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In de kijker:
Herman Minnen

H

erman is onze vierde
schepen die in de
Betrokkenheid aan bod

komt.
Hem aan jullie voorstellen, is voor
velen een open deur intrappen:
geen grootprater, maar een
werker, een doener.
Herman is getrouwd met Sonja
Debie en met hun drie dochters
Jolien, Lies en Annelou wonen ze
in de Hoefstraat.
Als schepen van sport,
ontwikkelingssamenwerking,
senioren en toerisme kan hij een
vervolg breien aan zijn inzet die hij
steeds etaleerde binnen de vele
verenigingen waarin hij actief was
of die op zijn medewerking
konden rekenen. Volleybal, chiro,
voetbal, minivoetbal of school,
Herman is er als men hem nodig
heeft.
Dat is het wat de Desselaar in hem
zo waardeert: eerlijk, gewoon,
oprecht en behulpzaam.
Het zijn benijdenswaardige
kwaliteiten waaraan je een
voorbeeld kan nemen.
Herman ging op jonge leeftijd al
aan de slag als arbeider bij Sibelco
en NZM Grit en vanuit die optiek is
hij een verrijking in de politiek.
Was er tot voor kort geen partij
die er een erezaak van maakte om
arbeiders in het parlement te
krijgen?
Wel nu, in Dessel
zit er één in het
college en hij zit
er op z'n plek!

B

este Desselaar,

Op het einde van dit politiek werkjaar houd ik eraan mij via onze
Betrokkenheid tot jullie te richten. Na dit opmerkelijk politiek jaar past het
immers dat ik jullie allen van harte dank.
Op 8 oktober schonk meer dan 51% van de Desselaars zijn vertrouwen aan
N-VA Dessel. Vanuit deze nieuwe getalsterkte werd de herkozen gemeenteraad
en schepencollege geïnstalleerd daags na nieuwjaar. Enkele maanden later
kreeg ik een fijn inhuldigingsfeest dat mogelijk gemaakt werd door de vele
privé-sponsors. Enkele weken later volgden de federale verkiezingen waarin
paars een oplawaai kreeg en schepen Flor Van Noppen naar de Kamer
verkozen werd (lees blz. 33). Hij is de eerste Desselaar ooit in deze federale
assemblee. Deze twee aardverschuivingen geven uitdrukking aan de
verwachtingen die jullie zowel in de N-VA hier lokaal als in het kartel CD&V-N-VA
in Vlaanderen en federaal stellen. Het is nu aan ons om dit vertrouwen niet te
beschamen en de verwachtingen ook daadwerkelijk in te lossen.
Dat is ook onze ambitie: samen met jullie zorgen voor een beter Dessel, meer
Vlaanderen en dus een betere, eerlijkere samenleving.
Na de zomervakantie, die ook jullie ongetwijfeld verdiend hebben, zullen we op
deze ingeslagen weg verdergaan.
Kris Van Dijck
Burgemeester
Vlaams volksvertegenwoordiger

Wij wensen u een prettige, deugddoende
en ontspannende vakantie toe.

29

Bovendien heeft de gemeenteraad een
toelagereglement goedgekeurd voor:
• gezinnen met kinderen jonger dan
drie jaar (15 euro per kind per jaar);
• personen om medische redenen:
incontinentie, nierdialyse, …
(15 euro per persoon per jaar);
• onthaalouders erkend door Kind &
Gezin (15 euro);
• verenigingen met een eigen lokaal
binnen de gemeente, die instappen in
het DIFTAR-systeem (25 euro per
locatie per jaar).
Uitgebreide informatie, folders en infovergaderingen volgen de komende
maanden. Informeer je goed, zodat jij
ook een voordeel kan doen aan de
nieuwe regels.

DIFTAR in Dessel.

