“betrokkenheid”
NIEUWSBRIEF

VOOR

DE

DESSELSE

BEVOLKING

12e jaargang nr. 6

juni/juli 2006

Nieuwe gezichten:
Pascale Segers

D

e volgende in het rijtje van
nieuwe gezichten die onze
N-VA ploeg in Dessel het
voorbije jaar kwam versterken, is
Pascale Segers. Pascale is de
dochter van Cyriel en Mariette
Claes, woont in de Kuilstraat op
een boogscheut van de ouderlijke
woning op de Turnhoutsebaan en
is getrouwd met Tony Berkmans.
Ze hebben twee zonen: Lode en
Raf. Pascale studeerde af als
maatschappelijk assistente aan
het Hoger Instituut voor
Maatschappelijk Werk te
Antwerpen en werkt bij het OCMW
van Turnhout. Daar staat ze in
voor de trajectbegeleiding van
o.a. leefloongerechtigden en
werklozen, die (om diverse
redenen) hulp vragen bij het
zoeken van een gepaste job of
opleiding. Haar ervaringen op dit
terrein en haar algemene kijk op
de samenleving wekten haar
interesse om ook in Dessel de
handen uit de mouwen te steken;
om ook in haar eigen dorp zich
ermee te bemoeien.
Pascale is iemand met een eigen
mening, die er ook geen probleem
van maakt om daarvoor op te
komen. Het hart op de tong, zoals
men dat zegt.
Ze zet nu bewust de stap naar de
gemeentepolitiek en de N-VA in
het bijzonder om mee haar
bijdrage te
leveren aan een
betrokken &
betrouwbaar
gemeentebeleid
in Dessel.

Frans, Flor, Hugo, Fons, Kris, Roger, Kris, Erik, Staf, Koen, Paul, Viviane, Simonne,
Maria, Renild, Sonja, Olga, Raf, Pascale, Frans, Karin, Benny, Jolien, Leen,
Herman, Ellen, Annemie, Mark, Liza, Kurt, Guy, Willy, Frans, Wiske, Carlo, Cel,
Jean-Pierre, Elly, Diana, Wim, Anita, Marc, Jan, Daniëlle, Johan, Wim

Onze voltallige N-VA ploeg wenst elke Desselaar een
deugddoende en ontspannende vakantie toe.
Wij hopen jullie allemaal gezond en wel terug te zien,
op weg naar 8 oktober.
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Prettige Vakantie!

Mosselfeest.

D

e eerste zondag van oktober is
het weer zover: ons jaarlijks
mosselfeest.
Dus noteer al
maar met stip:
zondag 1 oktober!
Iedereen van harte
welkom.

N-VA secretariaat
Foto BP

Dessel zal nucleair afval bergen.

O

p 23 juni besliste de federale regering om het Belgisch kortlevend laagen middelactief afval definitief te bergen in Dessel. Hierbij wordt gekozen
voor een bergingsinstallatie aan de oppervlakte, ter hoogte van
Belgoprocess. Zo krijgt het eindrapport van STOLA de voorkeur op dat van Mol.
Als N-VA Dessel danken wij al diegenen die constructief meewerkten aan het
partnerschap dat in 1999 op het goede spoor gezet werd. Onze dank gaat
daarbij in de eerste plaats naar oud-burgemeester Hugo Draulans die in al die
jaren de dagelijkse leiding op zich nam. Met STOLA verrichtten we baanbrekend
werk. Een werk dat zowel in de politieke, economische als academische wereld
erg gewaardeerd werd en waarbij we op wereldvlak mee de toon zetten. Anderzijds moet het echte werk nu beginnen. Als N-VA zullen we zowel binnen STORA
als in de gemeenteraad er op blijven toezien dat er ten volle met alle voorwaarden rekening zal gehouden worden. Deze voorwaarden hebben te maken met
veiligheid, gezondheid, milieu, blijvende inspraak en positieve impact voor de
Desselse gemeenschap. Wat die blijvende inspraak betreft, is het aan jou,
Desselaar, om je ermee te bemoeien en niet langs de kant te blijven staan.
Je vindt meer info op: www.stora.org

Bedrijvenzone
Stenehei.

