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rogervandessel@fastmail.fm

Elders bekeken...

N-VA Dessel wenst u

allen een prettige,

zonnige vakantie toe.

B
este Desselaars, kennen jullie het
 gevoel van tegelijk blij en bedroefd
 te zijn? Wel, na de parlements-

verkiezingen van 13 juni zit ik met zo'n
dubbel gevoel. Blij, omdat zowel Kris Van
Dijck als Flor Van Noppen een schitte-
rend resultaat boekten. Dat het Vlaams
kartel in het kanton Arendonk zo sterk
scoorde (44% van de stemmen) is voor
een groot stuk te wijten aan onze
Desselse kandidaten en hun achterban.
Ook in de komende jaren wordt onze
Desselse stem vertegenwoordigd in Brus-
sel. Maar zoals gezegd tegelijkertijd ook
bedroefd en somber omdat de verkie-
zingen (ook) gewonnen werden door een
partij die veroordeeld is voor racisme.
De grote vooruitgang van het Vlaams
Blok heeft mij echt verbaasd. Dat men in
stedelijke gebieden rond Antwerpen en
Mechelen een foert-stem uitbrengt, kan
ik enigszins nog begrijpen. Maar dat het
Blok ook in de meer landelijke streken
goed scoort, kan er bij mij niet in. Zit de
schrik er echt zo in? Hebben we het hier
zo slecht? Wat me nog het meest veront-
rust is dat steeds meer mensen schaam-
teloos toegeven dat ze voor het Blok
gestemd hebben, maar tegelijkertijd zeg-
gen dat ze het programma van het Blok
(of  andere partijen) niet echt gelezen
hebben. Weten zij dat het Blok een partij
is die misschien wel de vinger op de
wonde legt, maar geen oplossingen
biedt? Dat het Blok minderheden als
holebi's discrimineert? Dat het Blok geen
voorstander is van een sterke vakbond?
Dat de jonste weken blok-mandatarissen
in staat van beschuldiging werden ge-
steld voor moord, drugshandel en sla-
gen en verwondingen? Dat amper vier
van de 22 blok-parlementsleden tijdens
de voorbije regeerperiode ernstig werk
verrichtten in het Vlaams Parlement? Be-
seffen zij dat een stem voor het Blok het
de andere goedmenende, hardwerkende,
democratische partijen en hun manda-
tarissen veel moeilijker maakt? Met de
recente verkiezingsuitslag in het achter-
hoofd ben ik geneigd om te pleiten voor
het afschaffen van de stemplicht. Op die
manier gaan tenminste die mensen kie-
zen die bewust willen stemmen en die
ook weten waarvoor ze stemmen. En als
het ooit zover komt, hoop ik dat een boel
Desselaars goed geïnformeerd en met
een duidelijke, bewuste keuze naar de
stembureaus trekken.



"Als je morgen even oud bent

dan vandaag, ben je dood."

Toon Hermans

VU: Guy Muylaert - www.n-va.be

Zandvliet 60 - 2480 Dessel.
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Bedankt Desselse N-VA kiezers.

Flor Van Noppen 52.032 stemmen (Europees Parlement)
Kris Van Dijck 15.075 stemmen (Vlaams Parlement)

11 juli 2004

N-VA Dessel feest!

O
p zondag 11 juli zal de N-VA
'de leeuw' uithangen. Wij
willen deze feestdag niet

onopgemerkt laten voorbijgaan.
Daarom roepen wij iedereen op om
op 11 juli te vlaggen. (Vlaggen zijn
bij ons te bestellen aan 12,50 euro)
Wij trekken er deze dag weer met de
fiets op uit. Omdat we ook jonge
gezinnen met kinderen de kans
willen geven deel te nemen, kiezen
we voor een kindvriendelijke route en
bestemming.
Om 14.00 uur vertrekken we op de
Markt, aan de Pomp, naar 'de
Putten' in Kasterlee.
Terwijl de kinderen naar hartelust
ravotten in een binnen- en/of
buitenspeeltuin, kunnen ouders en
anderen bij het genot van een
drankje bijpraten op het terras...
Omstreeks 17.00 uur fietsen we

terug richting Dessel, naar de
kantine van Braberg sport.
Omstreeks 19.00 uur steken we
onze voeten onder de tafel voor
onze jaarlijkse, prima verzorgde
barbecue.
Vooraf  inschrijven is wel noodzakelijk
en kan op het secretariaat. Volwas-
senen betalen 15 euro, kinderen tot
12 jaar gratis, studenten 10 euro.

