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Elders bekeken...

“betrokkenheid”
N I E U W S B R I E F  V O O R  D E  D E S S E L S E  B E V O L K I N G

En? Ook last gehad van de worm?
Wereldwijd zaten medio augustus dui-
zenden mensen opgeschept met

Blaster: een computervirus dat gebruik
maakte van een lek in het Windows-
besturingssysteem en speciaal ontwor-
pen is om Microsoft een lesje te leren en
de monopoliepositie en de handelswijze
ervan aan de kaak te stellen. Want één
ding staat vast: Microsoft domineer t
computerland. En da's geen goede zaak.
De grootste softwareproducent van de
wereld maakt wellicht goeie producten,
maar het verdient geen monopolieposi-
tie. Er zit niet anders op dan de druk op
Microsoft op te voeren, in de eerste plaats
door de gebruikers (u) zelf. Niemand is
namelijk verplicht Microsoft-producten te
kopen. Er is allerhande software te krij-
gen die minstens even goed werkt en in
sommige gevallen zelf  gratis beschikbaar
is. Ook de lokale en nationale overheden
zouden het goede voorbeeld moeten ge-
ven. In Australië wordt de discussie over
welk besturingssysteem de staatsvoorkeur
moet krijgen, al in alle hevigheid gevoerd.
Veel stemmen gaan er op voor 'open
source software'. Dat is software waar-
van de broncode én alle aanpassingen
ervan beschikbaar zijn voor iedereen. Voor
het gebruik ervan hoeven bovendien geen
licentiekosten betaald te worden. In Bel-
gië is het echter nog lang zover niet.
Slechts heel sporadisch wordt op natio-
naal, regionaal en lokaal niveau gedis-
cussieerd over vrije software.

Dessel hoeft uiteraard niet te
wachten en kan zelf  initiatieven nemen
inzake open standaarden. Het zou van
veel moed en vernieuwingszin getuigen
als we lokaal een positie zouden innemen
voor open source software. Het gemeen-
tebestuur kan bijvoorbeeld beginnen met
de scholen. Die zijn namelijk in belang-
rijke mate afhankelijk van commerciële
software, met name die van Microsoft.
Die afhankelijkheid leidt tot een gebrek
aan concurrentie en vervolgens tot een
verschraling en vervlakking van het aan-
bod op functioneel en technisch vlak. Om
de Desselse scholen in staat te stellen
een weloverwogen en verantwoorde keuze
te maken uit verschillende software-
producten, zou het gemeentebestuur een
onderzoek kunnen starten naar alterna-
tieven voor commerciële software. Enkel
op die manier is voor iedereen de univer-
sele en betaalbare toegankelijkheid van
alle informatie en toekomstige ict-ontwik-
kelingen gegarandeerd.

Roger Van Dessel
rogervandessel@fastmail.fm

Solidariteit.

Dessel en de Balkan, het is een verhaal apart dat al twaalf jaar samengaat.
Toen Joegoslavië eind 1990 in elkaar stuikte, werden er in Dessel hulp-
acties georganiseerd om de noodlijdende bevolking bij te staan. In die

periode van burgeroorlog en genocide reisden Guy Muylaert, Diana Slegers,
Toon Vaessens, Carola Verhaegen, Kris Van Dijck en Theo Staes meer dan eens
naar achtereenvolgens Slovenië, Kroatië en Bosnië om er hulpgoederen en/of
medicamenten te bezorgen. Daarnaast werden de nodige contacten gelegd met
niet-gouvernementele organisaties als Balkanactie zodat talrijke konvooien de
weg naar deze regio vonden.
Ook vluchtelingen uit Bosnië vonden meer dan een jaar lang een veilig onderko-
men in ons dorp. Nadat Slovenië en Kroatië onafhankelijk werden en ook de
toestand in Bosnië normaliseerde, keerden zij terug. Heel wat Desselaars als
Olga Minnen bezochten hen nadien in hun thuisstad Konjic of  onderhouden
contacten. Een tijdje later begon de oorlog in Kosova. Deze door in hoofdzaak
etnisch Albanesen (Kosovaren) bewoonde provincie van Servië, met een
Servische minderheid, kreeg het hard te verduren. Vluchtelingenstromen
kwamen opnieuw op gang als gevolg van massamoorden en verdrijvingen. Guy
en Diana bezochten ook deze regio, o.a. als vertegenwoordigster van
'de Stedenband' en als begeleider van een groep jongeren, waaronder Lotte en
Lieve Muylaert uit onze gemeente, in het kader van een internationale
uitwisseling.
Mandatarissen van N-VA Dessel stonden weer mee op de eerste rij om samen
met de vrienden van Kosova voor de nodige hulp te zorgen. Zelfs tot op de dag
van vandaag worden hulpgoederen ingescheept en overgevlogen, ook dankzij
het leger. Op vrijdag 23 augustus werd bij Guy Muylaert en Diana Slegers door
het leger nog een vrachtwagen vol medicamenten opgehaald, hier geladen door
ons gemeenteraadslid Fons Dries en de OCMW-raadsleden Roger Van Campfort
en Frans Blankert. Eerstdaags zal ook een contingent speelgoed, geschonken
door de Lilse Bergen, opgehaald worden. De grote nieuwszenders zijn misschien
weg uit Kosova, maar niet de problemen. Mensen die interesse hebben rond
deze Kosova-werking kunnen ons altijd contacteren.
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Stedenbouwkundig
ambtenaar.

