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In de kijker:
Bart De Wever

B

art werd geboren op 21
december 1970 en is de
jongste in een gezin van drie.
Hij werd licentiaat geschiedenis aan
de KUL en was er een korte periode
wetenschappelijk medewerker.
Hij werkte aan een doctoraat over
de Vlaams-nationale
partijvorming na de oorlog, maar
gaf een mogelijke academische
carrière op om zich volledig te
wijden aan de politiek. In 2000
wordt hij lid van het VU-partijbestuur
en koos in 2001 de zijde van
Geert Bourgeois toen de Volksunie
implodeerde. Eén jaar later was hij
voorzitter van ‘het Congres van
Leuven’ waar de ideologische lijnen
van de partij vastgelegd werden.
In 2003 trok hij de N-VA kamerlijst in
Antwerpen. Hij sneuvelde net voor
de kaap van de kiesdrempel van
5%. In 2004 was het wel prijs op de
CD&V-N-VA-lijst voor het Vlaams
Parlement. Hij is er ook even
fractievoorzitter. Eind dat jaar wordt
hij met 95% van de stemmen
partijvoorzitter. In 2007 verhuist hij
naar de Kamer en voert in dezelfde
zomer mee de Hertoginnendalonderhandelingen die tot niets
leiden. Vanaf 2008 vaart hij met de
N-VA opnieuw een volledig autonome
koers, wat resulteert in een
verkiezingsoverwinning voor het
Vlaams Parlement in 2009.
Ondertussen was hij ook nog een
geduchte finalist in de VRT-reeks
De slimste mens. Hij verloor met één
luttele seconde…
13 juni 2010 was zijn dag: een
verkiezingstsunami wat hem het
informateurschap voor een nieuwe
regering opleverde. 28% voor de
kamer en 31%
voor de Senaat;
een nooit
voordien geziene
politieke aardverschuiving. N-VA
Dessel wenst hem
alle succes toe.

Bedankt !!!
Flor en Kris bedanken al hun
Desselse kiezers!!!!!

F

lor kan voor een tweede legislatuur naar de Kamer.
Met 21.635 voorkeurstemmen zette hij een nieuw persoonlijk
record neer. Wat opvalt is dat Flor in heel de provincie sterk
scoort. Hij is overal gekend. Iets dat we steeds mogen ervaren als
Flor campagne voert. Op markten bijvoorbeeld.
Kris duwde de lijst ter ondersteuning en ook hij haalde het beste
resultaat ooit: 15.607 stemmen. Bovendien kaapte hij in het kanton
Arendonk (Arendonk, Ravels, Retie en Dessel) de tweede meeste en
in het kanton Mol (Mol, Balen, Meerhout en Geel) de derde meeste
stemmen weg. Kris verhuist niet naar de Kamer. Hij blijft
fractievoorzitter in het Vlaams Parlement.
Met Flor en Kris blijft Dessel vertegenwoordigt op federaal én Vlaams
niveau. Het is weinig gemeenten gegeven.

Wij wensen u een prettige, deugddoende
en ontspannende vakantie toe.
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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.nvadessel.be
www.krisvandijck.be
www.florvannoppen.be
Het secretariaat is van
maandag t/m vrijdag 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

N-VA-dijkbreuk.

Zeg ja tegen de N-VA!

D

e ledenhernieuwing voor 2010
loopt nog volop.
Alle N-VA leden kregen de vraag
hun lidgeld voor 2010 te storten.
Maar wij zijn ambitieus en als jonge,
onafhankelijke partij willen we groeien.
Wil je ons ondersteunen, dit kan best
door je bij ons aan te sluiten.
Hoofdlid (eerste in een gezin) 12,50 euro
Hoofdlid (jonger dan 30)
5,00 euro
Bijlid (anderen in het gezin)
2,50 euro
Je kan ook meer doen. Wens je actief
mee te werken, meld je aan!
Neem contact op met ons secretariaat.