Iedereen is van harte welkom.

N-VA secretariaat:
Biezenstraat 28, tel/fax 014-37 24 54
e-mail: kris.vandijck@n-va.be
openingsuren:

elke werkdag van 09.00 tot 12.00
en van 13.00 tot 15.00 uur

spreekuur Kris Van Dijck:
maandag van 17.00 tot 19.00 uur
of  na telefonische afspraak

Mosselfeest.

D
e eerste zondag van oktober is
het weer zover: ons jaarlijks
mosselfeest.

Dus noteer al
maar met stip:
zondag 3 oktober!
Iedereen van harte
welkom.



Uit het N-VA
verkiezingsprogramma van
8 oktober 2000:

"Er is in Dessel een te kort aan
sportvloer. Om hieraan
tegemoet te komen dient er
een bijkomend sportcentrum
uitgebouwd te worden in de
daarvoor bestemde BPA in
Brasel."
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Stenehei:

licht op groen!

D
e KMO-zone Stenehei kan nu
toch uitgebreid worden. Mooi
zo. Het heeft wel heel wat

inspanningen gevergd, maar minister
van ruimtelijke ordening Dirk Van
Mechelen zette nu toch het licht op
groen. Desselse dossiers in Brussel
gaan verdedigen, werpt dus wel
degelijk vruchten af... Dat succes vele
vaders kent, en dat is ook vaak zo,
werd ook in dit dossier aangetoond.
Maar, soms doet het wel eens wenk-
brauwen fronsen... Het waren niet in
het minst die personen en/of  instan-
ties, die tot voor kort nog bezwaren
indienden tegen de uitbreiding of
negatieve adviezen formuleerden, die
eenmaal de kogel in Brussel door de
kerk, in allerijl de Kempense pers
samenriepen om de heugelijke tijding
te brengen. Er zijn er die 's anderen-
daags 's morgens bij het lezen van de
krant aan de ontbijttafel tevreden en
voldaan eens in hun croissant beten en
aan hun koffie slurpten, nietwaar Kris.

Op bezoek bij

ambassadeur Botswana.

T
wee dagen voor de verkiezingen van
13 juni waren de twee Antwerpse
topkandidaten van de N-VA, Bart De

Wever en Kris Van Dijck, te gast bij de
ambassadeur van Botswana, dhr. S. C.
George. Botwana ligt in zuidelijk Afrika,
net ten noorden van Zuid-Afrika en verder
grenzend aan Namibië en Zimbabwe.
Reden van hun bezoek: als 'Afrikaanse
tijger' staat Botswana op een 26ste
plaats in de wereldrangschikking 2003
van het Wereld Economisch Forum (WEF,
een onafhankelijke internationale organi-
satie met als thuisbasis Genève) inzake
efficiëntie en organisatie van de overheid.
De Wever en Van Dijck waren uiterst
benieuwd naar de mogelijke lessen voor
de huidige paarse regering. Want,
Botswana staat een plaats voor België,
dat pas op de 27ste plaats komt.
Nochtans beloofden socialisten en
liberalen dat België onder de paarse
regering zou uitgroeien tot een model-
staat.

De Wever en Van Dijck feliciteerden de
ambassadeur voor de Botswaanse
prestatie en uitten hun waardering met
een biermand Vlaamse streekbieren.
Dit werd uitermate gewaardeerd door de
ambassadeur en verleidde hem tot de
onthulling van de Botswaanse sleutel tot
succes. De ambassadeur benadrukte de
sterke uitbouw van het onderwijs en de
gezondheidszorg door de overheid, maar
zag tevens twee belangrijke principes aan
de grondslag van 's lands welslagen:

1. Decentralisatie: wat men op lager
bestuursniveau zelf  doet, doet men beter.

2. De aanvaarding van democratische
verandering. "We prijzen ons gelukkig met
een leider die niet vasthoudt aan de
macht en niet begint te dreigen met
chaos als er democratische verandering
op komst is", aldus de ambassadeur.

