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Kempense parlementsleden halen slag thuis.

W

aar een wil is, is een weg. Of,
samen sta je sterk. Twee spreekwoorden en evenveel waarheden
als een koe, ook in de politiek.
Ik ben dan ook fier dat wij, Kempense
parlementsleden, over de partijgrenzen
heen, er in lukken om dossiers die voor
de Kempen belangrijk zijn te realiseren.
Het algemeen Kempens belang primeert.
Neem nu het dossier van de vervuilde
Balmatt-terreinen. (Lees ook Betrokkenheid april 2005) Weliswaar gelegen
op Mol-Donk, maar voor menig
Desselaar erg gekend terrein, al was
het maar dat vele dorpsgenoten er jarenlang hun kost verdienden.

Dit terrein hoort bij de meest vervuilde
van Vlaanderen. Asbest en toluenen,
tot 35 meter diep in de bodem! Een
gevaar voor de volksgezondheid. Dit
opkuisen is niet alleen een morele plicht,
het kost ook stukken van mensen. Als je
weet dat de geldmiddelen beperkt zijn
en er in Vlaanderen nog veel zogenaamde Brownfields (vervuilde terreinen) liggen, is het een zaak van kordaat en eendrachtig optreden om aan
het langste eind te trekken. Om het geld
naar den Donk te laten vloeien. De
Kempense parlementsleden dienden een
resolutie in in het Vlaams parlement en
lieten die met hoogdringendheid behandelen. Een resolutie is als het ware
een aanbeveling aan de regering. En
zie: nauwelijks één maand na stemming
in het Vlaams parlement is de beslissing gevallen. 10 miljoen euro van de
Vlaamse overheid en nog eens zicht op
bijna 1 miljoen euro van Europa.
De sanering kan nu eindelijk starten.
Kris Van Dijck
N-VA fractieleider - Vlaams parlement

N-VA Dessel feest op maandag 11 juli,
Vlaanderens feestdag!
De leeuwenvlag uithangen!
Op 11 juli hangen we de leeuwenvlag uit. Hebt u er nog geen? Wij bieden
ze u aan voor 12,50 euro.

Fietstocht naar De Putten!
Om 14.00 uur vertrekken we aan de pomp op de Markt voor een
kindvriendelijke fietstocht naar "De Putten", binnen- en buitenspeeltuin,
in Kasterlee. Kinderen kunnen er ravotten; de anderen wacht er een
aangenaam terras...

Barbecue in de Eendracht!
Vanaf 18.00 uur worden we verwacht in de Eendracht voor onze jaarlijkse
barbecue. Vooraf inschrijven is wel noodzakelijk.

Iedereen is van harte welkom.

Prettige zomervakantie !!!
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Toeristentoren.

D

Fietspad Eersels.

I

n de Betrokkenheid van mei schreven we al over de plannen van het
gemeentebestuur om langs de Eersels een fietspad aan te leggen;
hoofdzakelijk langs één kant.
Op woensdag 8 juni organiseerde het gemeentebestuur hierover een
informatievergadering in het parochiecentrum van Witgoor. De buurtbewoners
kregen er de kant en klare plannen voorgeschoteld. Geen inspraak.
Geen voorafgaandelijk overleg. Het kan anders als je het ons vraagt.
Belangrijkste punten die meegedeeld werden:
De werken worden uitgevoerd in twee fasen.
Fase 1: Na het bouwverlof begint een aannemer, die nog moet aangesteld
worden, met een gescheiden fietspad van 1,5 m aan beide zijden vanaf Zanddijk
tot aan Buskesstraat-Wittebergenstraat. Dit kruispunt wordt eveneens verhoogd.
Van daar af legt hij één fietspad van 2 m breed aan de oostzijde tot aan het
Kolkeneetje (kapelletje).
Fase 2: Vanaf het Kolkeneetje tot aan de Nieuwstraat zal het gemeentepersoneel zelf in het najaar in betonklinkers dit 2 m brede fietspad doortrekken.
Ter hoogte van Gemeentedijkstraat en Campfortstraat zal de weg versmald
worden.
Kostprijs
Fase 1: 210.000 euro
Fase 2: 135.000 euro, maar wordt in eigen beheer gedaan.
Er is een maximum van 75.000 euro aan subsidie voorzien.