e voorbije verkiezingen hebben een nooit geziene electorale verschuiving
teweeggebracht. Op nauwelijks 7 jaar tijd groeide de N-VA van net 4% in 2003,
over 13,1% bij de Vlaamse verkiezingen van vorig jaar naar meer dan 28% voor
de Kamer en zelfs 31,7% voor de Senaat in het Nederlands Kiescollege nu. Van klein
duimpje tot de grootste partij van het land… Diegenen die de dagen na de verkiezingen de kaartjes van Vlaanderen in de kranten zagen staan, moesten vaststellen dat
drie vierde van de kantons geel gekleurd zijn. In de provincie Antwerpen is N-VA overal
de grootste geworden. In en om de stad werd het Vlaams Belang onttroond. In de
Kempen kwam een einde aan de hegemonie van de CD&V die hier nooit anders was…
De kiezer verwacht veel van de N-VA. Aan ons nu om die verwachtingen waar te
maken.
Hieronder vind je de uitslagen voor het kanton Arendonk en de provincie Antwerpen.
Kanton Arendonk
Kamer
N-VA
34,89
CD&V
24,31
VB
14,41
SP.a
10,83
VLD
7,50
Groen!
4,44
LDD
2,53

Senaat
N-VA
CD&V
VB
SP.a
VLD
Groen!
LDD

36,96
23,01
14,12
10,64
7,58
4,07
2,49

Provincie Antwerpen
Kamer
Senaat
N-VA
30,71
N-VA
VB
16,15
VB
CD&V
15,53
SP.a
SP.a
14,32
CD&V
VLD
11,03
VLD
Groen!
7,69
Groen!
LDD
2,29
LDD

34,42
15,40
14,26
14,13
10,33
6,98
2,23

Eén man één stem?

I

n België bestaat er een frappant verschil om een zetel in het parlement te
“veroveren”. Een zetel is duurder in Vlaanderen dan in Wallonië. Hieronder vind je
de uitslagen voor het Rijk. Dus niet apart per Nederlands- of Frans Kiescollege.
Er zijn in ons land immers twee kiescolleges: Vlaanderen en B-H-V enerzijds en
Wallonië en B-H-V anderzijds. (Ja, daar heb je B-H-V weer…) In deze top tien zijn de
partijen gerangschikt op het behaalde percentage, berekend voor heel België.
Kamer
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2
3
4
5
6
7
8
9
10

Senaat
N-VA
PS
CD&V
MR
SP.a
VLD
VB
CDh
Ecolo
Groen!

%
17,40
13,70
10,85
9,28
9,24
8,64
7,76
5,52
4,80
4,38

zetels
27
26
17
18
13
13
12
9
8
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

N-VA
PS
CD&V
SP.a
MR
VLD
VB
Ecolo
CDh
Groen!

%
19,61
13,62
9,99
9,48
9,27
8,24
7,60
5,46
5,13
3,89

zetels
9
7
4
4
4
4
3
2
2
1

D

De jonge wijnstok geeft meer
druiven; de oude geeft betere wijn.

Z

o zie je maar dat de N-VA met
17,40%, te weten 1.135.617
kiezers, maar één zetel meer heeft
dan de PS met 13,70%, te weten
894.543 kiezers. Dit betekent dat een NVA zetel 42.060 stemmen en één voor de
PS slechts 34.405 stemmen kost.
De MR haalt met 605.617 kiezers
(9,28%) zelfs één zetel meer dan CD&V
die met 707.986 kiezers (10,85%) ruim
honderdduizend stemmen meer halen…
Een CD&V zetel kost 41.646, een MR
zetel 33.645 stemmen.
In de Senaat is het verschil tussen N-VA
en PS al even hallucinant. Met 19,61%
(1.268.780 kiezers) 9 zetels voor N-VA
en voor de PS 7 zetels met 13,62%
(880.828 kiezers). Voor een N-VA zetel
zijn dus 140.975 stemmen nodig en voor
een PS zetel 125.832 stemmen.

Gemeente Dessel
Juli 2010

Uit het N-VA beleidsprogramma
2007-2012:
“De gemeente wil zoveel
mogelijk zelf haar rol kunnen
vervullen om een ruimtelijk
beleid te kunnen voeren. Het
gemeentebestuur zal zelf
initiatieven nemen om
binnengebieden in de
woonzone bouwrijp te maken.”

GRSP.

H

et gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRSP) is eindelijk afgewerkt en werd
definitief vastgelegd op de gemeenteraad. Het heeft twaalf jaar geduurd. Nu
moet de provinciale en Vlaamse overheid het nog goedkeuren. We hebben er
alle hoop op dat dat ook gebeurt.
Indien deze hindernis genomen is, zijn we goed op weg om tegen het einde van het
jaar een “ontvoogde” gemeente te worden wat ruimtelijke ordening betreft.
Deze legislatuur werd ook aan de voorwaarde tegemoetgekomen om over een eigen
stedenbouwkundige ambtenaar te beschikken. De laatste hand wordt dan weer gelegd
aan het plannenregister, het vergunningenregister en een register van de onbebouwde
percelen.

