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In Memoriam:
Frans Rommens

O

p 21 augustus ontviel ons
zeer onverwacht en veel te
vroeg ons bestuurslid Frans
Rommens. Frans was amper 62
jaar oud en herstellende van een
verkeersongeval begin dit jaar,
stond hij op het punt op pensioen
te gaan. Alles was in gereedheid
gebracht om dat te vieren. Het
mocht echter niet zijn…Frans
groeide op in Retie en studeerde
aan het SJB-college en de KHK.
Na zijn huwelijk met Francine
Vandeweyer belandden ze in
Dessel. Een huis werd opgetrokken
in de Broekstraat en een gezin
werd gesticht. Drie zonen en één
dochter: Stijn, Maarten, Winand en
Barbara. Bijna zijn hele beroepsloopbaan werkte Frans voor de
firma Smet. Daarnaast stond hij
steeds ten dienste van hen die zijn
hulp inriepen. Zo ook in het
verenigingsleven dat voor hem
geen geheimen kende. Op Frans
kon je rekenen.
Frans was, wat je kan noemen, een
overtuigde Vlaming. Als trouwe
bezoeker aan de IJzerbedevaarten
waren er geen belangrijke momenten in zijn leven of de leeuwenvlag
werd uitgehangen. Het was een
ideaal dat hij overbracht op
kinderen en kleinkinderen. Het
leidde hem ook tot bij de Volksunie,
later N-VA. Hij vervoegde ons
Dessels bestuur midden jaren
negentig en werd verantwoordelijk
voor de ledenadministratie.
Van 2001 tot 2007 was hij
bovendien OCMW-raadslid.
Als N-VA Dessel danken wij Frans
voor al die momenten dat we met
hem mochten doorbrengen en
bieden de
familie, Francine,
kinderen en
kleinkinderen,
ons oprecht
medeleven aan.
We zullen hem
missen.

Foto: Erik Geusens

B

este Desselaars,

Met de bouw van een nieuw stadion door Dessel Sport komt er een
nieuwe dynamiek tot stand. Sportpark Brasel krijgt daarmee een verdere
invulling die haar gelijke niet kent in de streek: sporthal, BMX-parkoers,
Finse piste, acht voetbalterreinen en een stadion. Welke gemeente kan die
kaarten voorleggen?
Maar dat is niet alles. Tien jaar na de realisatie van de verkaveling Elsakker
in woonuitbreidingsgebied, konden Desselse jongeren deze zomer opnieuw
intekenen voor een stuk betaalbare bouwgrond. Zo krijgen ze de kans
geboden om in Dessel te blijven en een eigen huis te bouwen.
De gemeente doet een duit in het zakje om dit mogelijk te maken. Van de
door Dessel Sport bepaalde verkoopprijs, die echt niet te hoog is, werd
10.000 euro af gedaan. Dit bedrag wordt later aan de voetbalvereniging
uitbetaald onder de vorm van een investeringssubsidie voor de
nutsleidingen in de nieuwe verkaveling. Het is een inspanning van de
gemeente ten gunste van de jonge Desselaars.
Omdat Dessel Sport eerst het nieuwe stadion moet bouwen en dan pas de
gronden in de Lorzestraat kan verzilveren, heeft ze een overbruggingskrediet nodig. Om dit mogelijk te maken stelt de gemeente zich borg.
Leven, wonen en sporten in Dessel; we maken er met z’n allen
samen werk van.
Met vriendelijke groeten,
Kris Van Dijck - Burgemeester

Zondag 3 oktober

N-VA mosselfeest

Mosselen 15 euro en andere gerechten
ook aan schappelijke prijzen
Kristoffelzaal Heide van 11u30 tot 20u00
vooraf inschrijven niet noodzakelijk,
wel gewenst
tijdens de kantooruren: 014/37.24.54
of via kris.vandijck@n-va.be
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Koen Huysmans - 014-37 97 71

