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D

er tig procent van de Vlaamse
jongeren overweegt een eigen zaak
op te starten. Da's goed nieuws.
Slechts een handvol doet dat ook echt.
Da's slecht nieuws. De voorbije vijf jaar is
het aantal startende ondernemingen met
maar liefst 40% gedaald. Da's heel slecht
nieuws.
De eerste Vlaamse startersdag
die Unizo onlangs in Kasterlee organiseerde, was dan ook een goed initiatief.
Maar er is meer nodig. Met de
verkiezingen in zicht wil ik de verlangens
van Vlaamse ondernemers nog eens in
de verf zetten. Want wat baten kaars en
bril als de uil niet zien en wil? De SP.a heeft
het veel te druk met hun alles-gratisverhalen en hun kookboeken, terwijl
Agalev door al hun regelneverij zelf de
bomen niet meer door het bos ziet. En
het is uitgerekend de liberale VLD die met
hun 'zachte' campagne indirect toegeeft
dat de economisch echt belangrijke
dossiers aan de andere kant van de
taalgrens beslist worden. De paars-groene
regering heeft onvoldoende aandacht
besteed aan een gezond Vlaams ondernemersklimaat.
Vlaanderen is één van de welvarendste en productiefste regio's in
Europa, laten we dat asjeblief zo houden.
We zouden het trouwens nog veel beter
kunnen doen. Vlaanderen en de jonge
Vlaamse ondernemers verdienen beter.
De Vlaamse en de Waalse economie en de kijk op ondernemen in noord
en zuid verschillen zo grondig van elkaar
dat ze een eigen beleid nodig hebben.
Door zo'n Vlaams economisch beleid
kunnen startende ondernemingen maximaal gestimuleerd worden.
Een eerste belangrijke vereiste is
de afname van de administratieve rompslomp. Het aantal beleidsniveaus in dit
land is immers schrikbarend groot en de
versnippering van bevoegdheden werkt
verlammend. Voorts moet werk gemaakt
worden van een verdere lastenverlaging
en rechtvaardige, correcte belastingen.
Het is ook niet juist dat de werkmens
zoveel moet ophoesten voor de sociale
zekerheid. Daarom stelt de N-VA voor de
gezondheidszorg en de gezinsbijslag niet
langer te betalen uit lasten op arbeid, maar
uit bijdragen op alle inkomsten. Zo worden
alle jobs goedkoper zonder dat de
nettolonen dalen. En daar worden we allemaal beter van, werkgevers én werknemers. Ook in Dessel.
Roger Van Dessel
rogervandessel@fastmail.fm
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Flor Van Noppen
2de plaats Kamer
5de plaats Senaat
Kris Van Dijck
13de plaats Kamer
duwer opvolgers Senaat

Stem geldig!

O

p 18 mei moet u uw stem uitbrengen. U hebt dan de kans om naast
Kris Van Dijck, die al in het Vlaams parlement zetelt, een tweede
Desselaar, Flor Van Noppen, naar Brussel te sturen. Doen dus!

Kunt u niet stemmen? U bent op verlof of ziek? Laat uw stem niet
verloren gaan, zorg voor een volmacht en stem de N-VA erin.
Wilt u informatie over stemmen met volmacht? Bel ons secretariaat tijdens
de kantooruren op 014/37.24.54 of 02/219.49.30.
Hoe stemt u geldig in 11 stappen?
1. U krijgt een stemkaart die u met de pijl naar boven in de gleuf van de
stemcomputer steekt.
2. Eerst komt de "Kamer" op het scherm.
3. Druk met de pen loodrecht op het vakje "N-VA", lijst 1.
4. Duid met de pen de bolletjes aan achter de namen van
Flor Van Noppen, 2de plaats en van Kris Van Dijck, 13de plaats.
5. Bevestig uw stem door onder aan het scherm met uw pen op de grijze
balk te drukken met de tekst: "druk hier om uw stem te bevestigen".
6. Nu komt de Senaat op het scherm.
7. Druk met de pen loodrecht op het vakje "N-VA", lijst 1.
8. Duid met de pen de bolletjes aan achter de namen van Flor Van
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Noppen, 5de plaats en van Kris Van Dijck, laatste opvolger.
9. Bevestig uw stem door onder aan het scherm met uw pen op de grijze
balk te drukken met de tekst: "druk hier om uw stem te bevestigen".
10. Neem uw stemkaart uit de stemcomputer en steek ze in de urne.
11. Flor en Kris danken u!

