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In de kijker:
Roger Van Campfort
Roger Van Campfort is één van
onze langst zetelende mandatarissen. Na ruim 25 jaar penningmeester- en/of secretarisschap, 6
jaar gemeenteraadslid en aan zn
tweede legislatuur in het OCMW toe,
een terechte in-de-kijker.

R

oger, in de volksmond Roger
van 't Boerke, werd op
24.6.1944 in Dessel geboren.
Hij was de jongste in een gezin van
vijf. Hij liep school in Witgoor en het
Atheneum in Mol en huwde in 1965
met Elisa Peeters. Hij ging aan de
slag bij het SCK, nu VITO, en
bouwde een Argenta-agentschap
uit. Actief in het verenigingsleven
en het bruisende buurtleven aan
sas V in de jaren zeventig, vond hij
op vrij jonge leeftijd, dankzij Vic Van
Ham, de weg naar de Desselse
Volksunie waarvoor hij in 1976 al
kandidaat was.
Als bestuurslid en kandidaat lag hij
mee aan de basis van het VUverkiezingssucces van oktober
1982, waarna hij met een kleine
vertraging (door een foute interpretatie van de gemeentewet m.b.t.
zijn aanverwantschap met Wiske
Mandelings) z'n eed aflegde als
gemeenteraadslid. Roger was
eveneens de initiatiefnemer om
jaarlijks de voetbalkalender van
Dessel en Witgoor Sport uit te
geven, een traditie die weldra
twintig jaar oud is. Roger nam vijf
maal deel aan de gemeenteraadsverkiezingen en behaalde vorig jaar
244 voorkeurstemmen. Naast z'n
politieke en professionele loopbaan
is Roger nog een actief skater en
voetballer bij
Nuclea, een
duiveltje-doet-al
bij het Dessels
toneelgezelschap
DAG en een trouw
supporter van
Witgoor Sport.

STOLA werkbezoek aan Zweden.

V

an 19 tot en met 22 september organiseerde het COWAM-netwerk een
conferentie in Oskarshamn Zweden. COWAM staat voor «Communities and
Nuclear Waste Management» of, vrij vertaald, «gemeenten en het nucleair
afvalbeleid». Honderd twintig deelnemers uit Spanje, Frankrijk, Zwitserland,
Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Finland, Zweden, Japan en ons land bogen zich
over de relatie tussen lokale gemeenschappen en het bergen van radioactief
afval op hun grondgebied. Zowel gemeentebesturen, plaatselijke partnerschappen, NGOs, producenten als controlerende overheden namen deel.
STOLA Dessel had een delegatie van vijf mensen samengesteld, waaronder
Kris Van Dijck. Ook MONA uit Mol, NIRAS, FANC, Electrabel en SCK waren van
de partij.
Aan de hand van drie concrete voorbeelden (Sellafield in het Verenigd Koninkrijk en Tierp en Oskarshamn in Zweden) werden de problematieken besproken
met betrekking tot het vinden van geschikte bergingsplaatsen. Zowel plenair
als in de werkgroepen kwam de klemtoon daarbij te liggen op het samenwerken met en het informeren van de lokale bevolking. Door het uitwisselen van
informatie en het trekken van lessen uit de ervaringen van anderen kregen de
deelnemers een brede kijk op het gegeven.
STOLA en MONA waren zeer actief in de werkgroepen en konden zowel hun
werkwijze als aanpak uitgebreid voorstellen.
Het congres werd op zaterdag afgesloten met achtereenvolgens werkbezoeken aan: een laboratorium voor het testen van de toekomstige verpakking
voor het Zweeds hoog actief afval (Encapsulation - Canister Laboratory), de
tijdelijke opslagplaats van het hoog actief afval (CLAB) en het ondergrondslaboratorium voor de definitieve berging (Äspö HRL), alle drie gelegen in
Oskarshamn. Waar wij als Desselaars ook al wat gewoon zijn op het nucleaire
vlak, was dit laatste toch wel echt opmerkelijk: een laboratorium, tot 450 m
onder de zeespiegel, uitgehouwen in de granieten rotsformatie en toegankelijk
via een tunnel van 3,6 km (per autobus...).
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De gemeenteraad stemde een verlenging van huurcontract om het gebouw
en de tuin in beheer van de gemeente
te houden tot de aanvang van de
restauratiewerken die de kerkfabriek
er zal laten uitvoeren. Daarna gaat
een andere regeling van kracht.

