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In de kijker:
Kris Bertels

K

ris is voorzitter van de
Desselse gemeenteraad.
Voordien was dat de
burgemeester, maar om beide
functies duidelijk te scheiden, en
de voorzitter de vergadering te
laten leiden en de burgemeester
woordvoerder van het beleid te
kunnen laten zijn, namen we in
Dessel deze beslissing.
Zo kent ieder zijn plaats en kent
ieder zijn rol.
Op heel jonge leeftijd liet Kris zijn
interesse voor de politiek duidelijk
blijken. Op info- en buurtvergaderingen van de Desselse
Volksunie was hij een opvallend
aanwezig jonge tiener.
Hij behaalde zijn diploma
industrieel ingenieur bouwkunde
aan het De Nayer-Instituut in
Mechelen en dat van
veiligheidstechniek aan de VUB in
Brussel.
In 2000, Kris was toen 24, was hij
kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen en richtte onze
jongerenafdeling op.
Vier jaar later werd hij al voorzitter
van de Desselse N-VA afdeling.
Onder zijn impuls werd de N-VA in
Dessel verder uitgebouwd en
stevig verankerd in het Desselse
sociale leven. Hij leidde onze
afdeling ook recht naar de
overwinning van 8 oktober 2006.
Naast de gemeentepolitiek is hij
een gedreven Vlaams-nationalist:
"Waarom mag Vlaanderen geen
deelstaat zijn
binnen Europa,
als de Litouwers,
Maltezers,
Luxemburgers of
Denen dat wel
mogen zijn?"

Zwerfvuil? Niet van mij!

A

ls je al fietsend of wandelend van onze gemeente wil genieten, is het
soms droevig vast te stellen hoeveel zwerfvuil er overal ligt: blikjes,
zakjes, flesjes, brikjes, eetverpakking,… Om nog niet te spreken over
het sluikstorten in de omgeving van openbare vuilbakken of de hondepoep
op stoepen en openbaar plantsoen. Van wie of van waar het komt?
Wie daar verantwoordelijk voor is? Het is onbegrijpelijk.
Soms krijgen we wel eens te horen dat er veel (te veel) onkruid langs onze
straten en pleinen staat. Dat klopt. Men wijst dan met een beschuldigende
vinger naar de gemeente. Aangezien we in grote delen van Dessel geen
pesticiden meer mogen gebruiken, zet de gemeente ook extra volk in om
dat aan te pakken. Het is een strijd tegen moeder natuur…
Maar dat zwerfvuil? Dat doen de mensen zichzelf aan. Beseffen diegenen
die dat weggooien dan niet dat ze zelf mee zorgen voor een vieze
omgeving? Dat het zakken vol geld kost om die troep op te ruimen?
Wie kan er nu in godsnaam voldoening hebben aan het naar buiten
kieperen van blikjes? Afval meegeven met de huisvuilomhaling kost geld?
Ja, en afval opruimen niet soms?
Zwerfvuil achterlaten is strafbaar. Ook in Dessel kunnen de boetes hoog
oplopen: tot 640 euro. Zonde van het geld, niet?
In ieder geval: een verwittigd man is er twee waard.
Zwerfvuil? Het is een zaak van ons allemaal.
Kris Van Dijck
Burgemeester

37

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.n-va.be/krisvandijck
Het secretariaat is maandag, dinsdag,
woensdag en donderdag toegankelijk van
09.00 tot 12.00 uur en op afspraak.
Kris Van Dijck is bereikbaar na afspraak.

Kinderopvang Witgoor.

D

e gemeentelijke kinderopvang, gelegen tussen Kerkstraat en Nieuwstraat gaat
weldra open. De bouw zelf is eigenlijk af, maar de buitenafwerking moet nog
uitgevoerd worden vooraleer er kan verhuisd worden. We hebben het dan niet
alleen over de verharding, maar ook over de omheining, die ervoor moet zorgen dat
de kinderen in een veilige, afgesloten omgeving kunnen spelen.
De totale kost benadert de 750.000 euro en om de kosten te drukken, werd de
klinkerverharding bij de definitieve toewijzing door het vorig bestuur uit het bestek
gehaald. Dit was louter een schijnoperatie want die verharding moet nu toch
gerealiseerd worden. De aannemer moet ook nog voor de omheining zorgen, maar dit
kan pas nadat de nodige nivelleringswerken en het kappen van een paar bomen
waarvoor de vergunningsprocedure, lopende is, uitgevoerd zijn. Van januari tot nu
woonde schepen Flor Van Noppen op één of twee na alle werfvergaderingen bij,
samen met de technische diensten van de gemeente, zodat niets aan het toeval
overgelaten werd. Om de klinkers in meerwerk te laten leggen door de aannemer die
er bezig is, viel de prijs tegen, waardoor de gemeenteraad eind oktober de procedure
startte om een prijsvraag te doen. De geraamde kostprijs: 40.000 euro. De werken
zullen in november uitgevoerd worden en krijgen hun voltooiing in december. Dan is
het tijd om te verhuizen naar een veilige, afgesloten kinderopvang.