V

anaf 1 januari 2008 stapt onze
gemeente in het DIFTAR-systeem
voor wat de ophaling van het
huisvuil betreft. DIFTAR betekent:
'geDIFferentieerd TARief'. Met dit
systeem betaalt iedereen in functie van
het soort en de hoeveelheid afval,
volgens het principe: "de vervuiler
betaalt, de voorkomer bespaart". Het
afval dat je meegeeft, wordt gewogen en
afhankelijk van het gewicht zal je betalen.
Het doel van DIFTAR is het afval
beperken en de kosten eerlijk verdelen.
Naarmate je minder afval meegeeft, moet
je minder betalen voor je afval.
De gemeenteraad heeft deze opdracht
gegeven aan IOK Afvalbeheer, nadat
vorig jaar al het principieel akkoord
getekend werd.
Het DIFTAR-systeem houdt in dat
restafval en GFT (als men niet opteert
voor het thuiscomposteren van GFT)
aangeboden moeten worden in daartoe
voorziene containers die voorzien zijn
van een elektronische gegevensdrager,
waarbij het aangeboden afval wordt
gewogen en geregistreerd.
1) Een vast belastingbedrag dat per
aansluitpunt 12 euro per jaar bedraagt
voor restafval en voor GFT een bijkomende belasting van 6 euro per jaar
(als men een GFT-container wenst).
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Dit vast bealstingsbedrag houdt ook in:
• het ter beschikking stellen van
inzamelcontainers voor huisvuil;
• de gescheiden ophaling aan huis van
andere afvalfracties zoals papier,
karton, PMD, en de verwerking en de
recyclage daarvan;
• de toegang tot het containerpark.
2) Een variabel belastingbedrag van:
• 0,150 euro per kilogram aangeboden
restafval;
• 0,075 euro per kilogram aangeboden
GFT;

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
Gedurende drie jaar vanaf de datum van
toekenning van de subsidie verbindt de
subsidietrekker zich ertoe de installatie
niet te verkopen noch te ruilen, de
woning niet te verkopen en de controle
door een technisch deskundige van de
gemeente toe te laten.

Subsidies voor
zonneboilers.

D

e N-VA heeft als partij die een
maatschappelijke verantwoordelijkheid draagt de plicht een milieu- en
energiebeleid te voeren dat gebaseerd is
op de beginselen van duurzame ontwikkeling. Een belangrijk element hierin is
het gebruik van fossiele en nucleaire
grondstoffen tot het minimum te
beperken en maximaal in te zetten in
hernieuwbare en schone energie.
Omdat zonneboilers goed functioneren
voor de opwekking van warmte en
milieuvriendelijk zijn, werd een subsidiereglement voor de installatie van
zonneboilers door de gemeenteraad op
24 mei 2007 goedgekeurd. Vanaf dit
jaar wordt een subsidie verleend van
15% van de kostprijs, met een maximum
van 620 euro, voor de installatie van een
zonneboiler met het Belsolar-label. Deze
subsidie geldt voor de inwoners van
Dessel die een woning bezitten op het
grondgebied van de gemeente Dessel of
voor personen die een woning gaan
betrekken op het grondgebied van de
gemeente Dessel. De zonneboiler moet
gebruikt worden voor de verwarming van
sanitair water. De installatie dient
uitgevoerd en gefactureerd te worden in
2007 en de facturen moeten binnen zes
maanden na factuurdatum worden
voorgelegd aan de milieudienst.

Na dit subsidiereglement voor
zonneboilers overwegen we sterk om ook
voor andere "propere" energieverstrekkers subsidiereglementen in te voeren.

De reeks gebroken?

S

inds december 2000 gaven we
maandelijks, uitgezonderd juli en
augustus, een Betrokkenheid uit.
Door omstandigheden: federale
verkiezingen en technische problemen,
kon het mei nummer van dit jaar niet
verschijnen; waarvoor onze excuses.

Uit het N-VA
verkiezingsprogramma van
8 oktober 2006:
"In Dessel wordt veel gejogd.
Dikwijls gebeurt dit op een
ongeschikte ondergrond.
Dat kan leiden tot ernstige en
langdurige letsels.
Het aanleggen van een Finse
piste in de gemeente is dan
ook geen overbodige luxe."

Finse looppiste.

