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In de spiegel:
Maria Smolders

I

n de spiegel gaan we na hoe het
met onze oud-mandatarissen
gaat.
Maria werd geboren in Dessel op
de Heide op 28 december 1936.
Samen met haar ex-man Herman
stond ze in de begin jaren 60 mee
aan de wieg van de Desselse
Volksunie. Ze woonden toen al in
de Vijverstraat. Norbert Muylaert,
vader van huidig voorzitter Guy,
was de achterbuur en de drijvende
kracht om mensen als haar te
motiveren en te mobiliseren.
Bij Maria thuis werd veel
vergaderd en werden campagnes
gepland. Het was nog de tijd van
kalken, plakken en overplakken.
Nachtelijke tochten tot in de
vroege uurtjes. Maria hielp waar
nodig. Zelf bleef ze huisvrouw om
voor haar twee kinderen Patricia
en Werner te zorgen. Maar ze
steekt ook thuis haar creativiteit
niet onder stoelen of banken.
Steedsis zij in de weer om het
alsmaar mooier te maken.
Ze was verschillende keren
kandidaat bij de verkiezingen:
1976, 1982, 1988.
Haar echte ding kon ze doen in
het OCMW. Een mandaat dat ze
met hart en ziel uitoefende. Niet
abnormaal voor wie Maria kent.
Zeer sociaal van inborst en steeds
bereid te helpen waar nodig.
Toen de tijd daar rijp voor was gaf
ze de fakkel doelbewust door aan
Diana Slegers. Maria is fier op wat
de N-VA in Dessel werd: een grote
groep enthousiaste, jongere
mensen. “Ook in
de politiek
blijvend vernieuwen”, is de
boodschap die
Maria ons anno
2009 meegeeft.

Afrit
Vlaanderen
Uitrit crisis
7 juni.

B

este Desselaar,
Vandaag richt ik me, als burgemeester, op een iets andere wijze tot
jou. Straks doe ik opnieuw een gooi naar een verlengd verblijf in het
Vlaams Parlement. Sinds 1995 zetel ik daar en behoor er ondertussen als ik dat zelf mag zeggen - tot de zogenaamde “gevestigde waarden”. Ik
heb mijn werk daar steeds graag gedaan en zie het als een verlenging van
mijn werk hier in Dessel. Al spelen daar natuurlijk ook andere belangen.
Ik zetel er niet alleen voor Dessel, maar voor de hele provincie.
Voor heel Vlaanderen. De dossiers die ik er behandel bewijzen dat
overvloedig. Toch kan niemand ontkennen dat door de combinatie Dessel Vlaanderen, onze gemeente daar wel degelijk vruchten van plukt.
Onze gemeente vertegenwoordigd houden op de drie niveaus: provincie,
federaal en Vlaams, is dan ook de uitdaging.
Voor deze stembusslag kan ik onmogelijk iedereen bezoeken zoals ik dat
wel deed bij de gemeenteraadsverkiezingen. Onze uitgestrekte provinciale
kieskring maakt dat ik op veel plaatsen zal moeten zijn. Toch zal ook in
deze verkiezingscampagne Dessel steeds heel dichtbij blijven. Al was het
maar dagelijks op het gemeentehuis, want die verantwoordelijkheid zal ik
niet ontlopen. Ik hoop alvast straks op uw steun te mogen rekenen.
Met vriendelijke groeten,
Kris Van Dijck

97

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.krisvandijck.be
www.florvannoppen.be
Het secretariaat is van
maandag t/m vrijdag 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

Finse Piste.

O

p vrijdag 1 mei om 20.30 uur zal de Finse piste in sportpark Brasel officieel
ingelopen worden. Onze burgemeester en leden van het schepencollege zullen,
op sleeptouw genomen door sportschepen Herman Minnen, het goede
voorbeeld geven. Iedereen is welkom.
Een Finse Piste is een looppiste met houtsnippers. Dit maakt het lopen
comfortabeler en minder belastend voor knieën, gewrichten en beenderen. Het is dan
ook veel gezonder. Er is openbare verlichting voorzien die brandt tot 23 uur.
Zo kan de piste ook in de donkere maanden optimaal benut worden.
Voor de praktische uitvoering tekenden de eigen gemeentediensten: bomen kappen,
stronken verwijderen, bodem nivelleren en geschikt maken, aanbrengen van onderlaag
van steenpuin, borduren plaatsen, houtsnippers aanbrengen en groen aanplanten.
Nu en dan werd er voor kraanwerk externe hulp ingeroepen.
De piste mag echt wel gezien worden. Sportpark Brasel krijgt er naast de
voetbalterreinen, BMX-parkoers en sporthal opnieuw een aantrekkingspool bij en is
wel echt dé plek om te vertoeven voor de sportieve Desselaar.