De Vogelpest.

D

e klassieke vogelpest (Aviaire
Influenza), wordt veroorzaakt
door een virus en is zeer
besmettelijk. Besmette vogels scheiden het virus uit via de luchtwegen,
oogvocht en via de mest.
Het virus kan bij de mens een oogontsteking veroorzaken, die vanzelf
geneest. Enkel, als iemand met een
menselijk griepvirus ook besmet wordt
met het vogelpestvirus, dan kan er
een nieuwe variante ontstaan die
mogelijk wel schadelijk is voor de

volksgezondheid. Kippen, kalkoenen,
parelhoenders, eenden, ganzen,
kwartels, duiven bestemd voor
consumptie (dus geen postduiven),
patrijzen en loopvogels (struisvogels,
emoes,..) zijn vatbaar voor de vogelpest. Omdat wij momenteel ook in het
spergebied voor vogelpest zitten, is
het belangrijk om uw bovenvermeld
pluimvee goed in het oog te houden.
Iedereen die thuis zieke of zelfs dode
dieren aantreft, is verplicht een
dierenarts te waarschuwen.
De symptomen van de klassieke

vogelpest zijn onder andere: zwellingen aan de kop en hals, sufheid en
vooral onverwachte, snelle sterfte.

Alle N-VA kandidaten Antwerpen op een rij. Lijst 1
KAMER
effectieven
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Bart De Wever
Flor Van Noppen
Liesbeth Van Bouwel
Luk Lemmes
Guido Vaganée
Lieve Redant
Katleen Van Vliet-Laverge
Lutgart Van Dessel
Jan De Bast
Geert Antonio
Bert Laureys
Erik Broeckx

SENAAT
effectieven
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

opvolgers
Kris van Dijck
Goedele Vermeiren
Reinilde Van Moer
Miet de Bruyn
Karel Soudan
Fons Tobback
Katleen Den Roover
Veerle Kwick
Marina Van Vlierberghe
Marie-José Tips
Marie-Rose Morel
Nest Adriaensen
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Geert Bourgeois
Marie-Rose Morel
Helga Stevens
Linda Van den Eede
Flor Van Noppen
Elke Steurs
Rejan Minnekeer
Kurt Himpe
Paul De Ridder
Lieve Redant
Katja Lagrou-Leuridan
Annemie Charlier

?

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Jan de Cuyper
Bart De Nijn
Sofie Pintelon
Renilde Van Moer
Ine Tombeur
Els Demol
Heidi Vandenbroeke
Guy Thys
Christ'l Cottenie
Hugo De Mol
Jef De Ridder
Louis Ide
Walter De Meyere

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Marc Hendrickx
Gerda Van Langendonck
Joris Frederickx
Harry Debrabandere
Johan Keyenberg
René Frederickx
Wendy Caers
Mieke Vermeyen
Katleen De Wolf
Hilde DeWit-Jacobs
Linda Van de Auwera
Frank Jorissen
Walter Luyten

opvolgers
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Frieda Brepoels
Helga Stevens
Ben Weyts
Jan Van Meirhaeghe
Marleen Van Hauteghem
Reinhilde Raspoet
Hil D'Haese
Ingrid Nagels
Marcel Smekens
Jan Vandendriessche
Jaen-pierre Pillaert
Georgette De Kegel
Jan Coudron
Kris Van Dijck

Uit het N-VA (vroeger VU&ID)
verkiezingsprogramma van
8 oktober 2000:
"Ook in het wonen en de
woningbouw kunnen duurzame
elementen en milieuvriendelijke toepassingen
gesteund worden:
- premie voor een regenput en
het gebruik van hemelwater;
- subsidie voor waterzuiveringsinstallaties voor niet
op het openbaar rioleringsnet
aansluitbare woningen."

