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In de kijker: Marc Claes

Onmiddellijk na de gemeenteraadsverkiezingen kwam Marc
onze rangen vervoegen. Een
enthousiaste, helpende hand, die
we graag in-de-kijker plaatsen.
arc Claes, geboren op 5
april 1959, groeide op in
Retie als jongste in een
gezin van vijf. Na zijn huwelijk met
Daniëlle Peeters in 1986 kwam hij
in Dessel-Witgoor wonen, meer
bepaald in de Eersels. In 1992
verhuisde het jonge gezin naar de
Kromstraat waar ze gebouwd
hadden. Ondertussen kregen ze
twee dochters: Dominique en
Liesbeth. Marc werd vlug betrokken bij Witgoor Sport waar hij lid
werd van het hoofdbestuur, een
taak die veel tijd en inzet vergt.
Na enkele jaren zette hij er een
punt achter wegens tijdsgebrek.
"Beter goed doen dan half doen",
is dan ook Marcs devies.
Professioneel is Marc dagelijks op
de baan met een winkelwagen en
komt hij in contact met tientallen,
vaak oudere mensen. Op die
manier voelt hij als geen ander de
polsslag van de bevolking.
De avond van de gemeenteraadsverkiezingen en vol afkeer voor de
platte politieke spelletjes welke in
Dessel gespeeld werden om een
CVP-d'82 bestuursploeg (de
verliezers) in het zadel te hijsen,
trad Marc toe tot onze groep.
Als nieuwkomer voelde hij zich
onmiddellijk thuis bij ons. Ondertussen volgt hij plichtsgetrouw de
maandelijkse
bestuursvergaderingen en
is samen met z'n
familie een
trouwe deelnemer aan onze
activiteiten.

M

Gratis !?

B

este Desselaars,
De politiek beleeft rare tijden en heeft een nieuw modewoord ontdekt dat
liefst in het groot afgedrukt wordt: "gratis". Alles is gratis of wordt althans
voor gratis voorgesteld: de bussen van Stevaert, de boeken van Anciaux, Dewael
die beweerde te tracteren op 11 juli,... Ook in Dessel pakt men vaak met het
begrip "gratis" uit: gratis boottocht, gratis drankje hier, tussenkomst in receptie
daar. Wat men er echter niet bij zegt, is dat dat gratis wel door iemand betaald
moet worden. Inderdaad, door de belastingbetaler, door u. In Dessel is dat
bijzonder tegen de borst stotend. Eerst de belastingen verhogen om nadien al
trakterend de sympathie van de bevolking trachten in te winnen. Indien men u
echter al trakterend terug wil betalen, zal er nog veel moeten gegeten en
gedronken worden: ruim 90 euro per gezin. Maar, en laat dat duidelijk zijn, dat
kan niet de bedoeling zijn.
Dit alles staat dan weer in schril contrast met de windstilte die in Dessel heerst
rond "het goede doel". Waar Dessel in het verleden vaak koploper was in acties
rond Levenslijn (ontbijtactie), Balkan, Kosova en 11.11.11 is het nu onrustwekkend stil, al schijnt men nu toch voor dit laatste wakker te worden.
Een gemeente heeft ook in deze haar opdracht te vervullen. Aanzetten, aansporen en initiatieven nemen; met andere woorden het goede voorbeeld geven, daar
gaat het om. De N-VA verleent hieraan dan ook haar steun.
Met vriendelijke groeten,
Guy Muylaert
Voorzitter N-VA Dessel
* Met deze kritische bedenkingen wenst de N-VA geenszins kritiek te geven op
de organisatie "Dessel Swingt", waar het Graspop en de Desselse handelaars
zijn, en niet de gemeente, die de financiële kant van de zaak voor hun rekening
nemen. Pikant detail, de handelaars werd gevraagd te storten op een rekening;
de rekening van de gemeente...
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Traditie.

V
Ook de kerkmuur, ondertussen hersteld, kreeg een serieuze knauw.

Spijtig.