I

n het najaar hopen we met de aanleg van een verlichte Finse looppiste in Brasel te
kunnen beginnen. De voorwaarden werden op de gemeenteraad goedgekeurd en de
plannen gaan naar stedenbouw voor de nodige vergunningen. Dit was één van de
heel concrete verkiezingsbeloften van N-VA.
Een Finse looppiste is een loopparcours op een licht verende en zachte ondergrond,
meestal boomschors, waarop het risico voor kwetsuren bijna nihil is. Ze wordt
aangelegd naast de sporthal in Brasel zodat lopers ook gebruik kunnen maken van
kleedkamers en douches. De ontwerpplannen werden voorgelegd aan Desselaars die
bij een atletiekclub actief zijn en werden heel positief onthaald.
We kijken al uit om ze ook daadwerkelijk in te lopen… +1250
meter.
-

En nog meer sport…

D

oor het gemeentebestuur werd een stuurgroep samengesteld om onder leiding
van schepen Herman Minnen en sportconsulent Guy Van den Boer het eerste
Dessels sportbeleidsplan uit te schrijven. Een groep van vrijwilligers buigt zich
over dit werk en organiseerde onlangs een grote enquête om te peilen naar de
verwachtingen en verzuchtingen van de Desselaars.
Wij willen al deze mensen die op één of andere manier meewerken aan het sportbeleidsplan danken voor hun onbaatzuchtige inzet.

Subsidiereglement
"Thuisverzorging zieke
bejaarden".

D

e gemeente Dessel verleent al
langer onder een aantal voorwaarden subsidies aan chronisch zieke
bejaarden die thuis verzorgd worden.
De maandelijkse financiële tussenkomst
werd mede onder impuls van Roger Van
Campfort tijdens de gemeenteraad van
24 mei 2007 verhoogd naar 40 euro.
Dit bedrag zal bovendien jaarlijks
geïndexeerd worden. Dit nieuwe reglement ging in voege op 1 juni 2007. Op
deze manier kunnen mensen langer in
hun eigen, vertrouwde omgeving blijven
en krijgen zij die zich daarvoor inzetten
een duwtje in de rug. Geïnteresseerden,
of mensen die denken in aanmerking te
komen kunnen zich wenden tot de
diensten van het OCMW.

Adviesraad mensen
met een handicap.

S
11 juli.

S

chepen Ellen Broeckx organiseerde samen met de cultuurraad de gemeentelijke
11 juli-viering. Tijdens een academische zitting in De Plaetse werd voor de
gelegenheid de heer Frans Crols, directeur van weekblad Trends en lid van de
Waranda-denktank, uitgenodigd als gastspreker.
Onder de titel: "Een onafhankelijk Vlaanderen, een sterk merk in het buitenland",
onderhield hij de genodigden over de kansen en opportuniteiten van Vlaanderen als
zelfstandige natie.
De muzikale omlijsting werd verzorgd door het dessels Vocaal Ensemble.

chepen Erik Gys liet de nieuwe
gemeentelijke adviesraad voor
mensen met een handicap van wal
steken. In deze adviesraad kunnen
mensen met een handicap mee het
gemeentelijk beleid kleuren. Geen
overbodige luxe, integendeel. Iedereen
een plaats geven in onze samenleving en
ook mee verantwoordelijkheid laten
dragen, is onze politiek.
Tijdens de eerste zitting werden problemen rond toegankelijkheid aangekaart en
ingrepen (vaak kleine) voorgesteld.
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Hoogstraten
Kapellen
Kontich
Lier
Mechelen
Mol
Puurs
Turnhout
Westerlo
Zandhoven
buitenland
TOTAAL

594
774
1.173
483
735
1.785
520
1.428
1.114
1.195
1
19.268

Nu grondig doorzetten
met de
staatshervorming.

Flor naar Brussel.

D

e teerlingen zijn geworpen.
Spijts de laster rond zijn persoon, werd Flor op een opmerkelijke wijze het eerste kamerlid voor
Dessel. Op donderdag 28 juni legde hij
de eed af in de Kamer van
Volksvertegenwoordigers.
Vanuit Dessel en de voltallige N-VAwerking in onze provincie hebben we
er alles aan gedaan om Flor van op
een strijdplaats het parlement binnen
te loodsen. Het is in de eerste plaats
zijn eigen verdienste. Hij liet geen
markt links liggen en stapte met open
vizier naar de kiezer. Zijn uitslag en het
resultaat mag er dan ook zijn.