Iedereen welkom...

et gemeentebestuur dacht het ei
van Columbus gevonden te hebben.
Om het probleem van het afvalwater
op den Diel op te lossen wil Aquafin een
proefproject komen inplanten midden de
huizen. Gratis en voor niks. Het schepencollege zag de kans veil om kosteloos een
probleem op te lossen. Maar, dat was
buiten de waard gerekend; in dit geval de
lokale bevolking.
Tegen 2005 mag er niet langer afvalwater
rechtstreeks in de natuur geloosd worden.
Vroegere voorstellen konden op geen
goedkeuring rekenen van de hogere
overheid. Een onderboring onder het
kanaal om alzo aan te sluiten op het
Dessels rioleringsnet werd te duur
bevonden, terwijl een rietveld niet mocht,
want de Diel ligt in een natuurgebied...
Een waterzuiveringsinstallatie zou enkel in
de woonzone mogen (zie vraag Kris aan
minister Van Mechelen), dus tussen de
huizen. Welk soort van installatie kan
Aquafin nog niet zeggen en toch moeten
de inwoners reeds voor goedkeuring
tekenen. Zo zet men de wereld toch wel
op z'n kop. Niet iedereen wil immers een
blanco cheque tekenen. Indien het
proefproject niet kan doorgaan, blijven
gemeente en Aquafin verantwoordelijk om
oplossingen te zoeken. Om duidelijkheid
te krijgen over wat er op den Diel wel of

niet mag, nam Kris Van Dijck een initiatief
naar de minister van Ruimtelijke Ordening
toe. Hij diende volgende vraag in:
"Tegen 2005 moet in Vlaanderen elke
lozing van afvalwater in waterlopen
stopgezet zijn. Zowel heel wat individuele
woningen, maar ook groepen van
woningen liggen ver van bestaande
rioleringsstelsels die aangesloten zijn op
een waterzuiveringsinstallatie. Gemeenten
zoeken nu, vaak samen met Aquafin, naar
oplossingen met de inplanting van Kleine
Waterzuiveringsinstallaties (KWZI's).
Aangezien heel wat van deze woningen
niet in de woonzone liggen, maar wel in
landbouwgebied en zelfs in natuurgebied,
stelt zich nu blijkbaar een probleem voor
het bekomen van een bouwvergunning.
KWZI's kunnen blijkbaar niet in natuurgebied. Met andere woorden: een rietveld
mag er niet...
Daarom volgende vragen aan de minister:
1. In welke zone kan een inplanting van
een KWZI ?
2. Vanaf wanneer is er een bouwvergunning nodig voor een KWZI? Is die ook
nodig voor een KWZI voor één woning?
Wat wanneer die woning in een
natuurgebied ligt?
3. Moeten er decretale aanpassingen
komen om het hierboven geschetste
probleem op te lossen of kan dit
binnen de huidige decreetgeving op
een aanvaardbare wijze?"

Mosselfeest.

11 juli-viering.

N-VA secretariaat:

D

p 11 juli hangt
N-VA Dessel weer
de leeuw uit. De
dag zelf zullen we gaan
fietsen en barbecuen.
Meer informatie verkrijgt u in de volgende
"Betrokkenheid".

O

Biezenstraat 28, tel/fax 014-37 24 54
e-mail: kris.vandijck@n-va.be
openingsuren:
elke werkdag van 09.00 uur
tot 12.00 uur
spreekuur Kris Van Dijck:
maandag van 17.00 tot 19.00 uur
of na telefonische afspraak

Onrust op den Diel.

H

e eerste zondag van oktober is
het weer zover: ons jaarlijks
mosselfeest.
Dus noteer al
maar met stip:
zondag 5 oktober !
Iedereen van harte
welkom.

D

e dag van de verkiezingen 18
mei a.s. verzamelt de Desselse
N-VA traditiegetrouw in het
Brouwershuis. Om de uitslagen te
volgen, voor een eerste analyse, en
wie weet wat nog meer... Iedereen van
harte welkom.

Leven op de Heide.

H

et Dessels gemeentebestuur
organiseerde een hoorzitting op
de Heide om tekst en uitleg te
geven over de werking van de
Rusthuif in het scholeke aldaar.
Daarnaast werden ook de plannen
voor de verfraaiing van de directe
omgeving toegelicht. Het door de
N-VA, en in hoofdzaak Hugo Draulans,
opgestartte dossier begint dus
eindelijk vorm te krijgen. Maar, het was
niet al goed nieuws.
Menig bewoner van de Heide liet een
kritische noot vallen. Zowel de slechte
staat van voetpaden, de overdreven
hoge snelheid van voertuigen, als de
staat van de open percelen langs de
Kapelstraat blijken punten van
ergernis te zijn.
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18 goede redenen om op 18 mei N-VA te stemmen:
Deze maand de negen laatste...
10. Voor Vlaamse welvaart in Vlaamse handen.

n
e
g
n
i
m
la
V
n
e
o
lj
i
m
s
e
voor z

10 miljard euro betalen de Vlamingen jaarlijks voor Wallonië. Dat is jaarlijks 5.000 euro per gemiddeld Vlaams gezin. Maar
de gewone Waal wordt helemaal niet beter van al dat geld. Intussen kampt Vlaanderen met hoge belastingen en een
stijgende werkloosheid. De geldstroom naar Wallonië is dan ook geen solidariteit, maar onrecht. En daar moet een einde
aan komen. Alleen op basis van klare afspraken is er ruimte voor solidariteit.