Onze Finse piste in cijfers:
Heel de piste (wit): 1.250 meter
Grote ronde (groen): 818 meter
Kleine ronde (geel): 462 meter
Kostprijs +/- 92.000 euro

2.540 meter borduren
540 m³ houtsnippers
36 verlichtingspalen
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Nieuwe prachtige postkaarten.

D

essel weet Nederlanders te inspireren. Nadat Arno Oomis vorige maand zijn
prachtig boek voorstelde over de geschiedenis van de post in Dessel (bij hem te
verkrijgen Vinkenstraat 9), bleef zijn landgenoot Frans Blankert niet achter.
Van zijn hand komen vijf nieuwe postkaarten van Dessel. Ze zijn te verkrijgen in De
Plaetse, Sas 4 toren, Campinastrand, Alauda en de drukkers Fransen en Feyen.

Zeg: “NEEN”!

O

p sommige plaatsen in Dessel
vinden we plastic zakjes en doosjes
waarin softdrugs staken.
Aangekocht in Nederlandse coffeeshops,
waarschijnlijk hier verder verhandeld,
maar zeker hier geconsumeerd en op de
grond gegooid. Op de gemeenteraad
kwam de problematiek ter sprake en het
gemeentebestuur zal het daar zeker niet
bij laten.
Toch hebben we als lokale overheid een
zeer wrang gevoel bij dit alles. We
moeten dweilen met de kraan open.
Dat het dan nog de VLD is die er sfeer
rond maakt. De partij die mee
verantwoordelijk is voor het in België
gevoerde beleid ter zake…De Belgische
wetgever gedoogt immers dat
meerderjarigen een bepaalde
hoeveelheid softdrugs in hun bezit
hebben en gebruiken. Bovendien is er
weinig of geen vervolging van kleine
gebruikers. De politie kan dan wel erg
weinig doen. Hoe moet je dit dan toch
aanpakken als gemeentebestuur?
Repressief optreden naar dealers toe en
drugs blijven ontraden, lijkt het ons.
In een extra zitting met gemeente- en
OCMW-raadsleden geeft korpschef
Roger Mol meer tekst en uitleg.
Drugs is slecht; gisteren, vandaag en
morgen. Als N-VA zijn wij daar zeer
duidelijk over. We blijven die boodschap
dan ook herhalen. En dat diegenen die
het dan toch echt niet willen laten, thuis
gebruiken en hun afval in hun eigen
vuilbak kieperen. Dan heeft de rest van
Dessel er geen last van.
Mogen wij toch vragen drughandel en gebruik steeds te melden aan de politie.
Pas dan kan er ook opgetreden worden.

Uit het N-VA
verkiezingsprogramma
van 8 oktober 2006:
“De N-VA zet zich in voor
schone en keurige straten en
pleinen. Dit vergt zowel
inspanningen van de eigen
gemeentediensten, als het
overtuigen van de bevolking
om mee zorg te dragen voor
het openbaar domein.”

Nette straten.

V

an het vernieuwen van stoepen en laanbeplanting maakte het nieuwe N-VA
gemeentebestuur direct een erezaak. Zich er heel goed van bewust zijnde
dat niet alles ineens kan en dat op vele plekken de stoepen er slecht, soms
zeer slecht, bijliggen, begon schepen Flor Van Noppen eraan. Eerst werd er zeer
smalend gedaan over de oplijsting die hij maakte en het rangschikken van de
straten op basis van de ernst. Ondertussen zien heel wat straten er al helemaal
anders uit: Hoefstraat, Broekstraat, Kattenbos, deel Kattenberg, Heegstraat,
Taaihoek, Konijnenberg, Bogaardstraat, Nieuwedijk, Nieuwstraat. Of de werken
zijn beëindigd, andere naderen hun voltooiing. Toch krijgen we regelmatig de
melding binnen dat er niet al te respectvol omgegaan wordt met de aangebrachte
beplanting. Plantgoed wordt uit- of platgereden. De straat is er voor iedereen.
Ook het stukje voor jouw deur. Mogen wij vragen er met z’n allen samen zorg
voor te dragen?

Welkom in De Pastorij.

O

p vrijdag 15 mei zal De Pastorij
haar deuren officieel openen.
Twee dagen later, op zondag 17
mei, krijgen alle Desselaars de kans
ons nieuw sociaal huis te bezoeken.
In De Pastorij bevinden zich al de
diensten van het OCMW. De hele bouw
bestaat grosso modo uit twee grote
delen.