Op de gemeenteraad van 31 juli werd
Ludwig Bryssinck unaniem benoemd
tot stedenbouwkundig ambtenaar.

Sinds de decreetgever meer taken van
ruimtelijke ordening en stedenbouw aan
de gemeenten delegeerde, moet ook in
Dessel deze dienst, waargenomen door
Robert Van Bijlen, uitgebreid en aange-
past worden met een stedenbouwkundig
ambtenaar. Het is aan de steden-
bouwkundig ambtenaar om er voor te
zorgen dat er een vlotte en correcte
dienstverlening is aan de bevolking
inzake ruimtelijke ordening, mobiliteit en
verkeer. Hij staat in voor het onderzoek
van, de voorbereiding van en de advies-
verlening omtrent deze dossiers met het
oog op de behandeling ervan door het
schepencollege en de gemeenteraad. N-
VA wenst hem en de voltallige dienst veel
succes.

Rationeel
energiegebruik.

Op 1 oktober, om 20.00 uur, wordt in
de raadzaal van De Plaetse een
infoavond georganiseerd over het

rationeel gebruik van water en energie.
Een gastspreker van de intercommunale
IOK zal er praktische en makkelijk
toepasbare tips geven om spaarzaam om
te gaan met water en energie. Er zullen
ook heel wat tips bij zijn voor bouwers en
verbouwers. Je deelname meld je wel best
op voorhand op het nummer 014-38 99
27 van de gemeentelijke milieudienst.
Verder heeft de overheid een aantal
maatregelen uitgewerkt om energiebe-
sparing bij nieuwbouw en renovatie van
woningen aan te moedigen. Deze
maatregelen gaan vanaf  2003 in
(inkomstenjaar 2003, aanslagjaar 2004):
- een belastingvermindering van 15% van
het geïnvesteerde bedrag tot een
maximum van 500 Euro voor:
1. vervanging van oude stookketels;
2. installatie van een zonneboiler;
3. installatie van fotovoltaïsche

zonnepanelen.
- een belastingvermindering van 40% van
het geïnvesteerde bedrag tot een
maximum van 500 Euro voor:
4. plaatsing van

hoogrendementsbeglazing;
5. plaatsing van dakisolatie;
6. plaatsing van thermostatische

kranen op radiatoren of  een kamer-
thermostaat met tijdsinschakeling;

7. uitvoering van een energieaudit van
de woning.

Voor verdere en andere info ter zake:
www.energiesparen.be

BPA-sportcentrum.

De gemeenteraad gaf  de opdracht om het oorspronkelijk bijzonder plan van
aanleg (daterend van 1978) van sportcentrum Brasel, gelegen tussen
Brasel, Bergenstraat, Broekstraat, Boeretangsedreef  en Kleine Boeretang,

