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Fabel doorprikt!

H

et wordt steevast als dooddoener bovengehaald wanneer men
als N-VA'er de geldtransfers van
Vlaanderen naar Wallonië aan de kaak
stelt: "Ja maar, vroeger betaalde Wallonië voor het arme Vlaanderen. Dit is
gewoon solidariteit. Nu in de ene, dan
weer in de andere richting..."
Niets is echter minder waar!
In het weekblad Trends van 22 juli
vonden we dan ook een interessante
bijdrage onder de titel: "Vlaanderen
dokt al sinds 1830 af." Het artikel
start als volgt: "Gisteren was het 21
juli. Hoelang wordt de nationale feestdag nog gevierd?" Reden van het artikel is het monnikenwerk van de liberale hoogleraar Juul Hannes van de
universiteit van Gent en VUB die de
transfers over de periode van bijna
175 België bestudeerde: "Ik zoek al
40 jaar naar voorbeelden van solidariteit van het zuiden met het noorden.
Ik heb er nooit gevonden."
Zijn conclusie is dan ook beenhard en
geeft een antwoord op bovenstaande
vraag: "Vlaamse politici vertrekken
steevast van het beginsel dat België
niet mag barsten. Het barst op de dag
dat de Franstaligen één eurocent betalen aan de Vlamingen."
De Vlamingen zouden niet geïnteresseerd zijn in de transferkwestie en dat
is fout aldus Hannes. "De mensen wéten het niet, de verantwoordelijken
ontvluchten de waarheid en de pers
vindt dit verhaal niet sexy genoeg.
(...) Trouwens, als Wallonië zijn centen
redelijk zou besteden, dan was er geen
probleem. Maar de verspilling van federaal geld, dat in grote mate Vlaams
geld is, laten verdergaan, is een politieke doodzonde. Als er te veel artsen
zijn in Wallonië, dan wordt het aantal
ook in Vlaanderen beperkt. Waarom?"
Ondertussen kampt ook Vlaanderen
met een te kort aan geld. Onderwijs,
zorg, openbare werken, milieu,... te
veel om op te noemen. Wanverhoudingen rechttrekken en een rechtvaardige verdeling eisen, is dat nu echt
egoïstisch? Of is dat dan toch politieke verantwoordelijkheid nemen?
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Woord houden!

A

ls ik opnieuw gekozen word, ga ik te voet mijn eed afleggen,"
dit vertrouwde Kris in de loop van de campagne toe aan
enkele vrienden. 13 juni bracht het verhoopte resultaat en
Kris voegde dan ook de daad bij het woord.
Samen met Frans Blankert stapte hij de tachtig kilometer van Dessel
naar het Vlaams Parlement in Brussel.
Woord houden is een mooie deugd, zeker in de politiek.
"

en Vlaams volksvertegenwoordiger

Kris Van Dijck
nodigen u uit op hun jaarlijks

mosselfeest
Kristoffelzaal - Heide

zondag 3 oktober
van 11.30 tot 20.00 uur
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N-VA secretariaat:
Biezenstraat 28, tel/fax 014-37 24 54
e-mail: kris.vandijck@n-va.be
www.n-va.be/krisvandijck
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

VU: Guy Muylaert - www.n-va.be
Zandvliet 60 - 2480 Dessel.

11 juli 2004: N-VA Dessel feestte.

O

p zondag 11 juli vierde N-VA Dessel feest. Met een familiefietstocht in de
namiddag naar Kasterlee en 's avonds een barbecue in de kantine van
Braberg ging de feestdag van
de Vlaamse Gemeenschap voor ons
niet onopgemerkt voorbij. Ook in
verschillende Desselse straten werd er
gefeest en werd de feestcheque van
"Vlaanderen feest" aangevraagd. Het
gemeentebestuur hield het bij een
kleine smaakvolle academische zitting
in De Plaetse, muzikaal opgeluisterd
door Dagmar Feyen. Jan Van Hout,
voorzitter van de cultuurraad, sprak er o.a. zijn gelukwensen uit voor de herverkiezing van Kris Van Dijck in het Vlaams Parlement. Kris, zelf in de voormiddag afwezig wegens de 11 juli-viering in Brussel, kon dit sterk waarderen.
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Met de fiets naar
Diksmuide.
"

H

oe sterk is de eenzame fietser...",
was een hit-meezinger van
Boudewijn de Groot in de jaren
zeventig. In groep fietsen gaat natuurlijk beter. Een twintigtal Desselaars
fietsten het laatste weekend van

augustus naar de 77ste IJzerbedevaart
in Diksmuide. Negentig jaar na het
uitbreken van de Eerste Wereldoorlog
de oudste en nog steeds de grootste,
jaarlijks weerkerende vredesmanifestatie van Europa.
De opdracht van de v.z.w. Bedevaart
naar de Graven aan de IJzer bestaat in
het uitvoeren van de drievoudige

Voetbalkalenders.