Rechts van de nieuwe inkomhal de
oude, geklasseerde en nu
gerenoveerde pastorij uit de 18de
eeuw. Links de uitbreiding om alle
diensten te kunnen huisvesten.
Tussen het gebouw en de
Turnhoutsebaan heeft de Wereldvlinder
van Mark Stabel een vaste stek
gevonden. De vlinder stijgt als het
ware op uit een arduinen wereldbol die
op zijn beurt op het water lijkt te
drijven.
Bij de totstandkoming van dit hele
project, dat reeds tien jaar geleden zijn
aanvang nam, werd een dubbel doel
gerealiseerd. Enerzijds het behouden
van één van de weinige oude waardevolle Desselse gebouwen. Anderzijds
het geven van een moderne, eigentijdse bestemming ten bate van de
hele gemeenschap.
Het project is geslaagd. Kom je er zelf
van vergewissen. Van harte welkom!

De Pastorij.
Zondag 17 mei van 13.00 - 16.00 uur.
Doorlopende opendeur en
randanimatie.
Iedereen van harte welkom.

Villa Verbeeck.

V

an woonst van een priester tot een
eigentijdse wijkpost voor de lokale
politie. Ook dit project dat eind
jaren negentig op de rails gezet werd,
maar vervolgens zes jaar in de koelkast
belandde, zal nu in een definitieve fase
komen. De gemeenteraad van 30 april
a.s. zal immers de definitieve plannen
mogen goedkeuren.
De Villa Verbeeck is één van die opmerkelijke gebouwen met een geschiedenis
waarvoor we opteren om het te behouden en een moderne bestemming te
geven. Het werd in 1911 gebouwd door
EH August Verbeeck, priester op rust.
Acht jaar later werd hij er samen met zijn
huishoudster vermoord. Na hem verbleven er steeds priesters tot in 1985 het
OCMW er in trok. Sinds 1996 staat het
meestal leeg.
Het gebouw zal volledig ontmanteld
worden en alle bijgebouwtjes gesloopt.
Het gebouw is niet te groot als wijkpost.
Integendeel, want een nieuwe sanitaire
ruimte zal er tegenaan gebouwd worden.
Vooraan is er aandacht voor
toegankelijkheid voor mensen met een
handicap. Naast de administratieve
onthaalbediende wordt het de vaste stek
voor de drie wijkagenten. Er is ruimte
voor onthaal, verhoor, bureaus, overleg,
berging,… Het gebouw zal na voltooiing
gehuurd worden door de lokale politie
Balen-Dessel-Mol.
De tuin zal op termijn kunnen benut
worden als parking. Met de aankoop van
De Eendracht komt er een verbinding tot
stand met de parking aan De Plaetse.
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moeten hiervoor van de Vlaamse
overheid meer werkingsmiddelen krijgen.
Zo kunnen ze in de sporthallen van de
scholen bv. sportinitiaties geven. Die
zalen staan anders toch maar leeg. De
gemeentes moeten trouwens ook op
andere beleidsdomeinen meer middelen
en autonomie krijgen. Zij staan als
beleidsniveau het dichtst bij de burger.’

De achtste plaats.

V

ijf jaar terug stond Kris op een
moeilijke achtste plaats. Nu staat
daar Iefke Hendrickx uit Schoten.
Een reden voor een dubbelinterview dat
verschijnt in Dessel en Schoten.

Jullie zijn als oud-leerkrachten en ouders
beiden erg begaan met het onderwijs. De
Vlaamse scholen staan toch alom bekend
als de beste van de wereld. Wat moet er
dan nog veranderen?
Kris: ‘Dat is ook zo, al is er wel een
enorme kloof tussen de top en de
anderen. Weet je dat nog 17% van de
jongens zonder een diploma uit het
secundair onderwijs komt. Bij de meisjes
is dat 12%. Goede leerkrachten hebben
blijft dan ook de uitdaging. Het beroep
van leerkracht moet aantrekkelijker
worden. Er is te weinig instroom vanuit
andere beroepssectoren omdat
geïnteresseerden hun anciënniteit niet
mogen meenemen. De loopbaan van een
leerkracht is te vlak. Ze kunnen niet
doorgroeien of andere opdrachten
vervullen waardoor de motivatie na
verloop van tijd afneemt en steeds meer
mensen afhaken. De kwaliteit van ons
onderwijs kan alleen maar hoog blijven
als we onze leerkrachten meer en beter
gaan waarderen.’
Als beschermers van het Nederlands
pleiten jullie ook voor een verplicht
taalbad, alvorens kinderen in een
Vlaamse school de lessen mogen
volgen? Waarom is dat nodig?
Iefke: ‘Wij zijn niet tegen een
100 multiculturele samenleving, maar een
gebrek aan een goede kennis of in
sommige gevallen zelfs enige kennis van
onze moedertaal, is er de oorzaak van
dat op zich verstandige kinderen falen op
school. Ze halen door hun onvermogen
om Nederlands te spreken of te verstaan
bovendien het peil van de hele klas naar
beneden. Met een verplicht taalbad voor
jonge allochtonen of andere Nederlands-