De gelijkenis met de Belgische politiek
behoeft weinig verduidelijking.
De Wever en Van Dijck hopen dat deze
raadgevingen niet in paarse dovemans-
oren vallen.

Sporthal in Brasel.

D
e gemeenteraad van 24 juni gaf  haar goedkeuring aan het ontwerp van de
sporthal in Brasel. Dat er een behoefte is aan bijkomende overdekte sport-
infrastructuur staat buiten kijf. In het financieel beleidsplan 2000 tot 2003

schreef  het vorige gemeentebestuur (N-VA - CD&V) de bouw van een nieuwe
sporthal in voor het jaar 2002. De N-VA was echter de enige die er duidelijk voor
uitkwam bij de gemeenteraadsverkiezingen. Het beleidsplan dat de Desselse
meerderheid neerschreef  bij de aanvang van deze legislatuur was nog onduidelijk:
"Uitbreiding van BPA in samenwerking met bestaande, studie over noodzaak en
invulling ervan." Wij kunnen natuurlijk alleen maar tevreden zijn wanneer men meer
doet dan wat men zegt. Toch zeker in dit dossier. Tot daar de inleiding...
Is de N-VA nu onverdeeld gelukkig met het ontwerp zoals het voorligt? Neen. Wij
hebben een aantal fundamentele bedenkingen. Dit kritisch bekijken mag ook wel bij
een project van bijna 2,1 miljoen euro, niet? Eerst de procedure. De gemeentelijke
sportraad, het officiële adviesorgaan, werd volledig buitenspel gezet. In de plaats
daarvan werden gesprekken gevoerd met de vier clubs die in hoofdzaak de hal
zullen bezetten en met twee clubs die in de omgeving actief  zijn... Met alle respect
voor die clubs, maar moet die sporthal niet méér zijn? Moet die niet heel Dessel
dienen? Mogen de andere clubs, vertegenwoordigd in en door de sportraad ook
hun inbreng hebben? Op die manier had er alleszins een ruimer en breder draag-
vlak geweest voor een investering van deze omvang.
De juiste inplanting van de hal, waarbij er geen hypotheek gelegd wordt op even-
tuele uitbreiding, aanleg speeltuin of  ruimte voor senioren was een eerste
discussiepunt op de gemeenteraad. Verder boog de N-VA fractie zich over de
functionaliteit van de nieuwe hal. Onze opmerkingen werden op de gemeenteraad
naar voor gebracht en uitvoerig bediscussieerd. Finaal keurden wij het ontwerp mee
goed, op één onthouding van Erik Gys na, waardoor we toch blijk geven van het feit
dat er toch een aantal kansen gemist werden.
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Dank aan allen die dit

mogelijk hebben

gemaakt!

I
k heb er, beste lezer, enkele dagen
laten over gaan, eer ik opnieuw
aan het klavier van mijn pc ben

gaan zitten. Want een kiesstrijd
eindigt niet na het tellen van de
stemmen en het verdelen van de
zetels, hij loopt nog een eindje door.
Zeker nu het Vlaams kartel aan zet is
en mijn CD&V-collega zijn taak van
informateur vervult. Onze partij heeft
het zondag zeer goed gedaan. Zes
Vlaamse parlementsleden en een
europarlementslid. Wie had dit
durven dromen? Bovendien, en dit is
een heuglijke vaststelling, hebben
N-VA-kiezers zeer partijbewust
gestemd. Ik dank allen voor die
trouw! Zes verkozenen wil ook
zeggen dat de N-VA in het Vlaams
parlement een zelfstandige fractie
vormt, een groep bekwame en
overtuigde Vlaams-nationalisten.
Vanuit deze kern kunnen onze
plaatselijke partijstructuren verder
uitgebouwd worden. Want de N-VA
beschikt nu in elke Vlaamse provincie
over minstens een verkozene
waarrond werking en animatie
moeten groeien. Met de provinciale
kieskringen zijn de werkgebieden
natuurlijk groter geworden maar dat
mag geen probleem zijn. In Antwer-
pen hebben we twee verkozenen,