Dessel als voorbeeld!
Een RUP voor Brasel.

H

et gebied tussen Boeretangsedreef en Bergenstraat-Brasel is de laatste jaren
sterk in ontwikkeling gekomen en nog is het einde niet in zicht. In 1978 werd
voor heel de zone een BPA Sportcentrum Brasel gemaakt: sport, recreatie en
wonen waren de kernbegrippen. Al moest dat laatste serieus inbinden, want waar het
gewestplan nog rood (woongebied) gekleurd was tot aan het Jeugd Rode Kruis, bleef
in de bewuste BPA maar een klein stuk over, helemaal ten oosten, achter de Schijfstraat. Een serieuze afknapper als je weet wat de waarde van bouwgrond nu is.
Bovendien werd de wegbedding in die afgeslankte woonzone achter de Schijfstraat zo
ingetekend dat een realisatie uitgesloten is. Heb daar dan maar grond liggen…
In 2004 werd die BPA in herziening gesteld. Hoofdreden? De verdere ontwikkeling van
het sportgebeuren. Van de gelegenheid werd geen gebruik gemaakt om de problematiek in de woonzone op te lossen. Erger, ook in de sportzone werden zoveel fouten
gemaakt dat het huidig gemeentebestuur zes jaar later op kosten gejaagd wordt om
één en ander recht te trekken. Toen moest het rap, rap gaan, want de nieuwe sporthal
zou en moest voor de verkiezingen van 2006 klaar zijn. De gemeenteraad besliste nu
om die BPA met een Ruimtelijk Uitvoerings Plan aan te passen. Kostprijs 35.000 euro.
Te vermijden indien men in 2004 ernstig gewerkt had. Waar zitten die fouten?
Een kleine opsomming:
- Drie oefenterreinen liggen in een zone voor een wandelpark.
- Het BMX-parkoer ligt niet waar men het op de BPA van 2004 tekende.
Het lag er al wel vier jaar…
- De zone voor een stadion is te klein om er ook daadwerkelijk een stadion op te
trekken.
- De woningen in de Schijfstraat moeten rechtszekerheid krijgen.
- Het overgebleven woongebied dient een realistische ontsluiting te krijgen.
Dit is niet meer dan billijk. Wat de gemeente krom trok, moet ze ook zelf rechttrekken.

S

chepen Erik Gys werd uitgenodigd
door de Vlaamse overheid om in het
Gravensteen in Gent een internationaal intergouvernementeel congres over
betere regelgeving toe te spreken.
De zestig deelnemers kwamen uit de
verschillende EU-lidstaten. Onderwerp:
administratieve vereenvoudiging en
goede regelgeving bij lokale besturen.
De keuze viel op Dessel en op Erik Gys
omdat de voorbije jaren in Dessel heel
wat evolueerde. De website en de
gemeente TV zijn daarbij de neusjes van
de zalm die de aandacht op Dessel
deden trekken, maar ook de interne
herschikkingen in het gemeentehuis
passen in dat kraampje. Samengevat
somde schepen Erik Gys vier voorwaarden op om over goede en vereenvoudigde regelgeving te kunnen spreken:
goede communicatie, digitaal denken,
samenwerken tussen de verschillende
beleidsniveaus en voldoende autonomie
krijgen om de dingen op maat aan te
pakken.
Naast onze lokale expertise m.b.t. het
nucleaire eens een andere invalshoek om
vanuit Dessel internationaal te gaan.
En met succes!
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Dorpspolitiek in de
Wetstraat.

O

p de vooravond van de verkiezingen verspreidde CD&V Dessel
een brief over de verhoging van
de opcentiemen in Dessel van 700
naar 900. Een zet die blijkbaar weinig
teweegbracht in het stemhokje.
Toch lijkt ons een antwoord hierop
meer dan gepast:
“In Dessel is het zo dat o.a. investeringen van het vorig bestuur de kosten
van de gemeente uit de pan doen
rijzen. Sportpark Brasel en de
toeristentoren Sas-4 vergen extra
personeel, verwarming, onderhoud.
Met de eigenaars van de kinderopvang
(grond in Witgoor en oud gebouw in
Dessel) werden riante huurovereenkomsten afgesloten. Over de
ganse lijn namen de brutolonen voor
het personeel toe, terwijl er extra
personeel aangenomen werd. Er ging
steeds meer geld naar politie, onderwijs en de werking van het OCMW.
Voor hulpbehoevenden!
De kosten voor het huisvuil groeiden
door het dak. Maal drie in tien jaar tijd.
144 Vele fracties kunnen nog steeds gratis
aangeleverd worden, uniek in de regio,
maar de verwerking ervan kost wel
handenvol gemeentegeld. Als je ons
niet gelooft, vraag het aan IOK. Als het
gaat over de extra investeringen die
we aan de renovatie van onze pastorij
moesten doen, waarvan we een sociaal
huis maakten? De vorige bestuurders