aan te passen. Dit vloeit voort uit het te kort aan sportinfrastructuur in Dessel
waarbij vooral de zaalsporten te weinig ruimte hebben. Zowel de sportraad, als
de N-VA, en nu ook de huidige meerderheidspartijen, zijn al lang voorstander
van de uitbouw van een modern, toekomstgericht sportcentrum in Brasel. De
zone moet ook groot genoeg zijn om op termijn alle zonevreemde sport-
terreinen daar te kunnen herbergen. Langs de andere kant wordt ook rekening
gehouden met de aanwezigheid van de jongens Chiro en het Jeugd Rode Kruis,
inclusief  uitbreidingsmogelijkheden voor hen.
Het ontwerp van dit plan werd door de gemeenteraad principieel goedgekeurd,
terwijl tot en met 3 september een openbaar onderzoek loopt. Ook de N-VA
keurde het ontwerp goed, niettegenstaande we toch enkele opmerkingen
hadden over de plaats van inplanting van de sporthal. Deze ligging, met een
kleine bufferzone vlak naast de weg Brasel, hypothekeert volgens ons elke
toekomstige uitbreiding, al was het maar een speeltuin, minigolf,... De realiteit is
trouwens dat zien sporten ook doet sporten en dat sportcentra snel uit hun
voegen barsten. De plannen liggen  voor iedereen ter inzage op de technische
dienst in De Plaetse.
Na de beslissing van de meerderheidspartijen om de sportinfrastructuur van de
Spin aan te kopen voor 1.093.375 Euro, lezen we in de verslagen van het
schepencollege dat dit voor 705.335,10 Euro zal betaald worden met trekkings-
rechten (= geld dat elke gemeente jaarlijks krijgt van het Vlaams gewest).
De overige 388.039,90 Euro zal geleend worden...

"Het BMX-parkoers ligt samen met de jeugdterreinen van Dessel Sport en de pleinen van
Braberg en Kempenzonen in het BPA."

Voetbalkalenders.

De voetbalkalenders die N-VA Dessel
jaarlijks laat maken van Dessel- en
Witgoor Sport waren dit jaar niet

tijdig klaar. Reden: een Belgsiche voetbal-
bond die er niet in lukt voor 11 augustus
een kalender voor vierde nationale, een
reeks waarin Witgoor uitkomt, op te
stellen, terwijl Dessel zijn eerste competi-
tiematch al op 13 augustus afwerkte (3-2
tegen Eendracht Aalst). Ondertussen zijn
de handige kalendertjes dan toch weer
ter beschikking en zowel verkrijgbaar aan
de ingang van de stadions als op ons
secretariaat: Biezenstraat 28.



Mosselfeest.

Op zondag 5 oktober organiseert N-VA Dessel haar jaarlijks mosselfeest in
de Kristoffelzaal. Iedereen is van harte welkom van 11.30 tot 20.00 uur.
Naast mosselen voor groot en klein is er ook stoofvlees en curryworst.

Vooraf  inschrijven op ons secretariaat mag, maar moet niet.
Op het menu:

mosselen:  12,00 kinderportie:   6,50
stoofvlees:    6,50 kinderportie:   4,00
curryworst:    2,50
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Uit het N-VA (vroeger VU&ID)
verkiezingsprogramma van
8 oktober 2000:
"De fietsinfrastructuur dient
verder verfijnd:
- vernieuwen fietspaden naar
Witgoor

- vernieuwen fietspaden naar
Heide

- volledig uittekenen fietspaden
Boeretangsedreef -
Kastelsedijk

- volledig uittekenen fietspaden
Eersels"

Fietspaden...

Het gemeentebestuur had de (terechte) ambitie om de fietspaden te
verbeteren en waar nodig nieuwe te leggen. Dat niet alles van een leien
dakje loopt, werd duidelijk bij de heraanleg van het fietspad naar de Heide

in de Akkerstraat en de Kruisberg. Geef  nu toe, fraai is het afgeleverde werk
niet. Ook het schepencollege kon geen vrede nemen met het afgeleverde werk
en protesteerde bij de aannemer. Maar ligt de fout niet voor een stuk bij het
gemeentebestuur zelf? Kan een deftige heraanleg wel wanneer ook de boord-
stenen en goot niet opnieuw geprofileerd worden zoals dat voor enkele jaren
gedaan werd in de Meistraat tussen de Nieuwstraat en de gracht? Snel en
goedkoop is niet hetzelfde als degelijk en efficiënt.
Ook op een fietspad langs de Kastelsedijk, waarvoor de voorbereiding al uitge-
voerd werd vorige legislatuur (...), en langs de Boeretangsedreef, is het wachten
op uitvoering. Het ontwerp en de lastvoorwaarden werden in januari al op de
gemeenteraad gestemd. Het behelst de aanleg van fietspaden langs de
Gravenstraat, de Boeretangsedreef, de Kastelsedijk en de Grensstraat en de
heraanleg van het kruispunt Boeretangsedreef  - Gravenstraat - Kastelsedijk.
De kostprijs van al deze werken wordt geraamd op ruim 740.000 Euro. Voor
Eersels is er voor zover wij weten nog helemaal geen nieuws in het vooruitzicht.

