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Zeg niet dat we het niet
gezegd hadden…

D

e laatste gemeenteraad die
Kris Van Dijck als burgemeester voorzat in december 2000,
werd afgesloten door een kleine
toespraak van Hugo Draulans.
Zijn woorden van toen willen we jullie
nu niet onthouden. Ze waren in ieder
geval profetisch:
"Burgemeester,
Als langst zetelend raadslid, als
praktisch het oudste lid in jaren, als
oud-burgemeester en als huidig
schepen wil ik mij aansluiten bij de
huldiging aan het adres van de
scheidende raadsleden, maar veel
meer wil ik mijn waardering en dank
verwoorden aan burgemeester Kris
Van Dijck voor zijn immense inzet,
zijn menselijke aanpak en zijn
grootse verwezenlijkingen
gedurende de voorbije zes jaar. Dit
alles zonder eigenbelang, maar wel
tot nut van de Desselse
gemeenschap.
Kris, uw beleid had een menselijk
gelaat en getuigde van een echte
betrokkenheid. Uw manier van
besturen is door de Desselse
gemeenschap ook gewaardeerd,
immers op 8 oktober bekwam VU-ID,
de lijst waarvan u kopman bent,
40% van de uitgebrachte geldige
stemmen. Bovendien wenste deze
gemeenschap dat u uw opdracht als
burgemeester verder zou zetten.
Deze wens werd beklemtoond door
de 1.638 stemmen achter uw naam,
dit is 100% meer dan uw opvolger.
Maar negatieve aspecten uit de
samenleving hebben belet dat u uw
opdracht kunt verderzetten.
Kris, over tien dagen moet jij tegen
alle normen van fatsoen de
voorzitterszetel tijdelijk afstaan,
maar wees gerust over zes jaar zul
je hem opnieuw veroveren, wellicht
op een manier waar zulke negatieve
aspecten geen vat op kunnen
hebben, namelijk met een volstrekte
meerderheid.
Kris, het gaat u goed! Dessel
verdiende beter!"

“ 11 Gele” stoelen in
het gemeentehuis!

B

este Desselaars,

"De kiezer is niet dom. De kiezer heeft altijd gelijk. De kiezer vergeet niet."
Drie uitspraken, drie gezegden die in Dessel meer dan ooit bewaarheid werden.
"Ongelooflijk, fenomenaal, triomftocht", blokletteren kranten; en dat is het ook.
Jullie hebben onze boodschap van de "gele" stoel begrepen en gesteund.
Jullie namen je verantwoordelijkheid op en gaven het startschot om het tij te keren.
Mijn eerste reactie is er dan ook één van enorme tevredenheid en dankbaarheid.
Het is gewoon niet te vatten, zelfs drie dagen na de verkiezingen terwijl ik dit
neerschrijf. Maar wees gerust, ik blijf met mijn beide voeten op de grond en loop
met m'n 1m70 zeker niet met mijn hoofd in de wolken. Voor de gelegenheid
passen we wel eenmalig de titel van ons maandblad aan: "Dankbaarheid."
Een blad dat deze maand quasi volledig gewijd is aan verkiezingszondag. Ook de
nummering van de bladzijden herbegint. Er breekt immers een nieuwe periode
aan voor onze lezers, maar niet in het minst ook voor ons als politieke partij.
Dit blad is en blijft immers een partijblad.
De volgende dagen zullen we ons op een rustige manier buigen over de vraag wie
welke positie zal innemen, want met de verantwoordelijkheid die we van jullie
kregen, is het wel degelijk terug aan ons. Wij willen immers een beleidsploeg op
de been brengen die luistert naar wat de mensen te zeggen hebben, die openstaat voor dialoog met personeel, adviesraden, andere politici en jullie als kiezers.
Een ploeg die correct is, indien nodig streng, maar ook rechtvaardig en altijd het
algemeen belang voor ogen. Kortom, een schepencollege dat samen met alle
Desselaars goed zal besturen.
Met dankbare groeten,
Namens de volledige N-VA ploeg
Kris Van Dijck
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De uitslag in detail.
partij
N-VA
CD&V
D’82
BD

stemmen
2000
2.306
1.633
1.542
377

%
2000
39,36
27,88
26,32
6,44

zetels
2000
8
6
5
-

verschil
stemmen
+888
+212
-348

verschil
%
+11,88
+1,72
-7,16

verschil
zetels
+3
-1
-2

stemmen
2006
3.194
1.845
1.194

%
2006
51,24
29,60
19,16

zetels
2006
11
5
3

Stemmen N-VA kandidaten.
plaats
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

naam
Kris Van Dijck
Ellen Broeckx
Fons Dries
Viviane Willems
Herman Minnen
Renild Peeters
Erik Gys
Maria Van Dael
Koen Huysmans
Diana Slegers
Kris Bertels
Pascale Segers
Roger Van Campfort
Anita Vandendungen
Frans Blankert
Leen Penasse
Karin Kuypers
Hugo Draulans
Flor Van Noppen

Waarom won de N-VA?

