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Elders bekeken...

P

rachtig weertje de eerste helft van
juni, niet? Het zonnig en warm zomerweer doet echter ook de concentraties ozon in de lucht toenemen. Dat
is enorm vervelend voor bejaarden, kinderen en hart- en longpatiënten.
Ozon ontstaat door een ingewikkelde chemische reactie tussen verschillende soorten (afval)stoffen en de zon.
Die stoffen komen voornamelijk uit het
verkeer, maar zijn ook afkomstig van
verbrandingsinstallaties, elektrische centrales en vluchtige oplosmiddelen.
Hoewel we gewend zijn aan de
waarschuwingsberichten, is het voor mij
toch altijd even schrikken als ik op de radio hoor dat de ozondrempel is overschreden in Dessel. Wist u trouwens dat
de hoogste Belgische ozonconcentratie
van 2001 is gemeten in onze gemeente?
Zijn de Desselaars dan zo'n grote
vervuilers? Nee, helemaal niet. De hoogste ozonwaarden worden meestal gemeten op het platteland, onder meer in de
Kempen. Dat lijkt verwonderlijk, maar het
heeft alles te maken met de manier
waarop ozon wordt gevormd. In steden
en op verkeersdrukke momenten is er
vaak te veel luchtvervuiling voor ozonvorming. De bestanddelen die nodig zijn
voor het aanmaken van ozon verspreiden zich dan naar andere gebieden, kilometers verder.
Voor Dessel komen daar nog klimatologische en geografische aspecten
bij. Zo liggen de maximumtemperaturen
hier soms hoger en ontbreekt vaak de
landbries om de concentratie te verdunnen.
Ozon is een gemeente-overschrijdend probleem. Door omstandigheden zoals wind, regen en temperatuur is
het moeilijk een verband te vinden tussen de bron en de plaats waar de hinder
optreedt. Desondanks moet een lokaal
bestuur wel haar verantwoordelijkheid
nemen en de nodige initiatieven opstarten
en het goede voorbeeld geven.
Ook u kunt uw steentje bijdragen:
ga eens te voet, neem de fiets of het
openbaar vervoer; koop een milieuvriendelijke auto; gebruik verven op
waterbasis of zorg voor een zuinige verwarming met een hoog rendement.
Wilt u meer informatie over ozon
en de metingen dan kan u terecht op de
site van de Intergewestelijke Cel voor het
Leefmilieu. http://www.irceline.be
Roger Van Dessel
rogervandessel@fastmail.fm

N-VA Dessel wenst iedereen een zonovergoten en hartverwarmende vakantie toe.

B

este Desselaars,
18 mei was niet bepaald de beste dag van mijn politiek leven. Als jonge,
nieuwe partij stonden we er bijna. Maar, bijna is net niet genoeg. Met
4,91% van de stemmen bleven we op een zucht van de kiesdrempel van 5%
steken. In Dessel haalden we ruim 21% van de stemmen binnen, wat niet
slecht is bij een nationale verkiezing voor een vrij kleine partij, maar ook niet
echt goed als je weet dat op de andere lijsten geen enkele Desselaar stond.
Daarnaast blijf ik een vreemd gevoel hebben bij wat gebeurde. Vooreerst stel
ik vast dat overlopers beloond worden. Zeg nu zelf; niet minder dan vijf van de
VLD gekozenen in Kamer en Senaat uit de provincie Antwerpen waren ooit
mijn partijgenoten! Mijn vroegere partijgenoten van Spirit kregen destijds de
steun van slechts 23% van de VU-leden (ledenreferendum zomer 2001) en
halen door hun kartel met de SP.a meer dan een handvol zetels binnen,
waaronder hoogst waarschijnlijk ook een ministerportefeuille.
Tenslotte ligt de Belgische onrechtvaardigheid mij zwaar op de maag:
N-VA: 201.399 kiezers = 1 kamerlid, 0 senatoren en 0 Euro overheidssteun.
Ecolo: 201.118 kiezers = 4 kamerleden, 2 senatoren en jaarlijks 1 miljoen
Euro overheidssteun.
Welke democraat kan mij dat uitleggen?
Ondertussen is het uitgemaakt dat we met deze partij van 11.000 leden,
honderden militanten en meer dan 200.000 kiezers verder doen. De vraag
blijft wel of we met het oog op de verkiezingen van volgend jaar alleen naar de
kiezer zullen stappen of in kartel met een andere partij. Terwijl ik dit schrijf is
de keuze nog niet gemaakt. Voor de N-VA in Dessel verandert er natuurlijk
niets, net zoals vroegere nationale stormen geen inpakt hadden op onze
werking. Al vanaf in de begin jaren zestig hebben we een sterke ploeggeest.
Dat is onze sterkte.
Tot slot, en dat is toch het belangrijkste, danken wij oprecht al onze Desselse
kiezers.
Met vriendelijke groeten,
Kris Van Dijck
Vlaams volksvertegenwoordiger
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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 09.00 uur
tot 12.00 uur
spreekuur Kris Van Dijck:
maandag van 17.00 tot 19.00 uur
of na telefonische afspraak