Witgoor Dessel.

D

e bebouwde kommen van Dessel centrum en Witgoor sluiten bij elkaar aan
en vormen alzo één zone. Gevolg is ook dat de naamgeving voor deze
hele bebouwde kom "Dessel" is. Zowel aan de Boeretangsedreef en
Turnhoutsebaan als op de Meistraat of Nieuwedijk staan de borden "Dessel".
Eigenlijk een gekke situatie aangezien Witgoor wel degelijk een eigen
verenigings- en clubleven heeft. Nog gekker is het wanneer je aan de Markt de
wegwijzer naar Witgoor volgt, je eigenlijk nooit weet wanneer je ook in Witgoor
aankomt. Nergens wordt de naam van het gehucht, van deze leefgemeenschap
aangegeven. Anderzijds is het eveneens zo dat wanneer je langs de Diel Dessel
186 binnenkomt, de kerk van Witgoor voor een vreemdeling eigenlijk die van Dessel
is... De Witgoorse gemeenteraadsleden
van de N-VA: Maria Van Dael, Fons Dries
en Flor Van Noppen namen onder leiding
van deze laatste het initiatief om op de
gemeenteraad van juni het voorstel te
doen om aan de invalswegen van Witgoor
de borden "Dessel" te vervangen door
"Witgoor Dessel".

e door het gemeentebestuur
geplande toeristentoren aan sas
4 kan op Vlaamse steun rekenen.
Toerisme Vlaanderen, waarvan Geert
Bourgeois (N-VA) voogdijminister is,
keurde een subsidie van 500.000 euro
goed en neemt daarmee bijna 56,5%
van de totale kost voor haar rekening.
De fiets- en voetgangersbrug aan brug
1 wordt niet gesubsidieerd.
De totale kostprijs voor de toren wordt
geraamd op 885.000 euro. Er is 25%
Europese steun (221.250 euro)
voorzien en men rekende op 60% van
Toerisme Vlaanderen, zijnde 531.000
euro. Toerisme Vlaanderen houdt het
echter bij het maximumbedrag van
500.000 euro dat ze kan uitkeren. De
rest, ongeveer 163.750 euro, moet uit
de gemeentekas komen.
Aangezien het moeilijk is om de toren
zelf toegankelijk te maken voor
andersvaliden (voor het plaatsen van
een lift zou de constructie veel zwaarder moeten zijn) wordt er geopteerd om
in de ontvangstruimte beneden een
impressie te geven van wat er boven te
zien valt. Bijvoorbeeld door het plaatsen
van een webcam bovenaan en een
beeldscherm in de ontvangstruimte die
de beelden dan weergeeft. Dit lezen we
althans in het subsidiebesluit.
Als alles goed, zit moet de toren er
tegen de zomer van 2006 staan.

Mosselfeest.

D

e eerste zondag van oktober is
het weer zover: ons jaarlijks
mosselfeest.
Dus noteer al
maar met stip:
zondag 2 oktober!
Iedereen van harte
welkom.

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 elke werkdag
toegankelijk van 09.00 tot 12.00 en
van 13.00 tot 15.00 uur, verantwoordelijke Diana Slegers is bereikbaar tijdens
deze uren, of op GSM 0477-63 24 92.
Kris Van Dijck is bereikbaar na afspraak.

VU: Kris Bertels - www.n-va.be
Hoefstraat 5 - 2480 Dessel.

Uit het N-VA
verkiezingsprogramma van
8 oktober 2000:
"De nieuwe vrijetijdsconsulent
dient het beleid in te vullen
voor wat betreft cultuur, jeugd
en sport.
Na twee jaar dient geëvalueerd
te worden of deze taak niet
verder dient opgesplitst te
worden tussen enerzijds sport
en anderzijds jeugd en
cultuur."

Nieuwe vrijetijdsconsulent.