A

l meer dan twintig jaar zorgt
onze afdeling bij het begin van
het voetbalseizoen voor verzorgde kalendertjes van Dessel- en
Witgoor Sport die bij de eerste
thuiswedstrijd uitgedeeld worden.
Kalenders zijn nog steeds
verkrijgbaar bij onze bestuursleden en
mandatarissen of op ons secretariaat;
zolang de voorraad strekt.
boodschap van de frontsoldaten '14-'18:
Vrede (Nooit meer oorlog)
Vrijheid (Zelfbestuur)
Verdraagzaamheid (Godsvrede)
De vereniging wil deze boodschap
zoveel mogelijk uitdragen. Hiertoe
wordt jaarlijks de IJzerbede-vaart
georganiseerd en werden de 22
verdiepingen van de IJzertoren als één
groot Vredesmuseum ingericht, erkend
door de Verenigde Naties.
Het IJzermonument:
toren, Pax-poot en weide werd door de
Vlaamse overheid erkend als
gedenkmonument voor de Vlaamse
ontvoogding.
Vrede, vrijheid en
verdraagzaamheid
zijn nog steeds de
sleutelbegrippen
voor een rechtvaardige, humane wereld
en daarvoor willen
wij ook tekenen.

Uit het N-VA
verkiezingsprogramma van
8 oktober 2000:
"Dorpskernherwaardering.
De heraanleg van de provinciebaan is gepland voor 2001. De
gemeente moet haar verantwoordelijkheid nemen voor de
aanpalende straten en pleinen.
De heraanleg van Dessel
centrum moet er mee toe
bijdragen dat de lokale ontwikkeling van horeca, handel en
kleine nijverheid nieuwe
stimulansen krijgt."

Dorpskernvernieuwing...

H

et centrum van Dessel blijft een
werf. Na het pleintje voor de
pastorij en de Kwademeer
vorige legislatuur, provinciebaan en
Markt in 2001, was tijdens deze
zomermaanden het Lorzeplein aan de
beurt. Na het bouwverlof verschenen
de bulldozers dan weer in de Hannekestraat en op het Campinaplein. Zo
krijgt het centrum van Dessel langzaam maar zeker haar nieuwe uitzicht.
Zo had de N-VA het ook voorzien in
haar verkiezingsprogramma. Want,
geef toe, het een en ander was ook
nodig. Samen met de vele nieuwe
gebouwen die in Dessel verschijnen,
verandert het beeld van onze gemeente grondig. Bekijk foto's van
pakweg vijftien jaar geleden maar
eens en vergelijk... Het hoofdopzet
van deze facelift moet evenwel het
verbeteren van de leefbaarheid

blijven. Dit betekent zowel veiliger en
langzamer verkeer, als meer groen en
kwaliteit. Wel spijtig dat de gemeente
dure kleurrijke folders uitgeeft om te
zeggen wat ze deden i.p.v. op voorhand met de mensen te communiceren om te zeggen waar, wanneer en
wat er zal gebeuren. In de gemeenteraad waren we het niet altijd eens met
de gemaakte keuzes en werd er nog
minder naar onze voorstellen geluisterd. Daarvoor wordt het spel van
'meerderheid heeft altijd gelijk en
oppositie heeft altijd ongelijk' nog te
veel gespeeld in Dessel. Of zoals de
burgemeester op de laatste gemeenteraad publiekelijk zei: "Met jullie
(N-VA) moeten we geen rekening
houden want jullie keurden de begroting (*) toch niet goed." Het zij zo.
Het is toch logisch dat wanneer je die
niet mee mag opstellen, niet mee de
keuzes kan maken, dat je ze ook niet
goedkeurt, neen?

ZONDAG 3 OKTOBER

(*) De begroting is het document dat het
gemeentebestuur, althans de meerderheid,
opstelt met alle ramingen van inkomsten en
uitgaven die ze het volgende jaar zullen
maken. Hierin worden de keuzes gemaakt.

...en onze pastorij?
Het is niet de eerste keer dat wij in
onze Betrokkenheid betreuren dat de
pastorij, één van onze weinige
monumenten in Dessel, blijft verkommeren. In 2000 (!) werden er al
afspraken gemaakt met een architect
en werden contacten gelegd met de
dienst Monumenten en Landschappen
om de pastorij, met overheidssteun, te
renoveren. Sindsdien is het oorverdovend stil en gaat het van kwaad naar
erger. De ramen en daken zullen
sowieso moeten vervangen worden,
maar het insijpelend vocht zal binnen
onherstelbare schade aanrichten.
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Wie gaat daar de verantwoordelijkheid
voor dragen?
We waren van plan de kaarsjes
op zijn verjaardagstaart te tellen,
maar de hitte hield ons tegen.
Turner

Geert Bourgeois werd Vlaams minister voor
de N-VA. Zijn bevoegdheden: Bestuurszaken,
Buitenlands Beleid, Media en Toerisme.