11. Voor meer rechtszekerheid voor burgers en ondernemingen.
De N-VA wil duidelijke wetten en een betrouwbare overheid. De N-VA stelt daarom het 'gezaghebbend advies' voor.
Hierdoor kan iedereen die een belangrijke beslissing moet nemen (bouwen, de onderneming uitbreiden, een overname...)
op voorhand weten hoe de overheid juridisch zal reageren. Wie het gezaghebbend advies opvolgt, kan achteraf niet
bestraft worden.

12. Voor een duurzaam milieu.
In plaats van een afzonderlijk milieubeleid moeten de milieugevolgen van alle beleidskeuzes worden nagegaan. Met een
volledig Vlaamse bevoegdheid maken we komaf met het onoverzichtelijk kluwen van milieureglementen. Milieubewust
handelen moet beloond worden (subsidies, fiscale voordelen) in plaats van enkel te bestraffen. Het 'voorzorgprincipe'
moet consequent toegepast worden: een product mag niet worden verkocht als men twijfelt aan de schadelijkheid ervan.

13. Voor een mobiel Vlaanderen.
Vlaanderen moet bevoegd worden voor het hele mobiliteitsbeleid. Dus ook voor de luchthaven van Zaventem zodat het
economisch belang kan verzoend worden met de rust van de omwonenden. Samen met een eigen Vlaams spoor beschikken we over alle poorten naar het buitenland én kunnen we vliegtuig, trein, tram en bus perfect op elkaar afstemmen. Zo
kunnen we met een Ijzer- en Rijnverbinding al 25% van het vrachtwagenverkeer naar het spoor verplaatsen.

14. Voor veilige Vlaamse wegen.
Onze wegen zijn nog altijd een stuk onveiliger dan in de buurlanden. Een veilig verkeer begint in de eerste plaats met een
verhoging van de pakkans, niet de geldboetes. Deze kunnen trouwens sneller en dus administratief afgehandeld worden
zodat politie en parket niet langer nodeloos belast worden. Daarnaast moet het rijbewijs met punten nu eindelijk effectief
ingevoerd worden.

15. Voor veiligheid, een grondrecht.
Er is een Staatssecretaris voor Veiligheid nodig die een nationaal veiligheidsplan opstelt met concrete doelstellingen inzake
criminaliteitscijfers en ophelderingen en met evenveel aandacht voor de grote als voor de kleine criminaliteit. In alle
politiezones moeten er wijkagenten komen en wil de N-VA meer agenten op straat, minder achter het bureau.

16. Voor een snelle en rechtvaardige rechtsspraak.
De N-VA wil een administratieve afhandeling van verkeersboetes en een écht snelrecht. Procedurefouten mogen enkel
leiden tot een vrijspraak wanneer de fundamentele principes van de rechten van verdediging geschonden zijn. Wanneer alle
rechtbanken worden samengebracht in één gemoderniseerde arrondissementsrechtbank worden we niet langer van het
kastje naar de muur gestuurd.

17. Voor echte democratie.
Niet de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester of referenda, maar de versterking van de rol van de gemeenteraad
en het parlement zorgen voor een betere democratie. Politici worden juist verkozen om verantwoordelijkheid te nemen en
mogen de hete hangijzers dus niet opnieuw doorschuiven naar de burger. In een echte democratie krijgt men ook geen publieke functie door erfopvolging, dus wil de N-VA de politieke macht van
104 de koning afschaffen.

18. Voor een eerlijke en rechtlijnige politiek.
Een eerlijke politiek legt niet alleen anderen, maar ook zichzelf ethische en integriteitsregels op.
De N-VA wil waarden als eerlijkheid, rechtlijnigheid en integriteit tot hoeksteen maken van de
politiek. Daarom moet er bvb. op elk gepast bestuursniveau een onafhankelijk Comité van
Toezicht komen dat belangenvermenging, verspilling en misbruik van belastinggeld opspoort.
Op nationaal vlak staat dit Comité onder controle van het parlement, op lokaal niveau van de
gemeenteraad.

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