E

ind vorige legislatuur werd Julien Schillebeeckx aangeworven als vrijetijdsconsulent
door het Dessels schepencollege. Een functie die in Dessel nog niet bestond. Het
beleid m.b.t. jeugd, sport en cultuur was afhankelijk van de inzet van de bevoegde
schepen en de vele vrijwilligers in de jeugd-, sport- en cultuurraad. Het aanwerven van
een professionele kracht kon niet langer uitgesteld worden.
Van bij de aanvang hield N-VA er rekening mee dat die aanwerving een stap was die
hoogstwaarschijnlijk een dynamiek zou teweegbrengen die niet door één persoon kon
gedragen worden. Nu de bouw van de sporthal in Brasel begonnen is, is het ook
hoogtijd om ook op personeelsvlak een aantal zaken bij te stellen. Zo wordt het
verkiezingsprogramma van de N-VA uitgevoerd en komt er een tweede vrijetijdsconsulent bij, die zich zal toeleggen op sport. Spijtig evenwel dat voor deze sportconsulent geen kantoorruimte voorzien is in het nieuwe sportcomplex. Is het daar niet
waar hij moet werken?
Op de gemeenteraad werd Guy Van den Boer gekozen nadat de eerste kandidaat in het
aanwervingexamen afhaakte. Guy was nog gemeenteraadslid voor d'82 en werkt op het
SP.A-secretariaat in Brussel.
Wij wensen hem veel succes toe met zijn nieuwe baan.

OCMW DESSEL

Minder Mobielen
Centrale.

H

et OCMW beschikt al lang over
een Minder Mobielen Centrale
(MMC).
Wij stellen vast dat deze te weinig wordt
gebruikt door onze bevolking. Heeft u
moeilijkheden om u te verplaatsen en
beschikt u over beperkte inkomsten,
dan kan u een beroep doen op deze
dienst. Het is een middel om uit uw
isolement te komen. De MMC kan het
vervoer verzorgen voor allerhande
sociale activiteiten zoals bijeenkomsten,
ziekenhuisbezoeken, familiebezoeken,
winkelen, ...

Voorwaarden:
- de aanvrager moet minder mobiel zijn.
Dit wil zeggen dat er problemen zijn
om zich te verplaatsen omwille van
ouderdom, ziekte of handicap.
- De aanvrager dient een inkomen te
hebben dat lager ligt dan tweemaal het
leefloon, voor samenwonenden
793,76 euro en voor een alleenstaande 1.190,64 euro per maand.
Kostprijs:
- lidgeld: 7,00 euro per jaar
- prijs per rit: 0,27 euro per kilometer
De chauffeurs zijn vrijwilligers. Zij rijden
met hun wagen nadat het OCMW hen
oproept. Er is nog steeds vraag naar
chauffeurs. Indien u dus vrije tijd heeft en
u zich wil inzetten voor uw medeburgers
met vervoersproblemen, meldt u dan aan
bij het OCMW. U krijgt een onkostenvergoeding van 0,23 euro per km., u rijdt
enkel indien dag en uur voor u passen en
de ritten zijn omnium verzekerd.
Inlichtingen en inschrijven kan bij Dirk
Claes op het OCMW. (tel. 014-38 90 40)

Hoe ouder de foto,
hoe jonger we eruit zien.
Anthierens

The size of nations.