De voorkeurstemmen
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Flor haalde de vijfde meeste voorkeurstemmen op de CD&V-N-VA kamerlijst
voor de provincie Antwerpen: 19.268.
Hij moest enkel Minister Inge Vervotte
(133.830), partijvoorzitter Bart De
Wever (41.962), Minister Kris Peeters
(39.754) en Volksvertegenwoordiger
Servais Verherstraeten (25.610) laten
voorgaan. Zoals je in onderstaande
tabel kan aflezen, haalde Flor stemmen
in alle kantons van de provincie.
(Dessel ligt in het kanton Arendonk)
Antwerpen
2.094
Arendonk
2.195
Boom
357
Brecht
1.085
Duffel
709
Heist-op-den-Berg
867
Herentals
2.159

G

ezien de verkiezingsuitslagen is
het eigenlijk nauwelijks te geloven
dat heel België vier jaar lang
identiek hetzelfde federale beleid
onderging. Paars verdedigde
aanvankelijk dat beleid tijdens de
kiesstrijd aan beide kanten van de
taalgrens met verve: het had bijna de
modelstaat opgeleverd. Open Vld
omarmde zelfs een nieuwe belgitude.
Het Vlaamse kartel werd de grote
boeman van de liberalen, met de N-VA
als de grote schietschijf. In het VTMdebat tegen Leterme kon Verhofstadt
er op een gegeven moment niet meer
over ophouden.
Enkele dagen voor de verkiezingen
voegde De Gucht er nog de suggestie
aan toe dat de N-VA een neonazistisch
randje zou hebben, een nummertje
waardig aan wijlen'Ko' Van Eynde in de
Volksgazet destijds. De bedoeling was
om de communautair onbevangen
kiezer bang te maken voor het
separatistische spook. Open Vld
presenteerde zich daarentegen als de
bruggenbouwer. Onder leiding van
Verhofstadt had paars België doen
werken. Open Vld en MR waren
opnieuw één en ondeelbaar.
Verhofstadt ging spreken bij de MR (en
het FDF), Louis Michel kwam op een
naar Vlaamse normen bijna gênante
manier de lof van de premier zingen in
de studio van Terzake.
De sp.a schakelde communautair
eveneens fors terug. In P-Magazine
noemde Vande Lanotte de bekende
resoluties over de staatshervorming,
nochtans integraal deel van het

Vlaamse regeerakkoord dat de sp.a
ondertekende, een vodje papier. Vande
Lanotte mikte immers op het premierschap. Normaal gezien onmogelijk voor
een socialist binnen de Vlaamse
democratie. Maar in de optelsom met
de Franstalige democratie die België
heet, lag het schijnbaar voor het
grijpen. De meeste waarnemers waren
het erover eens dat Vande Lanotte de
lachende derde was. De familieband
met de PS zou de sp.a-voorzitter
geruisloos naar de Wetstraat 16
loodsen.
Tot enkele ogenblikken voor de eerste
uitslagen binnenliepen, werd die
analyse door opiniemakers op de
Vlaamse huiskamers losgelaten.
Nochtans hadden de Franstalige
liberalen intussen het paarse droombeeld grondig stukgeslagen. Tegen het
einde van de campagne rolden MR en
PS vechtend over de straat. De paarse
modelstaat veranderde bij monde van
Demotte in een lelijke baby. Beide
partijen spraken ronduit over het
complete falen van respectievelijk MR
en PS op Financiën en Justitie.
Het complete falen van paars dus,
inclusief de Vlaamse tak van die innige
Belgische familie. Open Vld paste in
allerijl nog haar discours aan. Plots
sloot Verhofstadt zich aan bij de
stelling dat Wallonië wordt verstrikt
door de PS en dat er met die partij
nauwelijks ordentelijk te besturen valt.
Totaal contradictorisch met al het
voorgaande en dus een nogal doorzichtige wanhoopspoging. De sp.a
stelde dan weer toch niet met de PS
getrouwd te zijn, wat evenmin nog
iemand serieus nam, maar paste haar
discours verder niet aan, zo comfortabel lag ze in het midden van het bed.
Het resultaat kennen we inmiddels:
beide partijen kregen een flinke lel.
Als de Vlaamse partijen willen vermijden uiteindelijk onterecht zware
electorale rekeningen te betalen, dan
moeten ze nu precies grondig doorzetten met de staatshervorming. De
mislukking daarvan zal onvermijdelijk
tot meer van hetzelfde leiden. En laat
dat nu net de grote hoop zijn van het
Vlaams Belang. Die partij zal anders in
2009 haar eerste onmiskenbare en
verpletterende nederlaag lijden.