I

n de loop van de maand augustus
werd er gestart met de opbraak van
het marktplein. Het muurtje rond de
kerk viel onder de sloophamer, terwijl
ook het groen en de graven opgeruimd werden. Zo stond het ook op de
plannen: "De afscheiding voor de kerk
en de beplanting en graven tussen
kerk en muur zullen door de gemeente Dessel verwijderd worden."
Waar echter nergens een letter over te
bespeuren viel, laat staan dat het
ergens beslist werd, was het vermalen
van de grafzerken die tegen de
kerkmuur stonden en het verwijderen
van het kruisbeeld aan de achterzijde
van de kerk. Bij ons weten is een graf
nog iets anders dan een grafzerk.
Waar gaat het nu om?
Tegen de muren van de kerk stonden
oude grafzerken van het begin van
vorige eeuw, zelfs van het einde van
de 19de eeuw. Deze grafzerken,
waarvan ook die van priesters uit het
Dessels verleden, waren nog stille
getuigen van het 'kerkhof' dat eertijds
voor en rond de kerk lag.

Zonder overleg met o.a. de kerkfabriek, wat men ook moge beweren,
werden deze relicten niet alleen
verwijderd, maar eveneens door de
steenbreker gedraaid. Ze dienen nu
als fundering... In Retie daarentegen
sieren de oude zerken de muren van
de volledig gerestaureerde kerk.
De N-VA betreurt in deze dat er toch
ietwat ondoordacht gehandeld werd.
Op de gemeenteraad bepleitten wij
dan ook een grotere voorzichtigheid
voor de toekomst wanneer het gaat
om ons cultureel erfgoed.

www.n-va.be

VU: Guy Muylaert
Zandvliet 60 - 2480 Dessel.

Zeg ja tegen de N-VA!

D

e ledenvernieuwing voor 2003
ging in september van start. Alle
N-VA leden kregen de vraag hun
lidgeld voor 2003 te storten. Maar, wij
zijn ambitieus. Als jongste, onafhankelijke partij willen we groeien. Zeker in
het aanstaande verkiezingsjaar.
Ook u kan onze rangen vervoegen.
Neem met ons contact.
Hoofdlid (eerste in een gezin) 12,50 euro
Hoofdlid (jonger dan 30)
7,50 euro
Bijlid (anderen in het gezin)
2,50 euro

Is dit nog ernstig?

O

N-VA secretariaat:
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erschillende leden van de N-VA
deelden traditie getrouw de
jaarlijkse voetbalkalenders uit
aan de stadions van Dessel- en
Witgoor- Sport. Het werd door de
supporters zeer op prijs gesteld.
Kalenders zijn nog te verkrijgen op
ons secretariaat zolang de voorraad
strekt: op = op.

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

p donderdag 19 september
vergaderde de Desselse
gemeenteraad. Dat was, op één
dag na, drie maanden geleden. Dit is
weinig ernstig, als je het ons vraagt.
Onze acht gemeenteraadsleden
worden zo wel echt uitgesloten van
het gemeentebeleid. Probeer zo maar
eens positief mee te werken.
Toch diende de N-VA met succes drie
extra punten in omtrent de zerken
rond de kerk, een nieuw snelheidsplan
en een motie om de post in Dessel te
behouden.

Uit het VU&ID (nu N-VA)
verkiezingsprogramma
van 8 oktober 2000:
"De verkeersstudie welke in
Dessel uitgevoerd werd dient
als handleiding gebruikt te
worden om maatregelen te
nemen.
Het principe van een
trapsgewijze overgang van de
zones 90 over 70 naar 50 moet
verder gerealiseerd worden."

N-VA voor een realistisch verkeersbeleid.