O

p zaterdag 11 juni organiseerde
de N-VA een opmerkelijk
colloquium onder de titel "Vlaanderen staat in Europa". Opmerkelijkste
spreker was de Italiaanse professor
Enrico Spolaore van de Tufts University
van Boston (Amerika). Hij is samen met
Alberto Alesina de auteur van het boek
'The size of nations' (de grootte van
landen). Spolaore komt in dat boek tot
de vaststelling dat de staten die over de
hele wereld er het best van afbrengen,
net deze zijn die vrij homogeen van
samenstelling zijn en een 5 à 6 miljoen
inwoners tellen. De afstand met de
burger is er het kleinst en men kan snel
inspelen op gebeurlijke veranderingen.
De tijden van de grote natiestaten is
volgens hem voorbij. Grote landen,
vroeger noodzakelijk voor de economie
als afzetgebied, voldoen niet langer in
een wereld waarin vrijhandel bestaat.
De Ierse Senator Martin Mansergh
getuigde dan weer hoe de Ierse onafhankelijkheid en het feit dat Ierland een
volwaardige partner is in Europa dit het
groene eiland geen windeieren legde.
Met een vennootschapsbelasting van
12% kunnen de Belgische ondernemingen daar alleen maar van dromen. Bij
ons is dat meer dan 30%... Ierland
kreeg dan ook de bijnaam: 'Celtic Tiger'.
Na deze twee spreekbeurten kruisten
Derk-Jan Eppink, Frans Crols (Trends),
professor Carl Devos en minister Geert
Bourgeois in een debat de degens.
De boodschap van het colloquium was
duidelijk. Indien de Vlamingen welvaart
en welzijn willen behouden en de trein
van de toekomst niet willen missen
moeten ze dringend hun zelfstandigheid
in handen nemen en een lidstaat van
Europa worden.

187

Nieuwe energie om
door te gaan.

H

et debacle dat op de niet-splitsing
van Brussel-Halle-Vilvoorde
volgde, heeft therapeutisch
gewerkt. Na het wansmakelijk vertoon
door eerste minister Verhofstadt in de
Kamer ten beste gegeven en de daaropvolgende vertrouwensmotie was ook ik
even van de kaart. Niet zozeer omwille
van de uitspraak van de Volksvertegenwoordiging maar omdat niet één iemand
van de Vlaamse federale verkozenen
van VLD, SP.A en Spirit de moed had
tegen te stemmen of zich te onthouden.
Niet één iemand!

Pyrrusoverwinning.
Kortom, de Pinksterdagen waren dagen
van grote droefenis. Het was dan ook
met een visadempje afwachten welke
vertrouwenswekkende maatregelen
minister-president Leterme van de
paarse coalitiepartners op Vlaams
niveau zou te horen krijgen. Het woord
was nu aan hen, zij hadden het tenslotte
laten afweten en hun woord gebroken.
Eerst in de Kamercommissie van
Binnenlandse Zaken, later tijdens de
onderhandelingen en tenslotte waren zij
Verhofstadt slaafs gevolgd in het
Kamerhalfrond.
De mislukking van de splitsing zadelt mij
als Vlaamse Brabander met gemengde
gevoelens op. Vooral de pijn om de
eigen onmacht steekt. Maar elk nadeel
heeft ook zijn voordeel, om Johan Cruijff
te parafraseren. Het gebeuren heeft
velen tot nadenken aangezet. Hoe lang
kunnen de gemeenschappen van dit land
nog samenleven? Wat is het nut van de
Belgische federatie voor Vlaanderen?
Ziet iedereen nu voldoende in waarom
de Franstaligen geen splitsing willen en
waarom België voor hen een levensverzekering is?
De triomferende titels in de Franstalige
kranten logen er niet om. Maar de
Franstalige partijen juichen om een
Pyrrusoverwinning. Zelfs Philippe
Moureau vond de euforie in de franstalige pers misplaatst. De PS-topman weet
dat nieuwe confrontaties onvermijdelijk
188 zijn. En dat over alle komende onderhandelingen de schaduw van de mislukte
splitsing zal hangen. (Knack, 18 mei)

N-VA-stempel.
Maar keren we terug naar de verklaring
die Yves Leterme en zijn regering aan
het Vlaams parlement hebben voorgelegd. Ik ben bijzonder blij dat deze tekst
de N-VA-stempel draagt. Mag ik begin-