N-VA keurt ambitieus
Vlaams regeerakkoord
goed.

V

ertrouwen geven, verantwoordelijkheid nemen: dit zijn de
twee krachtlijnen die het
Vlaamse regeerakkoord 20042009 schragen. Het vergelijk, dat
mee door onderhandelaars van
N-VA werd bekomen, kreeg na
uitgebreide toelichting op dinsdagavond 20 juli van een bijzonder
congres een ruime meerderheid.
Het akkoord bevat volgende vijf
sleutelbegrippen: meer werk, meer
zorg, minder regels, meer
participatie, meer Vlaanderen.
Het hier tot in de kleinste details
weergeven, zou ons te ver leiden.
Wie het werkstuk helemaal wil
lezen, kan het vinden op volgend
internetadres:
www.n-va.be/regeerakkoord.asp

152 Toch wil ik wijzen op punten waarop

de N-VA, vanuit haar programma,
de nadruk heeft gelegd. Doelstellingen die voor onze partij van
essentieel belang zijn, niet het
minst omdat tal van andere eveneens belangrijke punten er mee te
maken hebben. Ik denk aan werk-

gelegenheid en ondernemen, zorg
en goed bestuur, verplichte
inburgering van nieuwkomers,
Brussel en de Vlaamse rand. Tal
van problemen kunnen nu niet of
onvoldoende worden aangepakt
omdat Vlaanderen niet of
onvolledig over de bevoegdheden
daartoe beschikt. Vanuit die zorg
engageren de Vlaamse partijen
zich er toe alles te doen om de
gekende resoluties die het Vlaams
parlement al in het voorjaar van
1999 heeft aanvaard, op korte
termijn te realiseren.
We zetten ze op een rijtje:
1. Volledige Vlaamse bevoegdheid voor gezondheidszorg en
gezinsbeleid, ontwikkelingssa
menwerking, telecommunicatie,
wetenschaps- en technologie
beleid.
2. Meer fiscale en financiële
autonomie.
3. Volledige constitutieve
autonomie.
4. De overheveling van de
spoorinfrastructuur en de
exploitatie ervan.
5. Een objectieve en doorzichtige
solidariteit met de andere
deelstaten.
6. Homogenere bevoegdheids
pakketten, onder meer inzake
werkloosheidsuitkeringen en
sociale akkoorden, maar ook
aangaande organisatie, werking
en inrichting van politie en
justitie.
Belangrijk punt betreft de splitsing
van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. Daarover staat
in het akkoord: De Vlaamse regering en haar regeringspartijen
nemen het engagement tegenover
de burgemeesters van HalleVilvoorde (gedaan 13 mei 2004)
over. Zij vragen aan hun fractie in
Kamer en Senaat om uiterlijk bij de
start van het parlementair jaar
wetsvoorstellen tot splitsing van
het kiesarrondissement en van het
gerechtelijk arrondissement B-H-V
in te dienen en onverwijld goed te

keuren. De nieuwe Vlaamse regering zal parallel en tegelijkertijd
institutionele middelen aanwenden
om de splitsing te realiseren.
Voor het Brussels hoofdstedelijk
gewest worden de inspanningen op
tal van vlakken verdergezet en
vermeerderd. Vooral de Vlaamse
voorzieningen, met 300.000
Brusselaars als doelpubliek,
worden uitgebreid. Deze behelzen
welzijns- en zorgvoorzieningen,
onderwijs, sport, promotie van de
Nederlandse taal en cultureel
aanbod.
Ook de Vlaamse rand en de
faciliteitengemeenten krijgen meer
aandacht. Deze gaat van huisvesting en grondbeleid, integratie van
anderstaligen, het vrijwaren van
groene ruimten tot een talenversterkend onderwijs.
Ook inzake het buitenlands beleid
van Vlaanderen is het regeerakkoord ambitieus. Er komt één
Vlaams minister bevoegd voor
Buitenlandse Aangelegenheden
met de bedoeling beleidsafstemming tot stand te brengen
op het vlak van buitenlandse
betrekkingen, Europese zaken en
ontwikkelingssamenwerking.
Nieuw is dat de Vlaamse regering
een Vertegenwoordiging van
Vlaanderen bij de EU opricht zodat
samenwerking met delegaties van
andere lidstaten en regio's intenser
wordt.
Zoals uit de stemming op het
bijzonder congres bleek, vindt het
N-VA-kader dit regeerakkoord
evenwichtig, veelbelovend en
eervol. Vanzelfsprekend oogt dit
alles mooi op papier. Maar het is
onze ambitie om het tussen 2004
en 2009 ook uit te voeren!
Kris Van Dijck
Vlaams volksvertegenwoordiger

