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“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

17e jaargang nr. 7

B
este Desselaars,
Na een druilerige en met een aantal natuurrampen doorspekte zomer is
met de start van het nieuwe schooljaar het dagelijkse leven weer op gang

gekomen. De voorbije periode werden we opnieuw bewust van de kracht en
wreedheid van de natuur. Velen hebben met de Pukkelpopramp gedacht: zoiets
kan ook ons overkomen… Heb zoiets maar voor tijdens Graspop.
Ook in Dessel stonden de straten tweemaal blank zoals ik van te voren nog nooit
meegemaakt heb.
Als overheid kan je je alleen maar op het ergste voorbereiden: rampenplannen,
hulpdiensten, rioleringen, overstorten,… En dan nog…
Als Desselse N-VA hebben we voor de komende periode twee activiteiten in het
vooruitzicht. De eerste zondag van oktober (2 oktober) ons mosselfeest in de
Kristoffelzaal. En in de laatste week van diezelfde maand vieren we vijftig jaar
Vlaams-nationale politieke werking in Dessel. De voorloper van de N-VA, de
Volksunie, werd immers in 1961 in onze gemeente boven de doopvond
gehouden. Dat, en de vele successen die we nadien kenden, gaan we op een
gepaste manier vieren. O.a. in aanwezigheid van onze voorzitter Bart De Wever.
In deze Betrokkenheid vind je het feestprogramma terug.
Tenslotte staat dit werkjaar in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen die
op 14 oktober volgend jaar gehouden worden. Aftellend tot dan plaatsen we
alvast onze elf  gemeenteraadsleden nog eens in de kijker. Uit dank voor de inzet
die ze al die tijd betoonden en nog steeds betonen. Maar we kijken ook vooruit.
Het zoeken en betrekken van sterke kandidaten. Het bediscussiëren en uitwerken
van een stevig programma. Daaraan zal de komende maanden tijd noch moeite
gespaard worden. Jij verdient dat ook!

Met vriendelijke groeten,
Kris van Dijck - Burgemeester

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.beN-VA mosselfeest

Zondag 2 oktober

Bedankt:

Viviane Willems
Met het eind van deze bestuurs-
periode in zicht, danken we onze
11 N-VA-gemeenteraadsleden.

G
etrouwd met Marcel Thys
kwam Viviane, afkomstig uit
Retie, in Witgoor wonen.

Even later werden ze de trotse
ouders van Jolien. Viviane
burgerde er goed in en vond haar
draai in het verenigingsleven:
oudercomité gemeenteschool, KAV,
Pallietergirls, Spinpedes,
mosselfeest Chiro,…
Ze werkt bij Glacio in Beerse waar
ze mee in staat voor de
boekhouding. Viviane moet altijd
wat om handen hebben en vanuit
dat engagement zette ze in 2006
de stap naar de politiek.
Ze werd lid van de gemeenteraad
én van de politieraad die naast de
burgemeester nog drie andere
Desselaars telt. Beiden doet ze
met een grote bezieling en inzet.
Als er al eens ergens foutjes
insluipen, Viviane heeft het vaak
gezien. Ze is niet bevreesd om
haar standpunt te verdedigen en
op haar strepen te staan en dit
steeds met de nodige zorg en
aandacht om eerst het dossier te
doorgronden. Geen praat voor de
vaak dus. Je kan onomwonden
zeggen dat deze legislatuur een
goede leerschool was. Misschien
zit daar voor de toekomst wel
meer in…
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VU: Guy Muylaert  - www.n-va.be

 Zandvliet 60 - 2480 Dessel

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.

Sterke sportweek.

J
e moest de voorbije zomer al vindingrijk zijn om de juiste argumenten te
vinden om niet te moeten sporten. Het aanbod voor jong en oud was er als
nooit te voren. Zowel individueel als in groepsverband. Terwijl de Desselse

sportinfrastructuur en sportfaciliteiten al wie maar wil sporten de nodige kansen
geeft - we denken daarbij niet alleen aan de sporthallen of  Finse piste, maar ook
aan de vele fiets- en wandelroutes - zorgden de Desselse sportdienst en sport-
raad voor een ruim gevarieerd aanbod. De klemtoon lag bij dit laatste in de
sportweek midden augustus. Naast een aantal klassiekers werden ook nieuwe
paden bewandeld. In het jeugdvoetbal bijvoorbeeld, maar ook het eerste Dessels
kampioenschap fierljeppen op het Meiplein in Witgoor viel daarbij op. Gewonnen
door FCW Spin. In andere sportdisciplines, waar de Desselse kampioen de inzet
was, kwamen volgende winnaars uit de bus. Bij het wielrennen: Kris Claessen.
In het petanque bij de heren August Meeus en bij de dames Irene Mertens.
In het mountanbiken: Guido Verhaegen. En in het voetbal, na het nemen van
strafschoppen: FC De Claridge. In het vissen op de vijver van de Snoekbaars
gingen de bekers naar: senioren Roger Van Wuytswinkel, juniors Maike Bertels,
veteranen Jos Huysmans en dames Dorien Huysmans.
Wij danken de vele vrijwilligers die mee zorg droegen voor het vlekkeloze verloop
van dit alles. En denk eraan: als het kriebelt moet je sporten!

