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Elders bekeken...
"

E

en eigen huis, een plek onder de
zon, en altijd iemand in de buurt
die van me houden kon," zo gaat
het liedje van René Froger. En geef
toe, wie droomt er niet van een (eigen) dak boven het hoofd? Maar da's
tegenwoordig makkelijker gezegd dan
gedaan. Voor jonge, werkende koppels is een lapje bouwgrond namelijk
haast niet langer weggelegd. De droom
dreigt te eindigen in een mislukking,
met misnoegde en malcontente mensen tot gevolg.
Ook het profiel van de kopers
is de laatste jaren veranderd. Het zijn
gepensioneerden, vermogende burgers, Nederlanders of vastgoedmakelaars die de prijzen van de gronden opdrijven.
Recent is in Witgoor een perceel grond (5 are) verkocht voor net
geen 125000 euro, notariskosten en
registratierechten niet meegerekend.
En dan is de eerste steen nog niet gelegd! Toegegeven, de wet van vraag
en aanbod heeft mee de prijszetting
bepaald. Maar in dit geval zou het
onmiskenbaar zo zijn dat een jong
gezin van tweeverdieners dat niet geholpen wordt door (groot)ouders, een
(te) groot aandeel van hun inkomsten
zou moeten afstaan voor het aflossen
van dergelijke lening.
Hoef ik hier eigenlijk nog te
zeggen dat er dringend nood is aan
betaalbare bouwgrond? Als het
schepencollege echt begaan is met
de jongere generaties in Dessel, dan
begint het beter vandaag nog dan
morgen met de uitvoering van fase 2
op de Elsakker en worden meteen ook
nieuwe projecten, belissingen en
ideeën gelanceerd om de toekomst
op het vlak van huisvesting in onze
gemeente veilig te stellen.
Ook de Vlaamse overheid moet
dringend werk maken van een degelijk en consistent woonbeleid op de
lange termijn. 'Slapende' gronden en
eigendommen zouden zwaar belast
moeten worden. En voor niet-Vlamingen zou het sowieso veel duurder en
dus minder interessant moeten zijn
om gronden of huizen te kopen.
Roger Van Dessel
rogervandessel@fastmail.fm

Stemt u voor ideale maten?
Of voor een ideaal?

D

e politiek in Brussel is voor velen een ver-van-mijn-bed-show. Als
Desselse kiezers kunnen wij er echter opnieuw voor zorgen dat een
Desselaar in het parlement zetelt. Voor de derde maal op rij biedt
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Kris Van Dijck zich aan om verkozen te worden voor het Vlaams
Parlement. Waar hij in 1995 en 1999 de VU-lijsttrekker was, moet hij het
nu van op een strijdplaats, de achtste plaats op de kartellijst CD&V / N-VA
trachten te klaren. Met een ijzersterke campagne, samen met N-VA’er Bart
De Wever (vierde plaats) moet de N-VA zo twee Vlaamse parlementsleden
kunnen halen in de provincie Antwerpen. Dat is het opzet! Kris staat
bovendien tweede opvolger. Met een serieuze duw in de rug van u,
Desselaar, is een eerste stap gezet. Geef hem dan ook uw voorkeurstem.

Prietpraat.

D
"

Zoals Flor is er maar één!

D

e N-VA mocht in principe maar drie mensen op de kartellijst voor
Europa plaatsen. Tot de naam Flor Van Noppen viel... Flor, als het
ware een kandidaat buiten categorie, die post vat op de tiende
plaats. Vier plaatsen voor lijstduwer Geert Bourgeois.
Flor, die op "Den Diel" woont, trok zich na de laffe moord op zijn broer
Karel, diens strijd tegen hormonen en voor gezond voedsel verder aan.
Een strijd waarbij Flor zelf ook ondertussen zijn sporen verdiend heeft.
Sinds 2001 is hij ook Dessels gemeenteraadslid. Zijn tussenkomsten
worden gekenmerkt door een grote betrokkenheid en ijver voor eerlijkheid. Flor kan zich behoorlijk opwinden over onrecht en incorrectheid.
Door zijn kandidatuurstelling voor Europa blijft hij de voedselveiligheid op
de politieke agenda zetten.
Naast Flor op 10, zijn ook Geert Bourgeois als lijstduwer en Frieda
Brepoels als eerste opvolger uw vertrouwen waard. Want: de N-VA is niet
allen nodig in Vlaanderen, maar ook nuttig in Europa!

Een N-VA’er te veel?

11 juli ?