Villa Verbeeck.

K

wademeer 26, waar vroeger de
onder-pastoor woonde, nadien
het OCMW gevestigd was, om
finaal onderdak te verschaffen aan
kandidaat-politieke vluchtelingen, is
eigendom van de kerkfabriek van de
Sint-Niklaaskerk.

Het keizerlijk decreet van Napoleon op
de kerkbesturen (1809), en nog
steeds rechtsgeldig, bepaalt dat de
gemeentebesturen moeten instaan
voor de huisvesting van de bedienaar
van de eredienst (lees pastoor). De
gemeente had hiervoor de pastorij,
schuin achter de kerk in de Pastorijstraat, geklasseerd als monument.
Deze pastorij (gebouwd in 1778)
voldoet niet langer aan de elementaire
vereisten van een gezonde woning.
Om deze pastorij enerzijds een andere
bestemming te geven en anderzijds
toch de woonst voor een pastoor te
verzekeren, dokterde het vorig
gemeentebestuur in samenspraak met
de kerkfabriek volgende regeling uit,

De pomp: op lijst te
klasseren
monumenten.

O
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p 12 september 2001 tekende
Minister Paul Van Grembergen,
bevoegd voor monumenten en
landschappen, het ministerieel besluit
waarbij de pomp op de lijst van de te
klasseren monumenten staat.
Dit betekent dat ze niet kan afgebroken
worden zoals het schepencollege het
besliste. Het gemeentebestuur liet in de
Desselaar van augustus weten dat haar
plannen de volledige steun van de
heemkundige kring kreeg...
Enige nuance is hier wel op z'n plaats, met
name dat De Griffioen akkoord kon gaan
onder de strikte voorwaarde dat de pomp
ongeschonden zou heropgebouwd worden
(wat echter nergens beslist werd en op
geen enkel goedgekeurd plan voorgesteld
werd), maar eveneens akkoord kon gaan
om de pomp op de Markt te behouden.
Wij vinden het dan ook van weinig respect

VU: Guy Muylaert
Zandvliet 60 - 2480 Dessel.

betuigend om een niet-politieke organisatie als De Griffioen voor politieke doeleinden te gebruiken of misbruiken zoals men
in het gemeentelijk info-blad, De Desselaar,
deed. Ook valse argumenten hanteren, als
zou men op het marktplein geen water uit
de pomp kunnen laten lopen of dat de
minister de pomp klasseerde omdat ze in
een goede staat is, houden geen steek.
Het bracht ons alvast bij een citaat van
president Abraham Lincoln:
Je kunt alle mensen een poosje
voor de gek houden,
Je kunt zelfs sommige mensen altijd
voor de gek houden,
Maar je kunt niet alle mensen altijd
maar voor de gek houden.
(Abraham Lincoln)