Voetbalkalenders.

V
oor diegenen die het Dessels,
nationaal voetbal willen volgen
zorgden wij voor de handige

kalenders van Dessel en Witgoor
Sport. Heb je onze bedelers gemist?
Niet getreurd want nog steeds te
verkrijgen op ons secretariaat.

Wil je lid worden van de N-VA?

D
oe met ons mee! Op één jaar tijd verdubbelde ons ledenaantal.
Maak samen met die duizenden de juiste keuze. In ruil mag je deelnemen
aan alle activiteiten voor onze leden.

Krijg je ons maandblad in de bus. En krijg je op cruciale momenten volwaardig
stemrecht! Bij lijstsamenstelling. Bij interne bestuursverkiezingen. Bij het kiezen
van de nationale voorzitter. Bij inhoudelijke standpuntbepalingen. Bij al dan niet
regeringsdeelname. Blijf  dus niet aan de zijlijn staan. Voor 12,5 euro heb ook jij
een stem en beslis je mee.

Wegenonderhoud.

O
p de gemeenteraad van september
werden twee dossiers goedge-
keurd voor het onderhoud van ons

gemeentelijk wegennet. Vooreerst wordt
meer dan 127.000 euro uitgetrokken
voor asfalteringswerken in o.a. Kuilstraat,
Donkerstraat, Heegstraat, en op het
einde van de Gravenstraat. Ook aan het
terrein van de jongens Chiro in de
Boeretangsedreef  zal de
asfalteringsmachine passeren. Flor Van
Noppen meldde eveneens dat de vorige
werken nog niet opgeleverd zijn gelet op
de slechte afwerking. In heel wat straten
in de omgeving van de werken werd met
asfalt gemorst.
Bovendien werd 25.000 euro uitgetrok-
ken om een ontwerper aan te stellen die
een volledig dossier moet opstellen voor
de onderhouds- en herstellingswerken
van de gemeentelijke betonwegen. We
denken hierbij aan Lorzestraat, heel de
weg naar Witgoor en Goormansdijk waar
hier een daar herstellingen van verschil-
lende aard zich opdringen: versleten
voegen, stukgereden vakken, verzakte
goten of  riooldeksels, enz. Op basis van
die inventaris en onderzoek kan een
verder actieplan uitgewerkt worden.
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Uit het gemeentelijk

beleidsplan 2007-2012:

“Door middel van een actief

cultuurbeleid brengen we

zoveel mogelijk cultuur

naar mensen en mensen naar

cultuur.”

Kunst in Dessel.

S
chepen Ellen Broeckx en onze Desselse kunstenaars blijven niet stilzitten.
Sportpark Brasel heeft naast de schitterende sportinfrastructuur er een
kunstwerk bij. Na de beelden van Bieke Van Gompel langs de Finse piste,

prijkt nu de wereldbol van Frans Meynen centraal tussen sporthal, BMX en
voetbalstadion. Frans creëerde zijn wereldbol van ijzer, koper en zandsteen.
De grote bol, met daarop de verschillende continenten wordt gedragen door een
hand, gekapt uit Franse witsteen. Verschillende technieken en materialen zorgen
voor deze verrassend mooie combinatie.
Aan de pastorij, het sociaal huis, prijkt sinds kort de steen van Linda Peeters.
In kalligrafie duidt ze in hardsteen aan wat het gebouw was: “de PASTORIE”.
Linda is hiermee niet aan haar proefstuk. Zo kreeg o.a. de Wegwijzer een aantal
jaren terug ook reeds haar visitekaartje terwijl er links en rechts in Dessel nog
steentjes te bespeuren zijn….
En tot slot loopt tot en met 2 oktober in De Plaetse de tentoonstelling ‘Met zicht
op 4’ van een verrassend kwartet: de kunstschilder David Borgers, de fotograaf
Guido Borgers en het schrijversduo Eddy Bierens en Sandra Schoute alias
Thieshou&Rensbie. Alle vier hebben ze op een of  andere manier een band met
Dessel én met elkaar. Beslist de moeite om eens binnen te springen.