Toeristentoren.

H
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et gemeentebestuur schijnt
eindelijk schot te krijgen in een
overeenkomst met De Scheepvaart
om de grond waarop de Sas4-toren staat
te kunnen huren. Die overeenkomst
tussen gemeente en Scheepvaart werd
nooit opgesteld. De Sas4-toren werd
gebouwd op grond van De Scheepvaart,
maar buiten de mondelinge toestemming
en het engagement om tot een overeenkomst te komen, gebeurde er in feite
niks. Ook een brief in maart van dit jaar,
evenals een werkvergadering met De
Scheepvaart, toen o.a. vertegenwoordigd
door de oud-schepen van toerisme, bleef
zonder gevolg. Ook de voetgangersbrug
aan Brug 1 werd zo gelegd: zonder een
schriftelijk akkoord van De Scheepvaart.
Ondertussen laat Toerisme Vlaanderen
duidelijk verstaan dat zij enkel haar
subsidie van 500.000 euro uitkeert als
die overeenkomst er is. Een serieuze
aderlating als we dat niet recht kunnen
trekken. De zaak werd door het gemeentebestuur opnieuw aan het rollen
gebracht en het overleg, nu met de top

van de Scheepvaart, doet ons het beste
verhopen. Vraag blijft hoe je zulke
risico's kan lopen? Eerst bouwen en dan
akkoorden negotiëren? Onbegrijpelijk.
Daarnaast vond in oktober ook een
eerste overleg plaats tussen schepenen
Herman Minnen en Erik Gys met De
Scheepvaart en SCR Sibelco om in de
ontvangstruimte een kwaliteitsvolle
tentoonstelling te bouwen over de
kanalen en de witzandontginning. We zijn
ervan overtuigd dat het de moeite zal
worden.

VU: Guy Muylaert - www.n-va.be
Zandvliet 60 - 2480 Dessel

Onwil of
onwetendheid?

Z

owel in de zomer van 2005 als in
die van 2006 werden de gemeenten
er op gewezen dat zij de aanvullende personenbelastingen voor het jaar
dat gaat komen dienen te stemmen voor
31 december. In Dessel bedraagt die
6%. Indien men deze belasting stemt na
nieuwjaar, bestaat er rechtspraak die de
retroactiviteit inroept. Dit wil zeggen dat
het belastingsreglement ongeldig is
omdat men werkt met terugwerkende
kracht. Men begint immers te tellen
vanaf 1 januari. In Dessel werd deze
belasting in het verleden steeds gestemd
voordat de begroting voor het volgende
jaar gestemd werd. Dit wil zeggen op de
gemeenteraad van november of
december. Geen problemen dus.
Of toch? In 2006, vorig jaar dus, plaatste
het toenmalig schepencollege, ondanks
de onderrichtingen van de minister, de
aanvullende personenbelastingen en de
opcentiemen op de onroerende
voorheffing niet op de agenda van de
gemeenteraad. Onwil? Onwetendheid?
Onverantwoordelijkheid? Daar spreken
we ons niet over uit. In ieder geval kon
de N-VA meerderheid dit pas op
25 januari agenderen. Te laat dus. Er
bestaat nu een rechtsonzekerheid over
1.497.537 euro indien alle Desselaars
naar de rechtbank zouden stappen…

GRSP.

I

n deze Betrokkenheid willen we toch even terugkomen op het gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan. In de vorige Betrokkenheid schreven we dat het voorontwerp
goedgekeurd werd op de gemeenteraad. Dit was een eerste stap. Nu is de periode
van inspraak en betrokkenheid aangebroken. Wij willen de lezers er dan ook attent op
maken dat nu het openbaar onderzoek loopt. Tot 20 januari. Elke Desselaar heeft het
recht om het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan in te zien, na te lezen, en indien
gewenst bezwaren te maken of opmerkingen te formuleren.
Op dit moment wordt er gewerkt aan een brochure, waarin de hoofdlijnen vervat zitten
van het structuurplan Dessel. Dit zal aan alle Desselaars bezorgd worden. Daarnaast
zullen in de loop van december twee infoavonden georganiseerd worden, samen met
het studiebureau dat voor de realisatie stond. Eén in Dessel en één in Witgoor,
waarschijnlijk op maandag 10 en donderdag 13 december.
Daarnaast wijzigde de gemeenteraad de aanwervingsvoorwaarden voor een stedenbouwkundig ambtenaar, waardoor we een strak pad willen bewandelen om onze
verkiezingsbelofte ook op dat vlak na te komen.