I
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edereen heeft wel een reden om
voor partij a, b, of c, kandidaat x, y
of z te stemmen.
Evenveel argumenten dan dat er
kiezers zijn. Toch willen we een poging
doen om een vijftal redenen aan te
halen die het succes van de N-VA hier
in Dessel verklaren.
1. In 2000 werd de N-VA (toen VU-ID)
als grootste partij in de oppositie
gezet. Ondanks het hard werken en
het veel investeren van de nieuwe
bestuursploeg kwam zes jaar later
boontje om z'n loontje. Ook in andere
gemeenten waar zoiets gebeurde,
kwam dat als een boemerang in het
gezicht van diegenen die de grootste
uitsloten. De democratie heeft gelukkig
het laatste woord.
2. Zes jaar lang informeerden we je via
onze Betrokkenheid over onze partij,
over de gemeente, over de politiek.
Voor de kiesstrijd startte, wist je al heel
nauwgezet waar wij voor stonden.
Een campagne voer je immers niet

stemmen 2000
1.638
345

237
337
347
232
244
224
306
456

stemmen 2006
2.627
610
507
431
762
554
561
539
468
550
454
415
426
458
375
459
395
398
646

alleen de laatste week…
3. We zetten opnieuw een sobere,
creatieve campagne neer. Met onze
gele stoelen brachten we een nieuwe
dimensie in het politieke discours.
Zwart-wit folders en affiches, met
slechts een steunkleur geel, waren
duidelijk, verzorgd en nodigden uit tot
lezen.
4. Kandidaten die vertrouwen en
degelijkheid uitstralen. Dit bewijst ook

verkozen
verkozen
verkozen
1ste opvolger
verkozen
verkozen
verkozen
verkozen
verkozen
verkozen
3de opvolger
5de opvolger
4de opvolger
2de opvolger
8ste opvolger
verkozen
7de opvolger
6de opvolger
verkozen

het hoge aantal voorkeurstemmen dat
alle N-VA kandidaten haalden. Bij de
andere partijen scoren maar acht
kandidaten beter dan de laagste score
bij de N-VA…
5. Kris Van Dijck die de maanden voor
de verkiezingen alle huizen bezocht, er
aanbelde en als het ware ging solliciteren voor een nieuw mandaat als
burgemeester. Dit rechtstreeks contact
werd door velen gesmaakt.
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Kris Van Dijck

Uniek in onze
vaderlandse
geschiedenis.

W

at er ook van zij, de Desselse
kiezers schreven de voorbije
gemeenteraadsverkiezingen
geschiedenis. Voor het eerst haalt een
Volksunie of N-VA lijst een volstrekte
meerderheid in een gemeente. VUkopstukken deden het al eens in Bilzen
of Bree, maar dit gebeurde altijd onder
een lokale naam waarbij elke verwijzing
naar de Volksunie gebannen werd. In
Vlaanderen kwam de N-VA op vele
plaatsen op in een kartel met CD&V. In
een veertigtal steden en gemeenten
als onafhankelijke partij.
Daarnaast wist Kris Van Dijck zich te
positioneren bij de sterkste lokale
politici door 42,15% van de Desselse
kiezers achter zich te scharen. In onze
regio deed enkel de burgemeester van
Merksplas beter met 42,88%.

Schooldebatten.

W

ie de jeugd heeft, heeft de toekomst… Met die zin in ons achterhoofd zullen we
als partij verder werken. Was de uitslag in Dessel schitterend, in onze buurgemeenten raakten we niet over de sloot. In de weken voor de verkiezingen
werden er in twee scholen in Mol verkiezingsdebatten gehouden. Leerlingen mochten
stemmen voor en na het debat. Voor de N-VA hield dit opmerkelijke verschuivingen in.
Waar we ons ding kunnen doen, de kiezer duidelijk kunnen maken waar we echt voor
staan, scoren we.
School
voor het debat
na het debat
Rozenberg
5,4 %
27,5 %
Salus Nostra Achterbos
8,0 %
37,0 %

N-VA secretariaat
Biezenstraat 28, tel/fax 014-37 24 54
e-mail: kris.vandijck@n-va.be
www.n-va.be/krisvandijck
Het secretariaat is elke werkdag
toegankelijk van 09.00 tot 12.00 en van
13.00 tot 15.00 uur, verantwoordelijke
Diana Slegers is bereikbaar tijdens deze
uren, of op GSM 0477-63 24 92.
Kris Van Dijck is bereikbaar na afspraak.

VU: Kris Bertels - www.n-va.be
Kantstraat 17 - 2480 Dessel.