Mosselfeest.

D

Dessel koopt kat in zak.

D

e gemeenteraad van mei besliste
definitief tot de aankoop van de
sportinfrastructuur van jeugdhuis
Spin. Kostprijs: 1,2 miljoen Euro of
bijna 50 miljoen Bef.
In 1975 bouwde jeugdcentrum Spin,
achter haar lokaal in de Pastorijstraat,
een sporthal op grond van de kerkfabriek. Vijftien jaar later volgde een
uitbreiding met de B-hal. Dojo en
pingponglokaal werden ondertussen
ook bijgebouwd. Daarnaast kocht het
jeugdcentrum ook gronden bij waar de
tennissport zich kon ontwikkelen. In
2000 opende de tennishal, inclusief
squash en polyruimte, haar deuren.
Dat de Spin in al die tijd een goede zaak
deed voor het sportgebeuren in Dessel
staat buiten kijf. Maar vanaf eind jaren
tachtig stelt de N-VA zich de vraag of
de gemeente in deze niet meer initiatief
moet nemen en zelf infrastructuur moet
uitbouwen. Het was altijd dansen op een
slappe koord, want slechts enkelen
durfden of wilden de Spin in de wielen
rijden en de N-VA was niet in staat rond
dit dossier politieke meerderheden te
vormen.Het huidig gemeentebestuur is
blijkbaar wel zinnens investeringen te
treffen en nieuwbouw te plannen in
Brasel. Maar gaat daar nog wel geld
voor zijn?
Laat ons niet vergeten dat er ondertussen ook niet stilgezeten werd.
Vijf jaar geleden startte de vzw Sportinstellingen Dessel die het hele sport106 complex van de Spin huurt. De huurprijs
werd berekend op basis van de reële
kost, inclusief onderhoud.
De vraag kan gesteld of de gemeente
zo nodig moest aankopen...
Wat ons inziens ontbreekt is een totaal
plan. Wat gaat de gemeente met het
hele complex doen. Hierover circuleren
allerlei geruchten. Zo zou de B-hal
kunnen gebruikt worden voor culturele

?