N-VA secretariaat

De Eendracht gaat vooruit…

O

p de gemeenteraad van september werd een schetsontwerp besproken voor
een nieuwe polyvalente feestzaal, café en muzieklokalen op de huidige locatie
van zaal De Eendracht en het gebouw van de CM. Dat realiseren is de dringende
uitdaging voor de komendeperiode. Geen prestigeproject, maar een bittere noodzaak
na o.a. de sluiting van Zaal 700 en bevraging bij het Dessels verenigingsleven.
Na tal van voorvergaderingen in een werkgroep met alle betrokkenen verschafte het
studiebureau ook op de gemeenteraad tekst en uitleg over visie, het wat en het hoe.
Overleggen en inspraak zijn hier de kernbegrippen. Gans de maand september wordt
voorbehouden voor overleg en verdere uitbouw van de schetsontwerpen.
Begin oktober zal dan een voorontwerp opgemaakt worden en aan het College worden
voorgelegd. Hoofdbedoeling blijft dus een moderne feestzaal, met podium, en geschikt
voor zowel culturele voorstellingen als feesten en koffietafels. Daarnaast een café en
voldoende leslokalen voor fanfare en muziekschool. Lokalen die eveneens kunnen
benut worden als vergaderlokaal en die het verenigingsleven een stimulans moeten
geven. De voltallige gemeenteraad kreeg dus de kans om in schetsontwerpfase mee te
denken en opmerkingen rechtstreeks aan de architecten te geven.

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

SOS
Choklamsan.
Gemengd verkeer.

A

ls gemeentebestuur horen we nogal eens klachten over het gebrek aan veiligheid
voor fietsers op en rond de Markt. Maar is dit zo? Langs de belangrijkste wegen
van Dessel liggen vrij liggende fietspaden. In andere straten, en dat mogen er
meer worden, zijn fietssuggestiestroken aangebracht. We denken hier aan
Hannekesstraat, voorste stuk Kwademeer, stukje Broekstraat en Nieuwedijk. Dit zijn
geen fietspaden. Ze suggereren alleen dat dit de strook is waar kan gefietst worden.
Er kan ook, als er geen verbodsborden staan, op geparkeerd worden.
146 Op de Markt opteerde men bij de heraanleg om geen fietspaden te leggen en geen
fietssuggestiestroken in te kleuren. Het was een bewuste keuze voor gemengd,
stapvoetsverkeer. Dit heeft wel een aantal consequenties.
De bedoeling is, op de Markt (van Brouwershuis tot Ouwe Campina en hoek om tot
voorbij de Pastorij) en tussen Lorzeplein en gemeentehuis, dat je als fietser midden op
de weg rijdt. Je gedraagt je alsof je met de auto bent. Auto’s moeten je hier niet
voorbijsteken. Dit betekent ook dat je je als fietser niet tussen de auto’s wringt
wanneer deze bijvoorbeeld staan aan te schuiven voor het rode licht aan het
Brouwershuis. De hoge borduur maakt dit trouwens gevaarlijk.
Neen, als fietser stel je je mee op in de rij.

N

iet alleen Pakistan maar ook het
noorden van buurland India
(Ladakh) werd de voorbije
maand geteisterd door noodweer. De
Desselse Tamara Maerschalck, Brasel
47, was er bij. Ze was getuigen hoe
honderden mensen omkwamen in
modderstromen en op enkele uren tijd
al hun bezittingen verloren. Ze steekt
nu de handen uit de mouwen en vraagt
uw hulp. Help mee Choklamsan opbouwen. Straks vriest het er -30°C en de
mensen hebben alleen maar tenten…
Info:
Tamara Maerschalck 0493/62.25.21
http://mindruk.webs.com
storten kan op:
745-0342628-93
Vermelding: “noodhulp”

Uit het N-VA beleidsprogramma
2007-2012:
“In het beleid wordt extra
aandacht besteed aan gezinnen
met kinderen. Opvang,
begeleiding, alsook
opvoedingsondersteuning dient
in voldoende mate aandacht te
krijgen.”

Dienst opvoedingsondersteuning.