men, Wilfried Vandaele 23.946.
Dankzij het vertrouwen (133.430
stemmen) dat mij als lijstduwer werd
gegeven, veroverde ik de vierde
eurozetel voor het Vlaams kartel.
Eerste opvolger Frieda Brepoels
(99.464 stemmen) wordt 'uw stem
in Europa'. Het is mijn overtuiging
dat het Vlaams kartel schitterend
gewerkt heeft. Zo denkt ook Bart
Dobbelaere er in De Standaard (15
juni) over. Hij vergelijkt daarbij de
stemmen van de federale verkiezin-
gen met deze van zondag jl. en stelt
vast: "De CD&V-kiezer geeft de N-
VA’ers met plezier een stem. Omge-
keerd blijkt ook dat N-VA-kiezers hun
partij volgden in het kartel." Volgens
prof. Stefaan Walgrave (UA) stemde
75% van de N-VA-kiezers van 2003
voor het kartel. Maar dit is voer voor
onderzoekers. Het Vlaams kartel
heeft als positief  alternatief  voor
paars-groen zijn doel bereikt. En wel
om volgende redenen: 1. Het Vlaams
kartel is er in geslaagd paars-groen
te breken. 2. Het Vlaams kartel is de
grootste politieke formatie in het
Vlaams parlement. 3. De N-VA heeft
een volwaardige eigen fractie in het
Vlaams parlement veroverd. Onder-
tussen is collega Leterme zijn
gesprekken met politieke partijen en
allerhande organisaties begonnen.
De kiezer heeft de kaarten geschud
en ze niet op de gemakkelijkste wijze
gelegd. De weg naar een bestuurs-
overeenkomst is moeilijk en zou wel
eens lang kunnen duren. Niemand
neemt het de informateur echter
kwalijk wanneer hij met omzichtigheid
handelt. Tot slot dank ik, namens het
partijbestuur van de N-VA, alle
militanten en kiezers die ons succes
van zondag 13 juni mogelijk hebben
gemaakt.

Geert Bourgeois
Algemeen voorzitter N-VA
Brussel, 18 juni 2004

Bart en Kris onze 'ideale maten'. In
Limburg staat naast de Riemsterse
burgemeester Jan Peumans, de
toekomstige europarlementariër
Frieda Brepoels. In Oost-Vlaanderen
zullen Helga Stevens, de net-niet-
verkozen Marius Meremans (18
stemmen te kort voor een zetel!) en
de andere kandidaten de werking in
de vanouds moeilijke regio's een
nieuw elan geven. Op de twee West-
Vlaamse verkozenen, Vlaams en
federaal, én hun medewerkers rust
de verantwoordelijkheid om met alle
mandatarissen en de besturen de
hele provincie te animeren. Onze
enige verkozene in Vlaams-Brabant,
Mark Demesmaeker, heeft de taak
om deze wat geografisch oneven-
wichtige provincie tot één actieve
regio samen te smeden. Bovendien
vraagt de Vlaamse rand rond
Brussel meer dan ooit onze aan-
dacht en moet de splitsing van
Brussel-Halle-Vilvoorde tijdens de
komende regeerperiode haar beslag
krijgen. In moeilijke omstandigheden,
eigen aan het Brussels hoofd-
stedelijk gewest, hebben onze
kandidaten er hun uiterste best
gedaan. Hun resultaten bewijzen dat
de N-VA in Brussel vaste voet aan de
grond heeft en verdere werking
nuttig en nodig is. Tenslotte is er
Europa. Ook hier hebben onze
kandidaten prachtig gescoord. Flor
Van Noppen haalde 52.032 stem-