O

p de gemeenteraad van september legde de N-VA fractie een omvattend
verkeersplan neer. Uitgangspunt is een realistisch en dus ook veilig en
uitvoerbaar beleid inzake snelheidsbeperkingen, geïnspireerd door de
verkeersstudie welke vorige legislatuur uitgevoerd werd. De N-VA stelt immers al
langer vast dat men in bepaalde straten ten onrechte 90 mag rijden terwijl 70 of
50 aangewezen is. Anderzijds zijn er vele bruuske overgangen van 90 naar 50.
Een tussenzone van 70 is hiervoor heilzaam. Voor de zwakste en kleinste
weggebruiker wordt een zone 30 ingevoerd in en rond de schoolomgeving.
De belangrijkste concrete punten:
1. Nergens moet je nog van 90 onmiddellijk naar 50. Er wordt minimaal een
tussenzone van 100 meter met beperking 70 voorzien.
2. De bebouwde kom (50) wordt gevoelig uitgebreid.
Heide:
Kruisberg, Kantstraat, Pluimstraat, Boshoek, Bogaardstraat,
Konijnenberg, Taaihoek, Kuilstraat.
Witgoor: Nieuwedijk.
Centrum: Molsebaan, Broekstraat, Karel Oomsstraat, Lichtenaustraat,
Lukasstraat, Kattenberg, Bleekstraat en Werbosstraat.
3. Instelling van 70 in volgende straten:
- Akkerstraat en Heegstraat tussen de bebouwde kommen van Centrum
en Heide.
- Kuilstraat en Kuilender tussen Turnhoutsebaan en bebouwde kom Heide.
- Diel, daar waar de bebouwing is.
- Eersels
- Zanddijk (gedeelte)
- Buskesstraat
4. Zone 30 in de omgeving van de scholen en de creatie van woonerven.
De N-VA stelde aan de gemeenteraad voor dit plan tot 15 november ter inzage
te leggen in de inkomhal van De Plaetse, zodat de bevolking ook ruimschoots de
kans krijgt om haar bemerkingen en suggesties te formuleren.
De gemeenteraad besliste er anders over. Er werd unaniem beslist dit
verkeersplan eerst als basis te gebruiken bij de bespreking van een alomvattend
mobiliteitsplan. De fundering is gelegd; wordt vervolgd.
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De weg naar het SCK...

V

elen zullen zich nog herinneren dat
vroeger regelmatig controles
gedaan werden wanneer je langs
"den atoom" reed. De Boeretang is op
Mols grondgebied immers een privé-weg
en mag eigenlijk niet gebruikt worden.
Ook nu nog wijzen verkeersborden op het
verbod om deze weg te gebruiken.
Het SCK liet de gemeente weten dat het
opnieuw sporadisch controles zou laten
uitvoeren en slagbomen zou plaatsen.
Voetgangers en fietsers zouden wel
doormogen, maar auto's die de
Boeretang gebruiken, wil men deze
sluipweg ontraden. Dat is hun recht, ook
al betreur je dat.
Om automobilisten hierop te wijzen, vroeg
het SCK om bij het begin van de Gravenstraat, op de hoek van de Kastelsedijk,
verbodsborden te plaatsen, zodat men op
voorhand gewaarschuwd is. Vreemd is
dan ook de beslissing van het schepencollege waarbij men dit weigert. Het is
niet omdat men de mensen niet verwittigt
dat het SCK haar plannen zal wijzigen.
Integendeel, het is de gewone weggebruiker die zo de dupe is van deze
politieke spelletjes. Protesteren kan, maar
niet op de kap van de gewone mensen.
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Nooit meer oorlog,
tenzij...

I
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n Vlaanderen staat het grootste
vredesmonument ter wereld: de
IJzertoren in Diksmuide. Op de vier
zijden staat in evenveel talen de kreet:
"Nooit meer oorlog". Het was een
noodkreet van de Vlaamse frontsoldaten die er in het begin van de
vorige eeuw in de loopgraven vier jaar
lang de gruwel van de oorlog ondergingen. Het klinkt als een vanzelfsprekendheid die "Nooit meer oorlog",
maar is anno 2002 nog steeds een
illusie. En, wanneer we de kans krijgen
doen we er vanuit België nog goed
aan mee ook...
Het is wraakroepend hoe weer bij
mondjesmaat bekend raakte dat er
vanuit België 5.500 van de modernste
en efficiëntste moordwapens (800
kogels per minuut of 13 per seconde)
verkocht werden aan een land in
oorlog. Goedgekeurd door het kernkabinet! Groen, rood en blauw, die
anders politici in hun rangen tellen die
voor de grote vredestichters moeten
doorgaan, zaten er bij en keken er
naar. Onze minister van Buitenlandse
Zaken gaat nog verder: het dossier is
grondig onderzocht, het betreft geen
'echte' burgeroorlog in Nepal. Neen,
ruim 5.000 verzetslieden in een
ondemocratisch land van 23 miljoen
inwoners zijn 'maar' terroristen. Op
die manier krijg je natuurlijk alles
verkocht. Verder maakt hij er ook nog
een communautaire zaak van, want
het protest komt vooral uit Vlaanderen, terwijl FN een belangrijk Waals