T

én van de laatst goedgekeurde
decreten in het Vlaams Parlement
was dat van Kris Van Dijck waarbij
11 juli een decretaal vastgelegde
vakantiedag wordt voor alle diensten
van de Vlaamse gemeenschap, alle
steden en gemeenten en alle Vlaamse
openbare instellingen. De N-VA ijvert
er al lang voor om van 11 juli ook een
officeel erkende feestdag te maken,
maar op Belgisch niveau wordt dit
stelselmatig tegengehouden. Met het
voorstel van Kris wordt alvast een stap
in de goede richting gezet. Ondertussen krijgen wij wel verontrustende
berichten als zou men in Dessel de
jaarlijkse 11 juli-viering niet langer zien
zitten. Dit wordt vervolgd...

wee jaar lang werd er een strijd
gevoerd door een aantal
politieke krachten in Dessel om
Frans Blankert uit de Raad van
Bestuur van Stola te
zetten. Frans is
namens de sportraad
lid en is één van de
meest aanwezige
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Stola-leden.
Dit stoort blijkbaar
sommigen. De
tegenstanders hadden er finaal zelfs
een juridisch advies voor over. Advies:
Frans kan zonder problemen blijven.
Kostprijs van dit politieke spel voor
Stola: 653 euro of 26.342 frank.

E

e gouverneur vertelt priet
praat." Deze wijsheid werd
ons ingeprent op de laatste
gemeenteraad. Toen onze fractie
het antwoord van de gouverneur
ten berde bracht (zie Betrokkenheid april 2004) over het laattijdig
ter stemming leggen van plannen
op de gemeenteraad, vielen we van
de ene verbazing in de andere. De
gouverneur schreef: "Vastgesteld
werd dat de aankondiging van de
betrokken overheidsopdracht in het
Bulletin der Aanbestedingen en de
Bouwkroniek gebeurde nog voor de
gemeenteraad het ontwerpdossier
goedkeurde en de wijze van gunning had vastgesteld. Deze werkwijze is onaanvaardbaar en miskent
de bevoegdheid van de gemeenteraad, die over de opportuniteit van
een opdracht dient te beslissen.
Het schepencollege is enkel bevoegd voor de uitvoering van de
principebeslissing, getroffen door
de gemeenteraad.
Vermits de raad achteraf akkoord
is gegaan met het ontwerp en de
gunningswijze, acht ik het niet
opportuun om op te treden.
Ik heb het gemeentebestuur
evenwel aangemaand om in de
toekomst de wet strikt na te leven."
Toen Hugo Draulans vroeg of men
dit in de toekomst ook in de praktijk
zou brengen, luidde de commentaar van de Desselse burgemeester: "Prietpraat." En verder : "De
gouverneur heeft het mis. Indien hij
gelijk had, had hij maar moeten
schorsen..." De gouverneur, als
ambtenaar van de voogdijoverheid,
het Vlaams Gewest, en tevens
professor in de rechten, heeft het
dus blijkbaar bij het verkeerde eind.
Die gouverneur toch. Nog een
geluk dat de Desselse burgemeester wel de wijsheid in pacht heeft..

Vroeger waren ze
"vieze oude mannetjes".
Nu noemen we ze
"seksueel actieve senioren"

Uit het N-VA
verkiezingsprogramma van
8 oktober 2000:
"De verschillende jeugdverenigingen, als ook de twee
jeugdhuizen, zijn zeer belangrijke schakels in het Dessels
jeugdwerk"

Een beetje respect aub.

D

e werking van de Desselse jeugdverenigingen mag gezien worden.
Zowel de vier Chiro's, als ook het
Jeugd Rode Kruis, de Speelpleinwerking
en niet te vergeten de jeugdhuizen Spin
en Scharnier mogen terecht fier een pluim
op hun hoed steken. In het zog daarvan
opereert ook de Desselse Jeugdraad met
initiatieven voor de jongeren en de
allerkleinsten. Jeugdverenigingen en
jeugdwerking, een opdracht apart, en los
van de politiek, als je het ons vraagt.. Dat
zou je toch denken. Niet iedereen denkt
daar spijtig genoeg hetzelfde over. Met
één pennentrek haalden de jongsocialisten van Dessel deze werking
onderuit. Wat lezen we in het SP.a-blad?
De ene jongere zegt: "Meedraaien in de
plaatselijke politiek lijkt me wel wat. Vooral
de alles overheersende rechts-conservatieve jongerenwerking stoort me hier." En
een collega repliceert daarop: "Ja, er mag
best meer ruimte komen voor onafhankelijke en vooruitstrevende initiatieven." Tot