Viering 50-jaar

Vlaams-nationalisme

in Dessel !
40 jaar Volksunie
10 jaar N-VA

Zondag 23.10 Zangavond
Kristoffelzaal Heide - 19 u
Wil je je studententijd herbeleven?
Een cantus uit de oude doos?
Dit is je kans!
Iedereen welkom.

Woensdag 26.10 Reünie
Den Export - 15u
Oud-voorzitters en oud-
mandatarissen worden uitgenodigd
voor een gezellige babbel en mooie
herinneringen.

Vrijdag 28.10 Quizavond
Sporthal Sportpark Brasel - 20u
Ploegen van max. 6 personen.
5 euro per ploeg inschrijving en
voor iedereen prijs.
Iedereen welkom.

Zaterdag 29.10

Academische zitting en

receptie
Parochiecentrum Witgoor - 19 u
Met toespraken van
Guy Muylaert, Kris van Dijck
en Bart De Wever.
Alleen voor leden.

Grendel is een monster in Beowulf.

I
n de vorige Betrokkenheid gaven we jou een link naar de bijdrage van oud-VRT
producer Jean-Pierre Rondas  over de manier waarop in dit land compromissen
gesloten worden en dit onder de titel: Suïcidale dialoog en rotte compromissen.

Naar aanleiding van 11 juli 2011 haalde hij opnieuw zijn scherpe analytische pen
boven. Zijn feestrede: ‘Grendel is een monster in Beowulf’ werd uitgesproken in
Brugge. Je vindt de tekst via volgende link:
www.doorbraak.org/nieuws/214/grendel-is-een-monster-in-beowulf. De tekst kan je
ook op ons secretariaat bekomen. Beslist de moeite waard voor al diegenen die niet
begrijpen waarom het in dit land zo moeilijk is om een regeerakkoord te maken…

Alfons Smet residenties.

H
et rusthuis Kempenerf  in de Kwademeer kon onlangs 15 kaarsjes uitblazen, wat
ook stijlvol gevierd werd. Op quasi hetzelfde moment werd door het college van
burgemeester en schepenen de bouwvergunning afgeleverd voor de bouw van

een nieuw woon- en zorgcentrum in de Lukasstraat. Naast de 60 nieuwe bedden is er
plaats voor 90 serviceflats. In totaal zullen drie gebouwen opgetrokken worden,
waarvan één achter de bestaande gevel. Dit voorste gebouw herbergt o.a. een
wooneenheid en een dokterskabinet. De twee andere gebouwen (A en B) komen iets
verderop in de Lukasstraat. Gebouw A herbergt 102 wooneenheden, een thuiszorg-
winkel, een beautycentrum, kantoor, kineruimten, enz. Gebouw B biedt ruimte aan 52
woningen. Hiermee werd opnieuw een belangrijke stap gezet om in Dessel voldoende
kansen te geven aan onze ouder wordende senioren.
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Geen woorden maar

daden.

O
ok in de politiek is deze kreet vaak
te horen. En inderdaad, bij vlagen
is er heel wat commotie rond

vraagstukken die enkele weken later
weer volledig uit de aandacht verdwijnen.
Denken we aan de misstappen van prins
Laurent en diens dotatie of  aan top-
politici die geenszins de intentie hebben
het mandaat waarvoor ze verkozen
worden effectief  op te nemen. Zal dit ook
nu weer het geval zijn wat de uittredings-
vergoedingen voor parlementairen
betreft? Deze uittredingsvergoedingen
zijn gebaseerd op de duur van de
politieke mandaten die voordien uitgeoe-
fend werden. Wie minder dan 1 jaar in
een parlement zat, krijgt het aantal
aangevatte maanden als uittredingsvergoeding. Wie langer dan 1 maar minder dan 6 jaar een parlementair mandaat vervulde, krijgt
een uittredingsvergoeding ten bedrage van 1 jaar. Voor wie langer dan 6 jaar in een parlementaire vergadering zetelde, wordt er
per extra jaar mandaat 2 maanden vergoeding bijgeteld bij de bestaande vergoeding van 12 maanden. Dat kan oplopen tot 48
maanden dat het ex-parlementslid dus zijn wedde doorbetaald krijgt.
In het Vlaams Parlement werd ruim een jaar geleden al geopperd iets te ondernemen. De werkzaamheden werden er gestaakt met
het argument dat de regeling analoog moest zijn voor de leden van alle parlementen en doordat er geen nieuwe federale regering
is, blijft alles bij het oude. We hebben daarvoor geen regering nodig. Sterker: het zou weinig kies zijn mocht de uitvoerende macht
op dit vlak de leden van de wetgevende macht moeten voorzeggen wat te doen. De parlementen kunnen optreden als ze dat echt
willen. Liefst gebeurt dit inderdaad in overleg, maar het zou verkeerd zijn, bij onwil van deze of  gene assemblee, de hele zaak
onaangeroerd te laten. Als we de straat niet samen proper kunnen krijgen, dan moet eenieder voor de eigen deur vegen. Voor de
Senaat zal ik in ieder geval binnen de maand een initiatief  nemen om komaf  te maken met de aangeklaagde excessen en tegelijk te
voorzien in een betere sociale bescherming voor wie parlementslid was.
Waartoe dienen de uittredingsvergoedingen? Als je competente mensen wil verleiden om in de politiek hun verantwoordelijkheid op
te nemen, dan moeten ze degelijk betaald worden tijdens hun mandaat. Als dat mandaat afloopt, mogen ze niet in een zwart gat
vallen. Dat kan door drie maatregelen te combineren:

•we behouden de uittredingsvergoedingen, maar beperken ze sterk in de tijd;
•we creëren een volwaardig terugkeerrecht van de ex-parlementair naar zijn vroegere job;
•wie vrijwillig opstapt krijgt geen uittredingsvergoeding maar behoudt zijn terugkeerrecht.

De termijn van de uittredingsvergoeding moet afgestemd worden op wat aangezien kan worden als een redelijke termijn om
opnieuw in leef- en inkomenssituatie te kunnen voorzien. De vuistregel uit het arbeidsrecht voor de opzeggingstermijn voor (lagere)
bedienden kan hier nuttig zijn: drie maanden per aangevatte periode van 5 jaar (of  4 jaar als we het willen afstemmen op de
gewone duur van een federale regeerperiode). Dit is al heel wat minder dan wat vandaag geldt.
De uitoefening van een parlementair mandaat mag de betrokkene erna niet tot voor- of  nadeel strekken in de professionele
loopbaan. Een dergelijke discriminatie vinden we uit den boze voor mensen die in een ondernemingsraad een mandaat opnemen: er
zijn dan ook allerhande maatregelen genomen voor hun bescherming. Waarom kunnen we niet in een soortgelijke bescherming
voorzien voor wie een parlementair mandaat vervult? Concreet stel ik voor dat wie ambtenaar of  werknemer is als hij een politiek
mandaat opneemt (of  eerder nog zodra hij zich kandidaat stelt) voor de duur van zijn politiek mandaat zijn arbeidsovereenkomst
geschorst ziet, respectievelijk verlof  zonder wedde geniet. Is het mandaat ten einde, dan moet betrokkene het recht krijgen om in
zijn vorige job terug te keren met behoud van alle rechten.
Voor de openbare sector kan dit probleemloos. Voor een particuliere onderneming kan dit moeilijker zijn, maar onmogelijk is het
geenszins. Kijk maar naar analoge regelingen voor wie bijvoorbeeld loopbaanonderbreking opneemt. Wie een uitkering genoot voor
hij verkozen werd, kan die opnieuw krijgen. Alleen voor wie zelfstandige is en een parlementair mandaat opneemt, is het moeilijker
een oplossing te vinden die de nodige professionele continuïteit verzekert: maar is het niet eigen aan het zelfstandig ondernemen,
dat er juist minder continuïteit verzekerd is? Eventueel zou aan een ex-parlementair die een zelfstandige bezigheid wil opstarten,
eenzelfde uitkering kunnen worden toegekend als die waarvoor een werkloze in aanmerking komt als hij een zelfstandig bedrijf  wil
opstarten.
In deze nieuwe benadering kan iemand die uit eigen beweging een einde maakt aan zijn politiek mandaat niet op een uittredings-
vergoeding rekenen. Dit lijkt de logica zelve. Daardoor gaan praktijken waarbij politici beloven om, pakweg, halverwege de regeer-
periode ontslag te nemen ten gunste van de opvolgende partijgenoot, meteen ook tot het verleden behoren. Ook dat zou de
geloofwaardigheid van de politiek ten goede komen. Wel moet het terugkeerrecht ook spelen bij vrijwillig vertrek, anders zou een
parlementslid financieel gegijzeld worden in zijn mandaat.
Het recht op terugkeer betreffende het arbeids- en ambtenarenrecht kan dus grotendeels federaal beslist worden. De parlemen-
taire wedden en uittredingsvergoedingen behoren tot de bevoegdheid van de assemblees zelf. Ik zal voor beide soorten ingrepen in
de Senaat voorstellen neerleggen. Zo wil ik de daad bij het woord voegen. Ik hoop dat een meerderheid me hierin zal volgen.

Danny Pieters (N-VA)
Voorzitter Senaat