E

ind dit jaar zullen de gronden van
de uitbreiding van de bedrijven
zone Stenehei verkocht worden.
Daarmee komt dan een einde aan een
lijdensweg van bijna 10 jaar. Maar eind
goed, al goed is hier niet het geval.
Heel het dossier laat bij N-VA Dessel
een wrange nasmaak achter.
Het was het vorig gemeentebestuur,
onder leiding van burgemeester Kris
Van Dijck, dat op de hoofdzetel van
226 Electrabel in Brussel het akkoord ging
onderhandelen om bijkomende gronden
te kunnen aankopen tussen de bestaande KMO-zone en Belgonucleair en
FBFC. Er werd een billijke prijs overeengekomen, te meer omdat Electrabel de
houding van Dessel m.b.t. het nucleaire
erg waardeerde. Nauwelijks 270 fr/m²
was de prijs, die weliswaar jaar na jaar

zou geïndexeerd worden, als er niet
onmiddellijk aangekocht werd. Toen
begonnen de moeilijkheden: van deze
gronden in de nucleaire zone op het
gewestplan ambachtelijke gronden
maken. We kregen alles en iedereen
tegen: een voor Dessel weinig perspectief biedend provinciaal ruimtelijk
structuurplan en negatieve adviezen
van de buurgemeenten Geel en Retie.
Het moet gezegd zijn: de niet aflatende
tussenkomsten van schepen Armand
Melis op het kabinet van minister Van
Mechelen en het aandringen van Kris
Van Dijck bij de minister zelf, deden hem
finaal het licht op groen zetten.
Wat mooi oogde voor de gemeente
werd dan uit handen gegeven…
Niet de gemeente kocht de gronden
aan, maar het schepencollege liet IOK
dit doen. Zonder enige inspraak van de
Desselse gemeenteraad werden de
wegen getrokken en de percelen

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
Kantstraat 17 - 2480 Dessel.

www.n-va.be

verdeeld. Voor de wegen en nutsleidingen werden subsidies aangevraagd bij Europa en voor de verkoop
van de gronden werd in de schoot van
IOK een beheerscomité opgericht.
Dit beheerscomité bestaat uit twee
vertegenwoordigers van IOK, twee van
de provincie en twee leden van het
Dessels schepencollege. Bijna één
hectare zal niet verkocht worden en
wordt door IOK afvalbeheer gebruikt om
er een regionaal containerpark voor
Dessel, Retie en Ten Aert te bouwen:
goed voor 20.000 inwoners. De andere
gronden zullen eind dit jaar van de
hand gedaan worden aan de verkoopprijs van 30 euro/m².
Wat wel vaststaat, is dat de winst die
IOK hier maakt, voor hetzelfde geld in
de gemeentekas had kunnen belanden.
Indien de subsidies ook conform de
toezeggingen uitgekeerd worden, gaat
het om 1,4 miljoen euro!

Uit het N-VA
verkiezingsprogramma van
8 oktober 2000:
"Ook in het wonen en de
woningbouw kunnen duurzame
elementen en milieuvriendelijke toepassingen
gesteund worden."

Zonneboiler.

O

ns voorstel op de gemeenteraad om een premie te geven aan particulieren die investeren in een zonneboiler werd van de tafel geveegd. Wij
deden het voorstel op de gemeenteraad van mei. Zonneboilers maken
het mogelijk om met zonne-energie water voor huishoudelijk gebruik op te
warmen. Het bespaart brandstof en bevordert het leefmilieu. Het is een moderne en milieuvriendelijke toepassing in het wonen. Omdat het plaatsen van
een zonneboiler een dure investering is, die weliswaar op langere termijn
rendabel is, hebben vele gemeenten een subsidiereglement waarbij inwoners
financieel bijgesprongen worden wanneer ze een zonneboiler aanschaffen.
Ons voorstel om zulk een subsidiebesluit in overweging te nemen en voor advies
aan de milieuraad voor te leggen, werd ook door raadsleden van de meerderheid positief onthaald, maar finaal bij de stemming van de tafel geveegd. "Je kan
dan wel voor alles een subsidie geven", was het verdict van de schepen van
Financiën. In Dessel mag, zal en kan een voorstel van de oppositie niet goed
gekeurd worden! Waarom niet? Omdat het van de oppositie is…
Na 1 januari zullen we het opnieuw proberen.

Postkaart.

D

e Post kiest jaarlijks, per provincie een gemeente waarvan ze een
postkaart drukt. Dit jaar is Dessel aan de beurt. Dat hebben we te
danken aan Desselaar Arno Oomis, die als verwoed filatelist de Post wist
te overtuigen. En wat blijkt nu? Niet het "mooiste plein van de provincie", niet
het watergordijn, waarvan in Dessel mysterieuze stikkers in omloop zijn, mag
de postkaart sieren, maar wel de oude pomp en het gemeentehuis.
De pomp die door onze fractie op het laatste nippertje gered en geklasseerd
werd, maar waarvoor spijtig genoeg door het gemeentebestuur nog geen
renovatiedossier opgesteld werd.
Langs deze weg danken we de initiatiefnemer, Arno, waardoor Dessel nog eens
op de (post)kaart gezet wordt.