nen met de unanieme verwerping van al
de toegevingen waartoe de federale
regering, de Vlaamse regeringspartijen
inbegrepen, bereid waren. Maar even
belangrijk zijn de positieve maatregelen
die het Nederlandstalig karakter van de
Vlaamse Rand moeten beklemtonen,
verstevigen en redden. Ook het feit dat
de coalitiepartners de communautaire
eisen - die reeds in het Vlaams regeerakkoord staan - onverkort blijven
steunen, is een basis om het vertrouwen
te herstellen.
Als volksvertegenwoordiger voor
Vlaams-Brabant verheugen mij de
maatregelen ten bate van de inwoners
van onze regio. Zo moet er een einde
komen aan de discriminaties die
Vlaamse verenigingen in de Rand
ondergaan. Zij proberen de laatste
stukjes Vlaams gemeenschapsleven in
stand te houden, zij moeten daarvoor
beloond worden, niet gestraft. Ook de
verplichting dat burgemeester en
schepenen Nederlands moeten kennen
is onontbeerlijk. Ik juich deze maatregelen toe, ze moeten bijdragen om de
verfransingsgolf in de brede rand rond
Brussel in te dijken. Het is goed dat de
gouverneur van Vlaams-Brabant de
opdracht krijgt het beleid voor de
Vlaamse Rand op te volgen en gevraagd
wordt zelf beleidsinitiatieven te nemen.
Veel verwacht ik van de toekenning van
25 miljoen euro voor huisvesting.
Dagelijks maak ik mee dat jonge
Vlaamse gezinnen naar Waals-Brabant
en Henegouwen moeten verhuizen,
wegens te hoge grondprijzen in hun
eigen streek.
De sociale woningbouw verdient impulsen zodat er een einde komt aan deze
asociale uittocht. Verder verheug ik mij
met velen dat de Vlaamse regering het
probleem van de MUG-dienst van Halle
gaat oplossen. Via mijn webstek
(www.sos.mug.be) hebben reeds 7.300
mensen hun handtekening gezet onder
onze terechte eis. Een medisch urgentieteam voor de regio is van levensbelang!

En nu de transfers!
Ik wil ook lessen trekken uit het gebeuren. Ik beperk mij tot deze drie:
1) Dat de Vlaamse paarse partijen
bereid waren te onderhandelen over
Franstalige inmenging in Vlaanderen,
moet in ons achterhoofd gegrift blijven
als geheugensteuntje bij nieuwe onderhandelingen.
2) Het betrekken van koning Albert in de
crisis was onaanvaardbaar. Het hof moet
buiten de politieke besluitvorming
gehouden worden. "Verhofstadt liet

vader Albert een fout maken waarvoor
hij zijn zoon Filip enkele weken geleden
in de Kamer de les las." (Politicoloog
Carl Devos in De Standaard, 17 mei).
3) De kloof tussen Vlaanderen en
Wallonië werd na het B-H-V-incident
dieper "...en zal na verloop van tijd
onoverbrugbaar geworden zijn. Erg
bedenkelijk hierbij is de groei van de
financiële transfers van noord naar zuid.
Wanneer zal aan deze schandelijke
financiële aderlating, die Vlaanderen
permanent verarmt, een einde komen?"
(Prof Rob. Senelle in Gazet van Antwerpen, 17 mei)
De Vlaamse regering eist klaarheid op
dit vlak. Verstandige Walen beginnen in
te zien dat de transfers vanuit Vlaanderen én de miljarden uit EU-fondsen
Wallonië niet redden, maar in slaap
wiegen. Toen senator Alain Destexhe
(MR) onlangs zijn cijferdossier daarover
publiceerde, werd hij voor nestbevuiler
uitgescholden. Vandaag geven drie
Waalse professoren Destexhe gelijk.
ULB-prof Henri Capron: "De transfers
houden het land bij elkaar maar ze
moedigen geen energiek antwoord aan
op de economische problemen van
Wallonië. De Waalse politici concentreren
zich vooral op de eeuwige zoektocht
naar meer geld in plaats van te mikken
op meer ondernemerszin."
(Het Nieuwsblad, 20 mei).
Het gezeur dat Vlaanderen het armlastige Wallonië eeuwig moet blijven
financieren moet nu maar eens
ophouden!
Vrijdag 20 mei sprak de Vlaamse
volksvertegenwoordiging zich uit over
het maatregelenpakket. Alle Vlaamse
regeringspartijen schaarden zich achter
de regeringsverklaring. De ontgoocheling om de mislukte splitsingspoging
heeft
plaats
gemaakt
voor
nieuwe
energie
om
krachtig
door te
gaan.

Mark Demesmaeker
Vlaams volksvertegenwoordiger