daar de wijze waarop men de Desselse
jeugdverenigingen een etiket opplakt.
Want, zeg nu zelf, wat is dat anders: "de
alles overheersende rechts-conservatieve
jongerenwerking..." Weet men eigenlijk wel
wat men schrijft? Quasi elke Desselse
jongere, die ofwel lid is van deze of gene
jeugdvereniging, dan wel de jeugdhuizen
bezoekt, is dus een rechtsconservatieveling. Neen, toch? Of die
jongere zelf blij is met dit etiket? We
betwijfelen het. En onafhankelijk? Is Chiro,
Spin, Scharnier of Jeugd Rode Kruis dat
dan niet? Klap op de vuurpijl is dan weer
dat wanneer de gemeente vier jaar terug
een jeugdwerking opzette in de wijk in
Brasel, wat zeker de stempel vooruitstrevend kon dragen, het net de socialistische
voorzitter van het OCMW was die er een
punt achter zette.
Misschien toch eens twee keer nadenken
vooraleer men de progressieveling wil
uithangen. Jongeren hebben geen
boodschap aan die nietszeggende en
denigrerende etiketten. Volwassenen ook
niet trouwens.

Hou Dessel rein.

W

e willen toch nog eens even terugkomen op de zwerfvuil actie die onze gemeente
organiseerde in maart. Goed initiatief. Alleen, wij wisten het niet... Eerlijk waar.
Onze raadsleden wisten van niks. De verslaggeving in De Desselaar gaf ook de
toon aan van ontgoocheling in de magere opkomst. Des te meer eer treft natuurlijk die
verenigingen die er wel waren. Maar, is het te veel gevraagd om niet alleen een verslag,
maar ook een oproep in het gemeentelijk infoblad te plaatsen? En misschien ook de
oppositie te informeren? Eerlijk waar, je kan niet helpen als men je links laat liggen.
Terug naar de feiten nu. Het is inderdaad hemeltergend hoe men kwistig zwerfvuil
rondstrooit, ook in onze mooie gemeente. Dit gebeurt toch opzettelijk, niet? Wij kunnen
ons moeilijk inbeelden dat je per ongeluk een blikje weggooit, laat staan een halve
vuilniszak. Zijn er niet genoeg mogelijkheden om van je afval af te geraken? Grijze zak,
blauwe zak,... de openbare vuilnisbakken en het containerpark. Komaan mensen, laten
we allemaal even onze goeie, schone kant tonen en van ons dorp geen stort maken.
Woon jij graag op een vuilnisbelt? Wel, wij ook niet, terwijl grote opruimacties dan ook
tot het verleden behoren.
Openingsuren containerpark:
Maandag
09u00 - 12u00
13u00 - 16u15
Dinsdag
09u00 - 12u00
Woensdag
09u00 - 12u00
13u00 - 16u15
Donderdag 13u00 - 19u00
Vrijdag
09u00 - 12u00
13u00 - 16u15
Zaterdag
08u00 - 12u30
-

Gratis campagnebord.

S

inds 1995 is Kris Van Dijck het
Dessels aanspreekpunt in Brussel.
Als lid van het Vlaams Parlement
nam hij in die negen jaar meer dan
750 parlementaire initiatieven.
Kris moet terug naar Brussel.
Dat is de uitdaging van 13 juni.
Kris is kandidaat op de
CD&V / N-VA kartellijst.
Flor Van Noppen is kandidaat op de
Europese lijst. Wil jij meehelpen?
Een bord in je tuin plaatsen?
Neem tijdens de kantooruren contact
met ons secretariaat op het nummer:
014-37 24 54.
VU: Guy Muylaert - www.n-va.be
Zandvliet 60 - 2480 Dessel.
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N-VA secretariaat:
Biezenstraat 28, tel/fax 014-37 24 54
e-mail: kris.vandijck@n-va.be
openingsuren:
elke werkdag van 9 tot 12 uur
spreekuur Kris Van Dijck:
maandag van 17 tot 19 uur of
na telefonische afspraak

Als kinderen de
toekomst
zijn, waarom worden
hun ouders dan
gestraft ?

Als ons onderwijs
gratis is, waarom
zitten er dan zoveel
rekeningen in de
boekentas
van uw kind?

Als ervaring
overal gewenst
is,waarom
worden
50-plussers
dan gedumpt?
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Als de toekomst
onzeker is, waarom
gooit u dan elk jaar
5.000 euro weg?