waarbij er voor elke partij een win-win
situatie gecreëerd werd:
1. De gemeente zal de pastorij (in de
Pastorijstraat), in samenspraak met
monumenten en landschappen en met
subsidie van de Vlaamse en provinciale overheid, laten renoveren en
uitbouwen tot "sociaal huis" voor ALLE
sociale dienstverlening van de gemeente en OCMW (cfr. VU&IDverkiezingsprogramma).
2. De kerkfabriek zal met steun van de
gemeente villa Verbeeck, in de Kwademeer, laten restaureren zodat er een
woongelegenheid komt, naast een
secretariaat voor kerkfabriek, kerkarchief en parochiale werking.
3. De gemeente zal dan deze woonst
huren, zodat ze voldoet aan de
keizerlijke verplichting, evenals een
deel van de tuin, waar nu al de
technische dienst van de gemeente
die instaat voor het onderhoud van
Dessel-centrum gevestigd is .
Ministerieel besluit houdende vaststelling van een
ontwerp van lijst van voor bescherming vatbare
monumenten, stads- en dorpsgezichten
Art. 1. Het ontwerp van lijst van de volgende voor
bescherming vatbare monumenten, stads- en
dorpsgezichten, wordt vastgesteld overeenkomstig
de bepalingen van het decreet van 3 maart 1976,
gewijzigd bij decreten van 22 februari 1995 en 8
december 1998:
Wegens zijn artistieke en historische waarde:
Als monument: Pomp op het marktplein, gelegen te
Dessel, Markt bekend ten kadaster: Dessel, sectie
B, 4e blad zonder nummer
Art. 2. Het algemeen belang dat de bescherming
verantwoordt, wordt door het gezamenlijk
voorkomen en de onderlinge samenhang van de
volgende intrinsieke waarden gemotiveerd:
Artistieke waarde: Pomp ontworpen door Taeymans
in 1876. Het gebruik van blauwe hardsteen waarin
decoratieve motieven werden uitgewerkt en het
gebruik van een gecanneleerde zuil met bolvormige
bekroning geven aan deze constructie een
artistieke dimensie.
Historische waarde: Pomp opgericht in 1876 naar
ontwerp van Taeymans als vervanging van een
oudere pomp uit 1843. De eerste pomp was
opgericht als bevoorradingspunt voor de
brandweer. Door haar prominente ligging op het
gemeenteplein een getuige van de vroegere
geschiedenis van de gemeente Dessel kort na de
Belgische onafhankelijkheid.
Art. 3. Met het oog op de bescherming:
A. De beschikkingen van het besluit van de Vlaamse
regering van 17 november 1993 tot bepaling van
de algemene voorschriften inzake instandhouding
en onderhoud van monumenten en stads- en
dorpsgezichten (Belgische Staatsblad 10 maart
1994).
Brussel, 12.09.2001
Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid,
Paul Van Grembergen.

Toelage scholen.

D

e gemeenteraad legde de verdeling van subsidie vast voor de verschillende Desselse scholen. Dit subsidiebedrag, van
220 BEF (5,45 euro) per leerling, kunnen de scholen aanwenden om de inkom van het zwembad te financieren.
De verdeling werd gebaseerd op het aantal leerlingen op 1 februari van het voorbije schooljaar (officiële teldag), waarbij alle
scholen gelijkwaardig behandeld worden.
school
aantal leerlingen
bedrag per leerling
subsidie voor de school
gemeentelijke basisschool Witgoor
316
220 BEF
69.520 BEF
1.723 euro
vrije basisschool "Wegwijzer"
262
220 BEF
57.640 BEF
1.429 euro
gemeentelijke basisschool Dessel-centrum
228
220 BEF
50.160 BEF
1.243 euro
gemeensch. ond. BLO "De Regenboog"
96
220 BEF
21.120 BEF
524 euro
gemeensch. ond. "De Zevensprong"
88
220 BEF
19.360 BEF
480 euro
totaal
990
220 BEF
217.800 BEF
5.399 euro

Dijkstraat

In de Dijkstraat betreft het de ontsluiting
van een nieuwe verkaveling, volledig
gelegen binnen de woonzone tussen de
Dijkstraat en het Zandvliet. Met deze
privé-verkaveling zullen acht nieuwe
bouwplaatsen op de markt komen en
krijgt de opvulling van de onbebouwde
binnengronden binnen de bouwzone daar
een concrete invulling. Het innemen van
zulke binnengronden noemt men
"inbreiprojecten".

Heide

Nieuwe wegen.

D

e gemeenteraad van september gaf
haar goedkeuring aan de wegtracés
van een nieuwe verkaveling in de
Dijkstraat en de omgeving van de kapel
en het scholeke op de Heide.

De omgeving van de kapel en het
scholeke op de Heide wordt ontsloten,
waarbij eveneens vier nieuwe bouwkavels
zullen gecreëerd worden tussen het
scholeke en de Kapelstraat. Het scholeke,
met de geplande opvang voor mindervaliden en de reservatie van grond ten
westen ervan om toekomstige nachtopvang eventueel mogelijk te maken, past
in de lijn zoals Hugo Draulans het dossier
opstartte. Indien dit plan gerealiseerd
wordt zullen we er fier op zijn.