Sporthal Brasel.

M

idden augustus zal de sporthal van
Brasel geopend worden. Als N-VA
zijn we blij met deze realisatie. Het
stond hoog op ons verlanglijstje bij de
vorige verkiezingen. Op de gemeenteraad
van juni werd ook het samenwerkingsakkoord tussen de gemeente en de SID
(Sportinstellingen Dessel) vanuit dat
gegeven aangepast. Het is immers de SID
die de hal zal exploiteren. Toch loopt alles
niet van een leien dakje… De succesvolle
Desselse rock-'n- roll club Rock Fifty-5
kreeg het aanbod om volgend jaar een
grootse Europese wedstrijd te mogen
inrichten. De club deed daarop prompt
een aanvraag om de nieuwe accommodatie daarvoor te mogen gebruiken aangezien de Spinhal te klein is. In het verleden
werd ook al de sporthal van Mol uitgekozen vanwege de ruimte en de capaciteit
die men nodig heeft. De club kreeg echter
het antwoord dat deze nieuwe hal daar
niet voor kan gebruikt worden. Begrijpen
wie begrijpen kan. Eén van de redenen
om de sporthal te bouwen, was naast het
groot tekort aan sporthaluren voor de
Desselse clubs, de afwezigheid in Dessel
van een voldoende grote sportinfrastructuur voor internationale
tornooien of topmanifestaties.
Een aandachtspunt dat meermaals door
gemeenteraadslid Erik Gys op de gemeenteraad naar voor geschoven werd. Het
was een andere, aanvullende toekomstvisie, met meer mogelijkheden. Deze
N-VA-voorstellen werden systematisch
weggewuifd met als antwoord: "dat zullen
we later wel zien". Nu is het blijkbaar te
laat. Vaste tribunes met aparte toegang,
zonder de sportvloer te moeten betreden,
was een oplossing geweest. Het is
natuurlijk wel zo dat de sporthal zeker
een deel van de noden zal invullen die er
reeds geruime tijd bestaan. Ook een
aanbod aan de senioren zal moeten
uitgewerkt worden. Hier denken we aan
de vele uren overdag, wanneer de clubs
niet actief zijn. De ruimte is er; ze moet
alleen maar kwaliteitsvol ingericht worden.
Tot slot wensen wij de vele sporters
aangename uren in hun nieuwe hal.
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Gemeenterekening 2005.

D

e rekening van het voorbije jaar lag ter goedkeuring van de gemeenteraad. Zowel in de gewone als in de buitengewone dienst wordt de rekening afgesloten met een batig saldo. Toch zijn er elementen die ons zorgen baren.
In de gewone dienst (dagelijkse werking) zorgden 10,3 miljoen euro uitgaven t.o.v. 13,2 miljoen euro inkomsten
voor een overschot van bijna 2,9 miljoen euro. In de buitengewone dienst (eenmalige uitgaven en investeringen) werd er
bijna 11 miljoen euro uitgegeven en werden er 12,4 miljoen euro aan inkomsten genoteerd. Een batig saldo van bijna 1,5
miljoen euro. De inkomsten in de buitengewone dienst komen uit overboekingen uit de gewone dienst, het benutten van
middelen uit het reservefonds en de opname van bijkomende leningen. Eind 2004 zat er nog 2,9 miljoen euro in het
buitengewoon reservefonds. Dit fonds werd op één jaar tijd gehalveerd tot 1,5 miljoen euro. Daarnaast werd de leninglast
ook gevoelig opgedreven. Waar de gemeente Dessel op 31 december 2004 een uitstaande schuld had van 6,8 miljoen
euro, is deze op 31 december 2005 gevoelig gestegen tot 10,4 miljoen euro: een stijging van bijna 60 procent.
Akkoord, koken kost geld, toch vragen wij om altijd het algemeen kostenplaatje goed voor ogen te houden. Er wordt
immers gewerkt met het geld van de bijna 8.800 Desselaars.

Bouwstenen voor een
Betrokken &
Betrouwbaar beleid in
Dessel.