Speelpleinen.

In augustus worden in Dessel sinds jaar
en dag speelpleinen georganiseerd.
Kris Van Dijck startte er als schepen

van jeugd mee in 1989. Deze speel-
pleinen vinden altijd plaats in de maand
augustus. Dit jaar werden nauwelijks
negen dagen georganiseerd terwijl in De
Desselaar, het gemeentelijk infoblad,
nergens aankondigingen stonden. (In
2002 trouwens ook niet.) Onze waarde-
ring gaat natuurlijk vooral uit naar de
monitors die zorgen voor de opvang.
Geen evidentie, want het wordt blijkbaar
steeds moeilijker om kandidaten te
vinden. De speelpleinen zijn nochtans een
gedroomd initiatief  voor vele kinderen en
hun ouders. Anderzijds zou het mooi zijn
moesten de speelpleinen net in die
periode vallen dat de buitenschoolse
kinderopvang haar deuren sluit voor haar
jaarlijkse vakantie. Zo zou de opvang en
een zeker aanbod ten alle tijde gewaar-
borgd zijn in Dessel. Binnen de bewuste
organen zal de N-VA dit dan ook op een
constructieve wijze aanbrengen.
De speelpleinwerking welke door De
Rusthuif  in het scholeke op de Heide voor
de eerste keer georganiseerd werd voor
andersvalide kinderen was een groot
succes. Volhouden zo.
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VU: Guy Muylaert - www.n-va.be
Zandvliet 60 - 2480 Dessel.

OUD
Mensen hebben twee wensen:
oud worden en jong blijven.

Om te groeten: groet!

De vleugeladjudant van de koning
heeft een nieuwe richtlijn klaarge-
maakt. Militairen wordt voortaan

verboden de militaire groet te brengen
"voor de volksliederen van de cultuur-
gemeenschappen". In mensentaal
betekent dat: verboden te groeten voor
de Vlaamse Leeuw en voor het Waals
volkslied. Zij horen dat wel te doen voor
De Brabançonne, de Europese hymne en
voor alle "andere" nationale volkslieden.
Dus wel voor het volkslied van Guinea,
Noord-Korea, Botswana of  Cuba, maar
niet voor dat van het eigen volk. Al even
straf  is het verhaal van de Belgische
militair, op vredesmissie in Kosova, die
gestraft werd omdat hij een leeuwenvlagje
in z'n kast had hangen...  Mooi zo, dat
weten we anno 2003 ook weeral. Wedden
dat koning Alber t II de Vlaamse Leeuw
niet meer zal mee neuriën als ie nog eens
ten tonele verschijnt op één of  andere 11
juli-viering. Allé, als hij daar nog naar toe
mag hé.

Caligula II.

Wij lopen al niet te hoog op met dit
achterhaald instituut, maar premier
Verhofstadt maakte met de

benoeming van zijn rechterhand Luc
Coene nu wel helemaal een potsierlijke
bedoening van de ministers van Staat.
Voor de eerste keer in de geschiedenis
werd een kabinetschef  minister van Staat,
waarmee de premier te kennen schijnt te
geven dat Coene gedurende vier jaar de
enige verdienstelijke kabinetsmedewerker
van de hele paars-groene regering was.
Waarvan akte. Na de benoeming van Luc
Coene tot minister van Staat, drong zich
onmiddellijk de vergelijking op met Gaius
Caesar Augustus Germanicus, beter
gekend onder de bijnaam Caligula.
Deze derde keizer van het Romeinse rijk
en de directe afstammeling van keizer
Augustus, wordt heden ten dage vooral
herinnerd vanwege zijn voornemen om
zijn favoriete renpaard, Incitatus, te
benoemen tot consul. Volgens Caligula
kon Incitatus de job minstens even goed
aan als zijn ambtsgenoten. Onmiddellijk
vaardigde Caligula een stilteverbod af  in
de omgeving van Incitatus stallingen,
opdat de consul niet gestoord zou
worden bij zijn werkzaamheden.