activiteiten... Stel je voor een toneelvoorstelling, terwijl men daar net naast
aan het basketballen is... Anderen
durven zelfs stellen dat de oude spinhal
misschien toch beter kan afgebroken
worden. Waarom dan eerst aankopen?
Wetende dat de wanden nog vervaardigd zijn met asbestcement zijn de
kosten van afbraak en stortrechten niet
te overzien. Nadat Erik Gys op de
gemeenteraad deze opmerking maakte,
reageerde een ingewijde: "Waarom denk
je dat De Spin verkoopt?..." Kopen is
soms beter dan huren, maar in dit geval
lijkt de weegschaal over te hellen naar
huren, als we de kostprijs voor sanering
meetellen. Maar hierover werd niets in
het dossier vermeld. Er moest snel
gestemd worden, het kon niet snel
genoeg gaan! En dan wordt van de
oppositie verwacht om contructief mee
te werken! Ooit zullen we voor die
kosten staan ... "dan moeten we onze
verantwoordelijkheid dragen", werd
gereplikeerd. Juist ja, maar daarvoor
hoeven we het niet eerst aan te kopen!
Ook bij de renovatie zal met deze faktor
rekening moeten gehouden worden.
Ook al vinden we de wet misschien te
streng ... wet is wet ... dus de kostprijs
zal oplopen en misschien een hypotheek leggen op de renovatie... wel
verbeteren maar niet optimaal zoals we
eigenlijk zouden wensen.
Omdat elke Euro maar één keer kan
uitgegeven worden, rekenen wij op de
aangegane engagementen om in Brasel
een sportinfrastructuur neer te poten
die de Desselse behoefte dekt. Geen
sier, geen luxe, wel efficiënt en goed.

Het is niet nodig te hopen om te
ondernemen, noch te slagen om te
volharden.
Willem van Oranje

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.

De pomp.

H

et gemeentebestuur pakte met
fierheid uit met het vernieuwd
en heraangelegd marktplein.
Een volksfeest moest de kers op de
roomtaart zijn. En ja hoor, onze pomp
werd niet vergeten. De herdenkingsplaat van de herinrichting werd zelfs
aan haar voeten gelegd. Verder mag
de Desselaar enkel nog weten dat
minister Van Grembergen de pomp in
2002 klasseerde. Dat het de Desselse
N-VA was die het dossier indiende en
als beschermengel optrad wordt best
zo snel mogelijk vergeten. We kennen
die trucs onderhanden wel.

Uit het N-VA (vroeger VU&ID)
verkiezingsprogramma van
8 oktober 2000:
"De Vlaamse steden en
gemeenten hebben steeds een
leidende rol gespeeld in de
politieke, culturele en sociale
ontvoogdingsstrijd van
Vlaanderen. Zij moeten dat ook
in de toekomst blijven doen.
11 juli moet derhalve voor
N-VA een erkende feestdag
zijn. "

11 juli 2003.

Bevlaggen.

Ook dit jaar trekken wij er met de Desselse N-VA op 11 juli op uit.

p 11 juli
hangen we
weer de leeuwenvlag uit. Vlaggen zijn
op ons secretariaat
verkrijgbaar aan
slechts 12,50 euro.

Fietsen en smullen, een programma voor jong en oud waarbij eenieder welkom is...
14.00 u: samenkomst op de markt voor een gezinsfietstocht naar het
Zilvermeer.
14.30 u: aankomst aan het Zilvermeer met mogelijkheid tot
zwemmen, spelen, wandelen, terrasje...
18.00 u: vertrek per fiets naar de kantine van Braberg
18.30 u: barbecue aan de kantine van Braberg
Vooraf inschrijven verplicht.
Deelname prijs: 15 Euro voor volwassenen, 7 Euro jongeren -14 jaar, -6 jaar gratis.

O

Lokale politie BalenDessel-Mol.