K

inderen opvoeden, het is een hele opgave. En bovendien zeer belangrijk. De
manier waarop kinderen opgevoed worden. De structuur die ze al dan niet
meekrijgen. Het besef van waarden en normen. Het zijn zo veel dingen die
meebepalen wat voor volwassenen onze jongeren straks worden en hoe de samenleving er dan zal uitzien. Dat vele mensen vragen hebben over het opvoeden van hun
kinderen of kleinkinderen is normaal. Zichzelf in vraag stellen hoort daarbij. Maar
waar moet ik terecht met mijn vragen?
Het Dessels OCMW tracht hierin jouw partner te zijn. Je coach. Wij willen het luisterend
oor zijn en je op weg helpen. Niet passief, maar actief. Tevens hebben we de ambitie
de samenwerking te bevorderen en te verbeteren tussen al die diensten die met
opvoeding bezig zijn.
Voor jezelf schrijft de dienst regelmatig opvoedingstips in het gemeentelijk infoblad De
Desselaar. Maar heb je concrete vragen? Blijf er niet mee zitten of wees niet bevreesd
en neem contact met de dienst opvoedingsondersteuning in het Sociaal Huis: Lore
Vleugels, 014/38.90.39

Minder Mobielen
Centrale.

H

et OCMW beschikt al lang over
een Minder Mobielen Centrale
(MMC).
Wij stellen vast dat deze vrij weinig
wordt gebruikt door onze bevolking.
Heb je moeilijkheden om je te verplaatsen en beschik je over beperkte
inkomsten, dan kan je een beroep doen
op deze dienst. Het is een middel om
uit je 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.
Kostprijs:
- lidgeld: 7,00 euro per jaar,
3,5 euro per halfjaar.
- prijs per rit: 0,27 euro per kilometer
De chauffeurs zijn geëngageerde
vrijwilligers. Zij rijden met hun wagen
nadat het OCMW hen oproept. Er is nog
steeds vraag naar chauffeurs. Als je dus
vrije tijd hebt en je wil inzetten voor je
medeburgers met vervoersproblemen,
meld je dan aan bij het OCMW. Je krijgt
een onkostenvergoeding van 0,27 euro
per km., je rijdt enkel als dag en uur voor
je passen en de ritten zijn omnium
verzekerd. Inlichtingen en inschrijven kan
bij Griet Meynen in het Sociaal Huis
tel. 014-38 90 43 of 0800-142001.

Eigenlijk kijken oude mensen liever
uit op een straat waar wat gebeurt,
dan op groen dat een rust geeft
die ze niet nodig hebben.
Carmiggelt

Voetbalkalenders.

S

inds het debuut van Witgoor
Sport in tweede klasse, in het
seizoen 1981-1982, dus al
30 jaar lang (!), verzorgen wij bij het
begin van het voetbalseizoen een
kalender met de competitiewedstrijden
van beide Desselse elftallen.
Zij worden, traditiegetrouw, bij het
begin van het seizoen aan de stadions
uitgedeeld. Heb je ons gemist en wil je
nog kalenders? Ze zijn nog
verkrijgbaar op ons secretariaat.

147

Franstaligen hebben ‘het’ nog steeds niet
begrepen.