Ongetwijfeld ligt het moment waarop Guy
Verhofstadt zijn favoriete koersfiets
benoemt tot gecoöpteerd senator nog ver
voor ons, maar toch vallen er in de
publieke levensloop van beide wereld-
leiders onmiskenbaar enkele analogieën
te onderkennen. Ik laat het eindoordeel
over aan de wijsheid van de lezer.

Caligula's keizerskroning in 37 na
Christus, creëerde torenhoge verwachtin-
gen in brede lagen van de bevolking.
De aankondiging van de ene populaire
maatregel volgde op de andere: de
schulden van zijn voorganger keizer
Tiberius zouden snel worden afbetaald,
de leden van de Pretoriaanse Wacht
kregen een cash bonus (gezien hun
vriendelijke gewelddadige medewerking
aan Caligula’s greep naar de macht),
politieke bannelingen werden teruggeroe-
pen en eenieder die benadeeld werd door
het vorige keizerlijke belastingssysteem
zou genoegdoening - lees: belasting-
verlaging - krijgen.

Caligula's vernieuwende aanpak genoot
brede steun bij de politieke opiniemakers
en kroniekschrijvers. Deze zagen dan ook
de geldverslindende publieke shows,
spelen en opvoeringen gaarne door de
vingers, niettegenstaande ze louter
georganiseerd werden tot meerdere eer
en glorie van de keizer zelf  - Caligula
verscheen ook herhaaldelijk zelf  ten
tonele. Ook de herhaaldelijke publieke
vernedering van de Romeinse Senaat en

haar leden, werd minzaam getolereerd,
net als zijn groteske buitenlandse
escapades.

In zijn zoektocht naar internationale roem
- voor zowel binnen- als buitenlands
politiek gebruik - kondigde Caligula zo de
verovering van Germania en Brittania
aan. Zijn troepen kwamen evenwel niet
verder dan het verzamelen van zee-
schelpen die bij de terugkeer van
Caligula’s leger triomfantelijk door Rome
werden gedragen als buit van de
vijandelijkheden. Eerst in het buitenland,
maar later ook in eigen land werd de spot
gedreven met Caligula’s internationale
ambities.

Intussen werd het binnenlands bestuur
totaal verwaarloosd. Door de vele
publieke shows en de buitenlandse
fiasco's, was tegen het jaar 39 de
publieke schatkist nagenoeg bankroet.
In antwoord op de toenemende kritiek,
startte Caligula grote processen tegen
vermeende "complotteurs". Eenieder die
kritiek durfde te uiten, werd gebrand-
merkt als verrader en leugenaar. En om
de schatkist te spijzen, werden publieke
eigendommen openbaar verkocht aan de
meestbiedende.

In 41, vier jaar na zijn aantreden, kreeg
Caligula uiteindelijk letterlijk het mes in de
rug van zijn eigen Pretoriaanse Wacht.
De Romeinse bevolking slaakte een kreet
van verluchting. Reeds enkele jaren na
zijn dood werd Caligula's regeerperiode
geklasseerd als een, gelukkig tijdelijk,
ramp voor het keizerrijk.

Zou paars louter toevallig de keizerlijke
kleur zijn?

Auteur:
Geert Bourgeois

Op 1 augustus verscheen in het Belgisch
staatsblad de benoeming van Luc Coene,
kabinetschef  van Guy Verhofstadt tot
minister van Staat. Minister van Staat is
een titel die normaliter weggelegd is voor
ministers en politici met een opmerkelijke
staat van verdiensten. In tijden van nood
kan de koning de ministers van Staat
samenroepen in de 'Kroonraad', wat nog
maar eenmaal gebeurde... Het is dus een
in hoofdzaak protocollaire eretitel. Geert
Bourgeois schreef  hierover met een
scherpe pen een satirische  column op de
N-VA webstek (www.n-va.be).

Caligula was Romeins keizer van 37 tot
41. Hij was de jongste zoon van een
Romeinse generaal en achterneef  van
keizer Tiberius. Als kind verbleef  hij vaak
in militaire kampen waaraan hij zijn bij-
naam te danken heeft. Caligula betekent
in het Latijn immers kleine bot, verwijzend
naar zijn kleine soldatenlaarzen. Volgens
historici werd Caligula gek. Omdat hij niet
terugdeinsde voor manipulatie en moord
werd hij door velen gevreesd. In 41 werd
hij zelf  uit de weg geruimd.