hadden het te klein ontworpen.
Niet iedereen kon er in.
Voor die uitbreiding moesten we
dezelfde materialen gebruiken aan
dezelfde tarieven. Voordien door CD&V
en D’82 gekozen! En ondertussen
nam de N-VA de beslissing om een
extra pensioenreserve aan te leggen
voor onze contractuele personeelsleden. Mensen die later een erg laag
pensioen zouden hebben. Allemaal
heel sociaal als je het ons vraagt.
In 2002 verhoogden CD&V, VLD en
SPA de opcentiemen van 564 naar
700. Toen luidde het dat het nodig
was. Wel, nu is het ook nodig! We
deden dat niet verdoken. We deelden
het de Desselaar zelf mee. We schreven het al in de Betrokkenheid en in
het gemeentelijk infoblad De Desselaar
van januari. We publiceerden het op de
website van de gemeente en het
verscheen in verschillende kranten.
Nu komt CD&V er mee voor de dag,
met de hoop de kiezer, bij godbetert
federale verkiezingen, van ons af te
wenden.
Wij denken evenwel dat de Desselaar
dezelfde behoefte heeft als pakweg de
inwoner van Mol en Balen. Dat ook hier
geïnvesteerd en gewerkt moet worden.
Hoe zit het in die twee gemeenten met
een CD&V bestuur?
Hoe zit het daar met de opcentiemen?
Reken je even mee? Wie in Dessel 250
euro betaalt als gemeentelijke
opcentiemen, betaalt in Mol 347 euro
en in Balen 389 euro.

Wie in Dessel 400 euro betaalt, betaalt
in Mol 556 euro en in Balen 622 euro.
Vergeet ook niet dat de Desselaar
maar 6% op de personenbelasting
betaalt. De inwoners van Balen en Mol
hoesten 8% op.
Zo slecht is het in Dessel!
En als je schrijft dat de gemeentebelastingen met 18% stijgen, dan
moet je alle gemeentebelastingen
meerekenen. Niet alleen de fractie die
verhoogd wordt. Dan blijf je ver weg
van die 18.
De investering in de villa Verbeeck om
er een politiewijkpost van te maken zal
straks, zonder noemenswaardige
werken in meer inkomsten genereren.
De politiezone moet daarvoor huur
betalen. De befaamde draaideur van
het gemeentehuis is noodzakelijk om
minder mobiele mensen toegang te
verlenen. Niet nodig in de ogen van de
christendemocraten? Goed om te
weten. En keer op keer orakelen ze dat
we moeten investeren in speeltoestellen. Als we dat dan doen, is het
ook niet goed. Bovendien zat er eind
2009 4 miljoen euro in het spaarpotje.
In 2007 toen we begonnen zat er
slechts 2 miljoen in. De leninglast nam
van 2000 tot 2006, onder CD&V, toe
met 6,7%. Bij ons verminderde die met
23,3% op drie jaar tijd. Ook natuurlijk
omdat de Vlaamse overheid een deel
van de schuld over nam. Van 2000 tot
2009 is dit een daling van 18,2%, en
in 2010 wordt de schuld nog verder
afgebouwd. Wat N-VA niet doet, is voor
eigen privé-gebruik in de kas graaien.
We kunnen best begrijpen dat goedkope taal sommige burgers aanspreekt, niemand betaalt graag meer
geld. Maar met dergelijke brief de
mensen wat onvolledigheden wijsmaken, daar is niemand bij gebaat. Hoe
kan je nu in een bestuur nog samenwerken met dergelijke oppositie? Waar
kan er een band van vertrouwen zijn?
Neem het van ons aan… een verhoging van de onroerende voorheffing
zou een noodzaak geweest zijn voor
elk bestuur dat het goed voor heeft
met gezonde gemeentefinanciën. CD&V
maakt er nu alleen politiek misbruik
van!
Naar wij kunnen aannemen zijn de
Desselaars voldoende verstandig om
dit alles te doorzien.”

