? Of kan het
zijn dat het iets meer te maken heeft met
zelfbeschikking? Het streven om op
basis van eigen democratische
beslissingen keuzes te kunnen maken.
Niet afhankelijk zijn van wat anderen je
opleggen.
Ik kan me moeilijk inbeelden dat alle
landen die vroeg of laat onafhankelijk
werden dit deden uit vreemdelingenhaat.
In Vlaanderen dus wel… aldus de N-GA.
Ik wil met de initiatiefnemers eens terug
gaan in de tijd. De Belgische onafhankelijkheid, de revolte tegen de politiek van
Willem I. Wat was dat? Ook vreemdelingenhaat? Ik denk het wel. Angst voor het
protestantisme uit het Noorden. Angst
voor de vernederlandsing van bestuur
en gerecht. Parasiterend op de armoede
en de sociale vrees die de eerste
industriële ontwikkeling met zich
meebracht en misbruik maken van de
situatie om een politieke agenda te
realiseren. Mensen opzetten tegen
elkaar. Gewapende milities organiseren
onder de noemer “burgerwacht” en
politieke tegenstanders aan de kant
schuiven en monddood maken. Dat was
de boodschap van 1828-1831. Dat was
het separatisme van die tijd. Daarop is
België ontstaan. Voor wie het niet
gelooft: De constructie van België
1828-1848 van professor Els Witte,
uitgegeven bij Lannoocampus.
Dat de behoeders van dit koninkrijk dan
ook maar ophouden ons, Vlaamsnationalisten, de les te spellen over
verdraagzaamheid en tolerantie. De
ambitie een deelstaat te zijn in Europa
heeft niks met vreemdelingenhaat te
maken. Integendeel. 27 landen deden
het ons voor.
Uit: www.krisvandijck.be