O

p zaterdag 17 juni boog onze
lokale N-VA afdeling zich voor de
laatste maal over het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober a.s. Na het
werk dat geleverd werd door vijf inhoudelijke werkgroepen, het nationaal N-VA
congres dat de basis legde en de
insteken die we kregen van Desselaars,
zowel via het referendum als via verenigingen, mag het resultaat gezien worden.
Dit verkiezingsprogramma, waarin we ons
als groep ideologisch positioneren en
onze keuzes voor Dessel vastleggen, is
een boekje van dertig bladzijden geworden. In vogelvlucht zullen we op deze
achterbladzijde de kernideeën weergeven.

Deel I. De mens centraal.
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Drie hoofdstukken:
1. Betrokkenheid: inspraak en
kwaliteit van de overheid
2. Veiligheid, een mensenrecht
3. Iedereen telt mee
In dit deel van ons verkiezingsprogramma
plaatsen we de mens als individu na zijn
rechten en plichten centraal. Vooral het
eerste hoofdstuk geeft aan hoe wij aan
politiek wensen te doen. In echte dialoog
met de mensen, waarbij de drie polen: de
politiek (burgemeester, schepenen,
gemeente- en OCMW-raad), het
gemeentepersoneel en de burgers elk
hun rol te vervullen hebben. Dit in
wederzijds respect. Respect dat je niet
alleen in woorden moet belijden, maar
waarvoor je als politicus het goede
voorbeeld moet geven en het in daden
moet omzetten. De basisopdracht die de
overheid te vervullen heeft m.b.t. veiligheid komt ruimschoots aan bod in het
tweede hoofdstuk. Zowel de aanpak van

criminaliteit als de verkeersonveiligheid
staan even centraal. Heel het sociale luik
en het OCMW-beleid krijgen een prominente plaats in het laatste hoofdstuk van
dit eerste deel. Een welzijnsbeleid voor
alle Desselaars, moet ook met visie en
planning gevoerd worden. We buigen ons
er heel concreet over.

Deel II. Levenskwaliteit.
Vier hoofdstukken:
4. Investeren in de toekomst
5. Leven en laten leven
6. Cultuur doorbreekt een muur
7. Sport voor allen
Dit deel plaatst de mens, het individu, in
de samenleving. De mens is een deel van
de samenleving en behoort tot de
"gemeenschap". De manier waarop deze
gemeenschap functioneert, de manier
waarop de Desselaar participeert, bepaalt
ook de kwaliteit van het leven in Dessel.
Het welbevinden van de Desselaar is het
kernbegrip.
Hoofdstuk 4 schenkt aandacht aan de
levensloop, van de wieg tot het rusthuisbed, met aandacht voor levenslang leren
en optimale ontplooiingskansen voor
iedereen. In "Leven en laten leven" zetten
we in op een bruisende gemeente, waar
altijd wel iets te beleven is. Kansen geven
en het maken van goede afspraken duurt
het langst. Vanuit deze gedachtegang
brengen we onze ideeën over cultuur en
sport in de hoofdstukken 6 en 7. De
gemeente die initiatieven neemt, coördineert en ondersteunt waar het kan.
M.a.w. ontplooiingskansen bieden aan
verenigingen en organisaties als belangrijke actoren om de samenleving vorm te
geven en in te kleuren.

Deel III. Een duurzame omgeving.
Drie hoofdstukken:
8. Geen ruimtelijke wanorde, geen
verkeerschaos
9. Een aantrekkelijke leefomgeving
10. Ondernemen stimuleren

Tot slot plaatsen we de mens in zijn
omgeving. De ruimtelijke ordening, het
mobiliteitsgegeven, evenals een aantrekkelijk leefmilieu zijn de onderwerpen in de
hoofdstukken 8 en 9. Dessel mag dan wel
geduid worden als "natuurlijk veelzijdig".
Dit moet ook een blijvend aandachtspunt
zijn. Een groene, verzorgde gemeente,
met voldoende aandacht voor onderhoud
en netheid.
In Dessel moeten kansen gecreërd
worden om te wonen én om te werken.
Zowel naar planning, als naar beleid
blijven dit belangrijke punten. Zo zijn we
dan ook aangekomen bij het laatste
hoofdstuk: "Ondernemen stimuleren",
want om welzijn en welbevinden te
realiseren, moet eerst onze welvaart
gegarandeerd zijn.
Je kan de volledige teksten van dit
ambitieus én doordacht verkiezingsprogramma terugvinden op de webstek:
www.n-va.be/krisvandijck, of ze opvragen
op ons secretariaat,
Biezenstraat 28, of op het nummer
014/37.24.54.