D

e eenmaking van de politiediensten
in dit land had natuurlijk ook grote
gevolgen voor het politiegebeuren
in Dessel. Grosso modo kunnen we stellen
dat de gemeentelijke politiediensten van
Balen, Dessel en Mol samengevoegd
werden met de rijkswacht brigades van
Balen en Mol. Alzo krijgen we een lokaal
politiekorps van meer dan honderd
agenten en een tiental administratieve
medewerkers dat voor onze veiligheid
moet instaan.
Vroeger was de burgemeester
administratief hoofd van de eigen
gemeentepolitie en nam de gemeenteraad
alle beslissingen m.b.t. aanstellingen,
investeringen, enz., terwijl het Dessels
politiekorps dagdagelijks geleid werd door
de commissaris (Ludo Meeus).
De rijkswacht kende haar eigen structuur.
Sinds de hervorming vormen in onze
zone de burgemeesters van Balen, Dessel
en Mol het politiecollege. De rol van de
gemeenteraad wordt overgenomen door
de politieraad. Deze is samengesteld uit
een aantal gemeenteraadsleden uit Balen,
Dessel en Mol. Voor Dessel zijn dit

Kris Van Dijck, Armand Melis en Jan
Swerts. Aan het hoofd staat de zonechef,
zijnde de vroegere commissaris van
Balen: Roger Mol.
Het hoofdbureau van de lokale politie
Balen-Dessel-Mol is gevestigd in Het
Getouw te Mol. Daarnaast heeft elke
gemeente haar eigen loket. Voor Dessel
blijft dat voorlopig het politiekantoor in de
Lorzestraat. Dit kantoor is alle werkdagen
geopend van 8.30 tot 12.00 uur en op
donderdag eveneens van 13.30 tot 16.00
uur en van 17.00 tot 19.00 uur.
De dienst wordt er uitgemaakt door Roger
Geyzen (hoofdinspecteur), die er wordt
bijgestaan door Jef Van Herck en Roger
Van Gool (beiden inspecteur). Daarnaast
zorgt André Meeus voor de administratieve ondersteuning.

Nieuw in het politiegebeuren is de
wijkwerking. Zo is het hele gebied
opgedeeld in wijken en zijn er "wijkagenten" verantwoordelijk. Voor Dessel zijn de
wijken als volgt ingedeeld:
Zone Brasel (alles ten westen van de
provinciebaan): Roger Geyzen
Zone Centrum (provinciebaan en alles tot
aan de Gracht): Roger Van Gool
Zone Witgoor (alles ten oosten van de
Gracht): Jef Van Herck
U kan de lokale politie in Dessel tijdens de
kantooruren bereiken op het nummer
014-37 30 30
De hoofdpost in Mol op 014-33 07 00
Voor dringende hulp: 101
Voor meer info:
www.politiebalendesselmol.be
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Studiebezoek
Beringen-mijn.

O
Verjaring bouwmisdrijven.

H

et Vlaams parlement stemde eind
mei een nieuw decreet waarin de
verjaring van kleine bouwmisdrijven
opgenomen werd. De bedoeling is de
kleine bouwmisdrijven die gepleegd
werden na vijf jaar te laten verjaren.
Het decreet kent wel een uitzondering
voor natuurgebieden en landschappelijk
waardevolle gebieden waar van geen
verjaring sprake kan zijn. Bovendien
bestaat er veel kritiek over wat nu
eigenlijk "kleine" bouwmisdrijven zijn.
De afweging zal in hoofdzaak gemaakt
worden in hoeverre iemand hinder heeft.
Een buurman die hinder ondervindt van
uw bouwovertreding en daar ook een

punt van maakt, zal een flinke streep over
de verjaring trekken. Bij hinder is er dus
geen sprake van "kleine" bouwmisdrijven.
De minister was na de goedkeuring echter
ook duidelijk voor wat de toekomst
betreft. Zo kondigt hij een streng beleid
aan. Vanaf nu moet iedereen weten wat
kan en niet kan. Uitvluchten als: "het
mocht van de burgemeester", of: "ik wist
dat niet", zijn vanaf dan uit de boze.
Als N-VA geven wij u deze goede raad
mee. Wenst u te bouwen, te verbouwen,
aan te bouwen of te renoveren? Wend u
tot het gemeentehuis, technische dienst
en laat u goed informeren zodat u later
niet op de blaren moet zitten...