O

ndertussen hebben de feiten misschien de nieuwswaarde achterhaald, maar
dit artikel van Paul Geudens in de Gazet van Antwerpen van 7 september
willen we je zeker niet onthouden:
“De uitspraken van enkele PS’ers over een mogelijke opsplitsing van België hebben
dan misschien wat weerklank gevonden in buitenlandse kranten, op de
obligatiemarkten hebben ze geen deining veroorzaakt. De grote financiële spelers
hechten er geen geloof aan.
Rudy Demotte en Laurette Onkelinx hebben overigens maandagmorgen zélf laten
verstaan dat hun dreiging niet serieus moest worden genomen. Het was maar om te
lachen. Geen van beiden wil een scheiding.
De N-VA evenmin, zegt Bart De Wever. Hij heeft de verkiezingen gewonnen met een
belofte tot confederalisme, en daar gaat hij voor. De Franstaligen geloven hem echter niet. Zij blijven maar herhalen dat
De Wever eigenlijk geen akkoord wil. Dat hij nog steeds ijvert voor de splitsing van het land. Zo proberen ze natuurlijk de
mislukking van Elio Di Rupo goed te praten. Bart De Wever is de ware schuldige. Immers, hoe kun je als (pre)formateur
regeringsonderhandelingen tot een goed einde brengen, als je gesprekspartner met een verborgen agenda werkt?
Als hij na elke toegeving een nieuwe eis op de tafel legt, hopend dat de gesprekken zo uiteindelijk zullen blokkeren? Dat is
hetgeen de Franstalige bevolking wordt wijsgemaakt. Bart De Wever wordt er door de media ‘mijnheerke nooit genoeg’
genoemd.
In feite vertellen de Franstalige partijen nu hetzelfde als de traditionele Vlaamse partijen vóór de verkiezingen. Marianne
Thyssen, Caroline Gennez en Alexander De Croo hebben tijdens de campagne herhaaldelijk twijfel proberen te zwaaien
over de uiteindelijke bedoelingen van de N-VA. Steeds weer werd de burger verteld, gewaarschuwd dat de N-VA niet voor
confederalisme is maar voor separatisme. Met politieke, economische en sociale chaos tot gevolg. De kiezer heeft zich
daar niets van aangetrokken, en heeft massaal op de N-VA gestemd.
De Franstaligen zouden daar lessen moeten uit trekken. Ze zeggen dan wel dat ze ‘het’ begrepen hebben, de praktijk
bewijst het tegendeel. Ze snappen het nog steeds niet dat een grote meerderheid van de Vlamingen niet meer gesust kan
worden met een staatshervorming die alleen wat bevoegdheden verschuift. Vijf jaar geleden was dat misschien wél nog
zo, nu niet meer. Een staatshervorming zonder financiële verantwoordelijkheid voor de regio’s is geen staatshervorming.”

Wie begrijpt het niet?

S

ommigen in Vlaanderen begrepen de neen van de N-VA niet op het ultieme voorstel van Elio Di Rupo eind augustus.
Kennen zij de geschiedenis dan niet? Daar moet je heus niet zo ver voor teruggaan. Vijfentwintig jaar slechts, toen
een eerste en tweede fase van de staatshervorming voltooid werd, maar de zogenaamde derde fase, het hoofdgerecht waarop Vlaanderen wachtte, tot Sint-juttemis uitgesteld werden. Onze partij, de Volksunie, zat in een catch twentytwo, kon niet vooruit of achteruit en moest met lege handen naar de kiezer. Moeten we er een tekening bij maken wat het
gevolg was? De partij lag in de lappenmand en kwam het nooit meer te boven. We waren bekocht.
Als we welvaart en welzijn willen behouden in deze contreien - en daar gaat het toch om, neen? - dan moet er dringend
gehandeld worden. De staatschuld moet teruggedrongen worden en mensen moeten aan het werk. Belangrijk daarbij is
dat de verschillende overheden, alle overheden, geresponsabiliseerd worden. Dat ze allen verantwoordelijkheid moeten
opnemen. Niet alleen voor de uitgaven, maar ook voor de inkomsten. Dat de franstaligen niet moeten blijven denken
ongestraft aan een federale uier te kunnen trekken, gespijsd door het noorden, waarbij we straks allemaal samen failliet
zijn. En dat is het nu net wat niet kan in dit land.
Een vraag tot het opnemen van verantwoordelijkheid wordt eerst afgedaan als een verarming en moet vervolgens
afgekocht worden.
Als je afspraken wil maken over een correcte financieringswet waarbij de eigen verantwoordelijkheid centraal komt te
148 staan, moeten er eerst miljoenen vooraf genomen worden voor Brussel. Niet voor Vlaanderen. Niet voor Wallonië.
Neen, alleen voor Brussel. Heeft Brussel extra en andere noden? Zeker. Maar Brussel heeft ook kansen. Wat moeten we
er als Vlaming van denken als we kijken naar dat megalomane Brussel? We worden gevraagd hen van te voren extra geld
te geven en voor het overige worden we er weggehoond. Of wat te denken van het laatste voorval waarbij men ons wil
denigreren tot een minoriteit van slechts 5%. En in onze Nederlandstalige scholen zitten 20% van de Brusselse
kinderen… Vreemd… Dit alles is echt niet ernstig.
Velen lijken nu naar de N-VA te kijken. Dat mag. Maar men zal nu ook wel moeten weten
waar het voor ons op staat: verantwoordelijkheid, verantwoordelijkheid en nog eens
verantwoordelijkheid. Zo niet, van deze boer geen eieren.