onkundigen kunnen we dat probleem
aanpakken, in het belang van iedereen.
Desnoods moet daar een volledig
schooljaar aan opgeofferd worden. Een
taaltoets moet uitwijzen of de kinderen
onze taal voldoende onder de knie
hebben. Weet je dat in onze regio nu
reeds één kind op zeven een andere
moedertaal heeft dan het Nederlands?
Geen probleem, maar op school moet
Nederlands de enige voertaal blijven.
Lesgeven in het Engels, zoals hier en
daar wordt gesuggereerd, is geen optie,
ook niet aan onze hogescholen.’
Jullie willen het aantal onderwijsnetten
inkrimpen.
Kris: ‘De gelijke behandeling en financiering van de drie bestaande onderwijsnetten, iets wat niemand voor mogelijk
had gehouden, is gerealiseerd. Ik ben
fier dat ik daaraan mocht meewerken.
Maar het kan nog beter. De financiële
middelen zijn meer dan ooit schaars.
Daarom is het niet langer verantwoord
om de gemeentes nog middelbaar
onderwijs te laten inrichten. Laat dat over
aan het vrije net en de Vlaamse Gemeenschap. Daarnaast is het niet aan het
Gemeenschapsonderwijs om lager
onderwijs te organiseren. Dat kunnen de
gemeentes. Het is niet de bedoeling om
te besparen. Het geld dat zo vrijkomt kan
gewoon efficiënter worden aangewend
om de kwaliteit van ons onderwijs verder
op te drijven.’
Iefke, jij en je echtgenoot adopteerden
pas een tweede kindje. Proficiat. Je
ondervindt nu vast aan den lijve dat
jonge werkende ouders het niet onder de
markt hebben?
Iefke: ‘Zeg dat wel. Het is van hot naar
her rennen om soms voor heel korte
periodes toch nog opvang te regelen.
De voor- en naschoolse opvang moeten
beter en preciezer op elkaar worden
afgestemd. Na het laatste belsignaal is
het telkens een heksentoer om die paar
uurtje te overbruggen. De gemeentes

Vlaanderen verdient meer financiële
slagkracht
Onderschrijven jullie de doelstelling van
de N-VA voor een zelfstandig
Vlaanderen?
Iefke met nadruk: ‘Wees daar maar zeker
van. De Vlaams regering en het Vlaams
Parlement hebben gelukkig al heel wat te
zeggen, maar we ondervinden nog vaak
de nadelen van het Belgisch systeem. We
kunnen door de huidige staatsstructuur
en het daarbij horende fiscaal pact bv.
geen grote leningen aangaan om
investeringen te doen. Ambitieuze en
noodzakelijke projecten als het Masterplan voor de mobiliteit in Antwerpen
komen daardoor op de helling te staan.
Als we financieel meer bevoegdheden
krijgen, zullen we de Vlaamse gezinnen
ook een aanvullende kinderbijslag
kunnen geven a rato van 500 euro per
kind. En we moeten hoog nodig de
toelating krijgen om een Vlaamse
energiemaatschappij op te richten om
eindelijk het feitelijke monopolie van het
Belgische Electrabel – lees het Franse
Suez – te doorbreken ten voordele van
de Vlaamse gezinnen.’
Als we de meest recente peilingen mogen
geloven stevent de N-VA af op een erg
goed verkiezingsresultaat. Zijn jullie
verrast?
Kris: ‘Eigenlijk niet. Hoewel we op vele
plaatsen – zoals in Schoten – op lokaal
vlak nog heel goed met de CD&V
samenwerken, lijken de mensen heel
goed te begrijpen waarom we het kartel
op Vlaams en federaal niveau de rug
hebben toegekeerd. Het begint meer en
meer te dagen dat wij wel consequent
zijn. De N-VA-politici zeggen niet alleen
wat ze doen, maar doen ook wat we ze
zeggen. De jongste peiling van de VRT
en De Standaard, die ons voor het eerst
meer dan 10% toedicht, doet deugd.
Met het oog op de echte peiling, die van
7 juni, heb ik het gevoel dat het gaat
lukken. Het is duidelijk dat een stem voor
de N-VA geen verloren stem is.
Wie is Iefke Hendrickx?
Getrouwd met Dirk Bossers.
Mama van Runar en Roan
32 jaar jong
Oud-leerkracht, nu werkzaam in
familiebedrijf
Voorzitter N-VA Schoten
Zeer actief in vereniging voor
adoptiegezinnen