p 5 juni bracht het Dessels OCMW
een bezoek aan de wijkwerking van
Beringen-mijn. In deze wijk is een
geheel van projecten uitgewerkt voor
kansarmen en migranten. Eén van deze
projecten is gestart door Arktos en richt
zich speciaal naar de jongeren van de
buurt. De beschikbare lokalen, vroeger
van de mijnen, zijn alle dagen goed
gevuld met verschillende activiteiten,
waaronder een fietsenatelier, een keuken,
hout- en crealokaal. Zij organiseren een
aparte werking voor jongens en meisjes
om de cultuurverschillen met de allochtone gemeenschap te overbruggen. Het is
de bedoeling te leren van projecten in
andere gemeenten en nadien initiatieven
op maat van onze werking uit te bouwen.
Wij stellen vast dat wij, in een kleine
gemeente zoals Dessel, een samenwerking moeten uitwerken met andere
initiatieven. Onafhankelijk zijn de meeste
voorstellen immers niet te realiseren.
Wij betreuren het dan ook dat de raadsleden van de meerderheid geen interesse
betonen voor deze initiatieven en hun kat
stuurden. Buiten twee personeelsleden
namen enkel Frans Blankert en Diana
Slegers (beiden N-VA) deel aan dit
bezoek.

Verhoogde kinderbijslag.

S

inds 1 mei 2003 is de nieuwe
reglementering van de verhoogde kinderbijslag voor
kinderen met een handicap definitief
van start gegaan. Het nieuw systeem
maakt komaf met het alles-of-niets
vanaf de medische ongeschiktheid
van 66 procent. Alleen wie boven de
66 procent zat, had totnogtoe recht
op een verhoogde kinderbijslag.
Voortaan is het evaluatiesysteem
grondig herzien en zal de evaluatie
gebaseerd zijn op een medischsociale schaal met drie pijlers om een
kind globaal te evalueren.
1ste pijler: de medische
108 ongeschiktheid vanaf 66 procent:
2de pijler: de activiteit en de participatie van het kind (de invloed van de
handicap op het leerproces en de
sociale integratie):
3de pijler: de graad van belasting van
het kind voor het hele gezin.
Aan deze laatste pijler wordt de helft
van de totaal score toegekend en

vormt daardoor de grote vernieuwing.
Door de globale evaluatie zullen in de
toekomst meer kinderen recht hebben
op een verhoogde kinderbijslag.
Terwijl het oude stelsel slechts drie
uitzonderingsbedragen kende van
326,65 tot 382,23 euro, kent het
nieuwe stelsel zes tarieven die
trapsgewijs volgens de score van de
globale evaluatie variëren van 63,67
tot 424,48 euro. Er is ook een
overgangsperiode voorzien waarbij
kinderen die voortaan minder zouden
krijgen nog gedurende drie jaar het
oude bedrag zullen ontvangen. Grote
kritiek is evenwel dat de nieuwe
regeling enkel geldt voor kinderen
geboren na 1 januari 1996.
Voor meer gedetailleerde informatie
kan u steeds op ons secretariaat
terecht.

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

De vrije
electriciteitsmarkt.

I

n de Betrokkenheid van maart jl
berichtten wij over de elektriciteitsmarkt
die vanaf 1 juli volledig vrij zal zijn.
Omdat dit ook zijn gevolgen heeft voor de
gemeente organiseerde Iveka een
informatievergadering voor de gemeenteen OCMW-raadsleden van de streek in Het
Getouw te Mol. Voor de gelegenheid was
de grote podiumzaal gereserveerd. Er
werd blijkbaar veel volk verwacht...
De interesse van de gemeentebestuurder
lag echter aan de lage kant: 28 aanwezigen. Van Dessel waren buiten de schepen
van Financiën vier mandatarissen
aanwezig. Alle vier N-VA'ers: Fons Dries,
Diana Slegers, Roger Van Campfort en
Frans Blankert.