Ik ben op de leeftijd gekomen
dat ik moet bewijzen
dat ik even goed ben als
ik nooit geweest ben.
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Koen Huysmans - 014-37 97 71

Recepten voor succes.
(Column op de www.n-va.be)

A

ls de redactie van 'Voor de dag' (VRT) je contacteert voor een rechtstreeks vraaggesprek, dan weet je dat ze een
verklaring zoekt voor een nieuwswaardig feit. En zo’n feit is de verkiezingsoverwinning van de N-VA in Dessel.
Ik wil de lezer niet onnodig vervelen met detailcijfers over ‘mijn dorp in de Kempen’, een plek 8.800 zielen groot. Maar
van een politieke formatie die 51,24% van de stemmen haalt, mag je wel zeggen dat ze in haar gemeente thuis is en de
mensen aanspreekt.

Puntjes op de i
Reeds bij de verkiezingen van 2000 haalde onze partij (net geen) 40% van de stemmen, maar werd toen op schandelijke
wijze opzij gezet. Een belangrijk deel van de bevolking bleef dat zes jaar lang onrechtvaardig vinden. Maar gedane zaken
nemen geen keer.
Op zondag 8 oktober heeft de bevolking van Dessel de puntjes op de i gezet met het gekende resultaat: een volstrekte NVA-meerderheid in de gemeenteraad!
Het gevoel dat dit kon, leefde sterk bij de bevolking, ondervond ik bij de meer dan 3000 huisbezoeken tijdens de verkiezingscampagne afgelegd. Alleen de zetelende burgemeester zag de bui niet aankomen, want op 25 augustus jl. verklaarde
hij nog aan de VRT zeker te zijn van een nieuw mandaat, want, zo verzekerde hij: "Bovendien denk ik niet dat N-VA sterk uit
de stembusslag zal komen." Het is anders uitgedraaid.
Tijdens het radiogesprek met 'Voor de dag' schrok ik mij een hoedje toen de vragenstelster maar bleef doorbomen over het
Vlaams-nationale profiel van de N-VA en dat er in Dessel toch geen taalproblemen zijn. De dame wekte daarbij de indruk
alsof volksnationalisten op een andere planeet wonen, ver weg van de mensen, vreemd aan de realiteit en nauwelijks bij
machte om een gemeente te besturen. Zou die gemeente dat wel overleven? Weten de Desselaars wel wat er hen boven het
hoofd hangt? Integendeel!

Betrokkenheid
De dame had moeten weten dat uit onze naam reeds ons programma spreekt. Volksnationalisten leven tussen de mensen,
zien ze stuk voor stuk graag, maken geen onderscheid van rang, afkomst of stand. Deze gedachtegang heeft mij steeds
geleid, van de dag dat ik als neofiet in 1989 meteen schepen werd, nadien als burgemeester en vervolgens als… raadslid
in de oppositie. En vanaf 1 januari 2007 opnieuw als burgervader. In al deze omstandigheden was en blijf ik met en tussen
de mensen! Niet zomaar voert onze plaatselijke partijafdeling de gemeenschapsverbondenheid hoog in het vaandel en
draagt ons informatietijdschrift de titel "Betrokkenheid".
Maar ik wil het niet bij Dessel alleen houden. Als ploegspeler binnen mijn partij en als volksvertegenwoordiger van de
provincie Antwerpen in het Vlaams parlement gaat mijn aandacht naar heel Vlaanderen. Als ik mij na 17 jaar politiek engagement enige parafrase mag veroorloven dan zou ik met J.F. Kennedy zeggen: vraag niet wat de bevolking voor jou kan
doen, maar wat jij voor de bevolking kunt doen.

Jan en alleman
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Wie zich een politiek mandaat wil aanmatigen, moet ervan bewust blijven het niet voor de eigen gloriole te doen, maar voor
de mensen die je verkozen hebben en bij uitbreiding voor álle inwoners van gemeente, stad of regio.
Zijn er nog recepten voor succes? Natuurlijk moet een lijst uit een evenwichtige kandidatenmix bestaan. Een gemeenschap is
jan en alleman, dat wil zeggen dat kandidaten uit alle lagen van de bevolking komen, dat ze betrokken zijn bij alles wat leeft
en ze zich ervan bewust zijn dat iedereen het respect van iedereen verdient. Zo’n brede vertegenwoordiging sluit ook
kliekjesvorming en zuilengedoe uit, de kwalen waaronder onze gemeenten decennialang hebben geleden.
Daarmee lijkt mij de vraag van de VRT-dame over wat een Vlaams-nationaal gemeentebeleid wel zou kunnen zijn,
beantwoord. Maar indien ze echt advocate van de duivel had willen spelen, had ze nog kunnen vragen waarom er in Dessel
van geen Vlaams Belang-lijst sprake is…
Kris Van Dijck
Vlaams parlementslid