VU&ID-secretariaat:

Biezenstraat 28, tel/fax 014-37 24 54
e-mail: kris.vandijck@vu.be
openingsuren:
elke werkdag van 9 tot 12 uur
spreekuur Kris Van Dijck:
maandag van 17 tot 19 uur of
na telefonische afspraak

Foefelaré.

H

et is al ver gekomen... Het schepen
college liet overlagings- en
bestrijkingswerken uitvoeren aan
verschillende asfaltwegen. Niks aan de
hand, ware het niet dat het bedrag van
deze werken, een slordige 5,5 miljoen
BEF niet in de begroting 2001 ingeschreven stond. Vergeten! Dit wil zeggen dat er
NIET kan betaald worden. Toen Hugo
Draulans daar in het voorjaar op wees
werden zijn argumenten weggewuifd met
de zinsnede: "We regelen dat wel..."

Op de gemeenteraad van september
stond in de begrotingswijziging deze 5,5
miljoen BEF wel ingeschreven. Op onze
vraag hoeveel verwijlintresten de gemeente moet betalen omdat het ook nu
nog wachten is tot de begrotingswijziging
door de hogere overheid is goedgekeurd
om de bouwfirma te kunnen betalen voor
reeds lang uitgevoerde werken, kregen
we als antwoord: "geen"!
"We hebben dat geregeld met de bouwfirma, wat getuigt van goed beleid",
concludeerde de burgemeester.
Raar beleid als je 't ons vraagt.

Uit het VU&ID verkiezingsprogramma van 8 oktober
2000:
"Bouwgronden kennen enorme
prijzen en de ruimtelijke
structuurplanning is niet
bepaald positief voor Dessel.
Omdat Dessel in het buitengebied ligt, is het aansnijden
van nieuwe woonzones quasi
uitgesloten. Binnen de woonzones dienen inbreiprojecten
(voor nieuwe bouwplaatsen)
gestimuleerd te worden."

Nieuwe aankopen en
opdrachten.

D

e gemeenteraad legde de lastvoorwaarden vast en de wijze van
gunning voor een nieuwe vrachtwagen en een nieuwe opbouw voor de
veegwagen. De kostprijs van de vrachtwagen, uitgerust met een containerbeladingssysteem en een kraantje, wordt
geraamd op 4.500.000 BEF (111.552
euro). De opbouw van de keerwagen is
aan vervanging toe. Deze investering
wordt geraamd op 3.500.000 BEF
(86.763 euro).
Beide aankopen zullen na een openbare
offerte gegund worden.
Ook de lastvoorwaarden voor het
opstellen van een gemeentelijk mobiliteitsplan kreeg de goedkeuring van de
gemeenteraad. Voor deze mobiliteitsstudie wordt een bedrag van 1.500.000
BEF (37.184 euro) uitgetrokken.
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Het nadeel is dat de niet-medische kosten
amper terugbetaald worden.
Door de Vlaamse zorgverzekering, die
startte op 1 oktober 2001, komt daar
verandering in. Iedereen die in Vlaanderen woont en ouder is dan 25 jaar, is
verplicht zich aan te sluiten bij een
zorgkas. De kosten bedragen 10 euro
(404 fr.) per individu per jaar. Zeer
zorgbehoevenden kunnen vanaf 1
oktober al een aanvraag tot gedeeltelijke
vergoeding indienen. Vanaf 1 januari
2002 zal dit volledig zijn.

Nieuws uit het Vlaams
Parlement.

D

e Vlaamse zorgverzekering... Voor
wie, wat en hoe ?
Zorgbehoevenden hebben vaak ook
niet-medische zorgen nodig. Daarvoor
kunnen ze gelukkig rekenen op
mantelzorgers, professionele
zorgverleners, etc...