bedrijf is. Neen, mijnheer de minister,
de verkoop van wapens aan conflictgebieden is sowieso ethisch onverantwoord en wettelijk verboden. Of het nu
Waalse of Vlaamse wapens zijn, dat
doe je niet.
In 1991 stapte de toenmalige Volksunie om onverantwoorde wapenleveringen aan Saoedi-Arabië uit de
Belgische regering, met als gevolg de
strenge wapenwet van datzelfde jaar.
Nu neemt één minister symbolisch
ontslag, maar verandert er verder
niets, gaat de verkoop door, kan het
geld vloeien en keert men terug tot de
orde van de dag. Is het wel om deze
wapenverkoop dat Magda Aelvoet, die
eerst nog loog over haar aanwezigheid bij de beslissing, ontslag nam?
Deze Agalev-minister stapelde de
afgelopen maanden immers de ene
blunder na de andere op. Agalev blijft
zich verder aan Ecolo binden voor wie
de Waalse wapenindustrie blijkbaar
veel belangrijker is. Zo kent ook het
groene pacifisme haar grenzen...
Als N-VA hekelen wij deze manier van
handelen. Onze congresteksten,
goedgekeurd in mei van dit jaar, liegen
er niet om: "Vlaanderen moet het
engagement volhouden om op zijn
grondgebied geen productie, opslag
of handel te organiseren in ABCwapens (nucleaire, biologische of
chemische wapens) of landmijnen.
Verder wenst de N-VA een strenge
controle op de productie en handel in
vuurwapens voor militair gebruik.
Daarnaast moet Vlaanderen nauwlettend toezien op de uitvoer van
producten die in aanmerking komen
voor militair gebruik."
Ook in deze is de N-VA een partij van
haar woord: rechtlijnig en consequent.
Vrede is immers te kostbaar om te
investeren in oorlog.

Kris Van Dijck
Vlaams volksvertegenwoordiger
Algemeen secretaris N-VA
Fractieleider N-VA Dessel

Post moet blijven!

O

p 19 september verscheen in de
krant het bericht dat de Post
van Dessel en Retie zullen
fusioneren en dat er één nieuw
postkantoor zal komen. Waar, in
Dessel of in Retie, wist men nog niet
te zeggen. N-VA Dessel en N-VA Retie
reageerden afwijzend op deze berichten. Dezelfde avond diende N-VA
Dessel nog een motie in op de
gemeenteraad:
Motie
"De gemeenteraad van Dessel neemt
kennis van de berichten dat de
postkantoren van Dessel en Retie
weldra zullen fusioneren. Het is nog
niet geweten in welke van de twee
gemeenten het nieuwe postkantoor zal
geopend worden.
Gelet op de door de Post te voorziene
dienstverlening.
Gelet op het autonome statuut van de
gemeente Dessel.
Gelet op de liberalisering.
Vanuit de bekommernis dat de
inwoners van Dessel geen baat
hebben bij het verdwijnen van een
volwaardig postkantoor uit hun
gemeente.
Gelet op het feit dat een efficiënte
dienstverlening zich dicht bij de
burger situeert.
Dringt de gemeenteraad van Dessel er
bij de Post sterk op aan dat Dessel
over een volwaardig postkantoor, met
zowel bedeling als dienstverlening,
kan blijven beschikken.
Deze motie zal dan ook onverwijld
overgemaakt worden aan de postkantoren van Dessel en Retie, aan de
bevoegde diensten van de Post en de
gemeente Retie."
De motie werd bij hoogdringendheid
behandeld en unaniem goedgekeurd.
Hopelijk zal ook bij de Post het
gezond verstand het halen.