Welke niet-medische kosten komen in
aanmerking voor terugbetaling?
De mantelzorg, profesionele thuiszorg en
vanaf 1 juli 2002 professionele
residentiële zorg. De vergoeding beloopt
van 75 euro (3025 fr.) tot 160 euro
(6454 fr.) per maand. De betaling
gebeurt door de zorgkas via een
overschrijving of via een contante
uitbetaling aan de zorgbehoevende.
Het Vlaams Zorgfonds staat in voor het

Welzijn in Betrokkendonk:
(vervolg op vorige editie "Betrokkenheid"
overzicht van de diensten van het OCMW)

D

e VU pleit al jaren voor het
"Sociaal huis". De integratie van
de gemeentelijke sociale dienst
in het OCMW is hiervan een duidelijk
voorbeeld. De activiteiten in verband
met de Vlaamse Zorgkas kunnen hier
eveneens uitgevoerd worden.

36

De gemeentelijke sociale dienst:
Deze dienst staat in voor de administratieve ondersteuning voor de
aanvraag en afhandeling van:
- pensioenen: waaronder het rust
pensioen, als je gewoon met
pensioen gaat
- het overlevingspensioen, als één van
de echtgenoten overlijdt
- het gewaarborgd inkomen voor
bejaarden, als je geen recht
hebt op een pensioen en over
weinig of geen inkomen beschikt
- minder-validen: o.a. aanvragen
aangaande:
- het vaststellen van het
percentage van de handicap
- tegemoetkoming hulp aan
bejaarden
- inkomensvervangende- en
integratietegemoetkoming
- speciale parkeerkaart voor
gehandicapten
- andere: o.a. - sociaal
telefoontarief

beheer van de zorgverzekering. Ze
erkent, subsidieert en controleert de
verschillende zorgkassen. Zij zal ook de
reserves beheren die met het oog op de
vergrijzing na 2010 aangelegd worden.
De zorgkassen staan in voor de dagelijkse
werking van de zorgverzekering, ze
kunnen worden opgericht door een
ziekenfonds of verzekeringsmaatschappij
erkend door het Vlaams Zorgfonds.
Het Vlaams Zorgfonds richt zelf ook een
Vlaamse Zorgkas op waarbij de O.C.M.W.s
fungeren als lokaal agent en de ontzuiling
een feit wordt. Dit is een stap in de
richting van het "sociale huis".
Deze kas zorgt voor u, los van de
bemoeienissen van kleur- en/of zuilgebonden ziekenfondsen of verzekeringsmaatschappijen. Voor meer informatie kan
u terecht op het Dessels OCMW, één van
onze OCMW-mandatarissen (Diana
Slegers, Roger Van Campfort, Frans
Blankert of Frans Rommens) of ons
secretariaat.

OCMW DESSEL

Juridische dienst:
De juriste heeft twee zitdagen per
week in onze gemeente, nml dinsdagen donderdagvoormiddag. Je kan bij
haar terecht met je juridische vragen.
Enkele voorbeelden :
- huur of aankoop van een woning
- vragen in verband met de OCMWwetgeving
- huwelijksvermogenrecht
- echtelijke moeilijkheden
- echtscheiding
- onderhoudsgeld
- hoede- en bezoekrecht
- erfrecht
- verwaarlozing en/of mishandeling
van kinderen
- ............
De hulpverlening bestaat uit:
- het geven van eerstelijnsadvies
- helpen met het opstellen van een
brief of een verzoekschrift
- doorverwijzing naar een advocaat of
een bevoegde instantie
De juriste mag zelf niet pleiten voor
de rechtbank.
De dienst is toegankelijk voor alle
inwoners van Dessel en is volledig
vertrouwelijk (de juriste is, net zoals
de maatschappelijk assistenten
gebonden aan beroepsgeheim) en
gratis.

OCMW
DESSEL

25 jaar OCMW Dessel.

Z

aterdag 15 september vierde het
OCMW Dessel zijn 25 jarig bestaan
met een opendeur in het schooltje
van Brasel. Iedereen uit onze gemeente
kon kennis maken met de 2de-handswinkel,
en velen deden dat ook. Uitgebreide
informatie werd er verstrekt door het
OCMW-personeel over de werking van het
OCMW. De geslaagde dag werd afgesloten
met een heerlijke barbecue voor het hele
personeel en alle OCMW-raadsleden.