Uit het N-VA
verkiezingsprogramma van
8 oktober 2006:
"In Dessel moet prioritair
aandacht besteed worden aan
de realisatie van het
gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan en aan de andere
voorwaarden om een eigen
stedenbouwkundig beleid te
kunnen voeren:
vergunningenregister,
stedenbouwkundig ambtenaar,
enz."

Campinastrand.

O
PWA.

H

et Dessels PWA wordt medebestuurt door zeven vertegenwoordigers van de
Desselse politieke partijen. Dit betekent één vertegenwoordiger voor d'82, twee
voor CD&V en vier voor N-VA: een weerspiegeling van de laatste stembusuitslag.
Het PWA wordt voorgezeten door Hugo Draulans.
Onlangs nam Marc Claes, als vertegenwoordiger voor N-VA, ontslag.
Hij wordt er opgevolgd door Leen Van Hoof, Heegstraat 59.
Leen is een jonge regentes die vrij recent onze rangen is komen vervoegen.
Langs deze weg willen we Marc danken voor de inzet binnen de PWA en de
gedrevenheid waarmee hij zijn dossiers behartigde.

Grotere parochie.

V

elen denken dat er in Dessel maar twee parochies zijn: met name de SintNiklaasparochie van Dessel en die van de Heilige Familie van Witgoor. Mis, want
al de mensen die ten zuiden het kanaal Herentals-Bocholt in Dessel wonen,
horen tot de parochie Sint-Bernardus van Mol Sluis. Dit houdt in dat de Desselse
gemeenteraad ook haar goedkeuring moet geven, over de begroting en rekening van
de kerkfabriek van Mol Sluis.
De procedure werd opgestart om heel het gebied ten zuiden van het kanaal, dat
toebehoort aan de parochie en kerkfabriek van Mol Sluis, over te dragen aan de
Sint-Niklaasparochie van Dessel Centrum.
In totaal gaat het om een dertigtal woningen, waardoor de Sint-Niklaasparochie meer
zieltjes zal tellen.

p de gemeenteraad van oktober
werd een overeenkomst goedgekeurd waarbij de
Kempenvrienden, de huurders en
uitbaters van het Campinastrand, er
een nieuw strandgebouw kunnen
bouwen. Op deze manier wordt door
hen een ernstige investering geleverd
en zal het Campinastrand een serieuze
vernieuwing en verbetering kennen.
De Kempenvrienden huren het
Campinastrand nog voor zestien jaar,
terwijl ze er al decennialang de
uitbating verzorgen. De gronden zijn
van de gemeente en op het gewestplan ingekleurd als camping.
De huurovereenkomst neemt een
aanvang voor 25 jaar en er wordt een
recht van opstal verleend voor
dezelfde periode voor dat perceel waar
het strandgebouw op gebouwd wordt.
De bouwvergunning hiervoor werd al
afgeleverd in augustus 2006. Nadat
er al jarenlang een blauwe wimpel
hangt zal deze hernieuwde overeenkomst zorgen voor een verbeterde
kwaliteit, in het belang van het
Desselse toerisme.
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Schoenmaker blijf bij
je leest.

O

p 28 september nodigde De
Standaard de Antwerpse kunstschilder Luc Tuymans uit om de
krant van die dag (28 sept. jl.) te
lay-outen. Een interessante oefening
ware het niet dat de kunstenaar van de
gelegenheid misbruik heeft gemaakt om
de objectiviteit, die een krantenredactie
hoort na te streven, naar eigen hand
zette. Boven de bladzijden over het
formatieberaad liet de man viermaal
dezelfde foto plaatsen: een
appartementsblok met Belgische vlaggen
aan de balkons. Door viermaal dezelfde
foto te tonen, drukte de kunstenaar uit
"dat België niet mag verdwijnen". Een
mening die, zoals een andere, gerust in
de krant mag, maar door de onnodige
herhaling naar manipulatie geurt.
De argumentatie waarmee Tuymans zijn
stelling opdringt, sluit aan bij de petities
die circuleren om België te redden. Hun
toon geeft opzettelijk of ongewild - maar
in elk geval - een verkeerd beeld van de
ware inzet van het formatieberaad.
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Dooddoeners
Het begon midden augustus met de
petitie door een zekere Marie-Claire
Houard uit Luik gelanceerd. De tekst
bevat zoveel onjuistheden dat ik niet kan
nalaten hem te citeren:
"Wij, Belgen van geboorte, in hart en
nieren of van adoptie, vragen aan de
politici om ons land en zijn eenheid te
respecteren.
Ons land is te klein om nog in kleine
stukken verdeeld te worden, vooral
binnen het huidige Europa.
Wij, Belgen uit alle Gewesten en alle
Gemeenschappen, vragen aan de politici
om zich bezig te houden met de echte en
meer dringende problemen van dit land
zoals de werkgelegenheid, de veiligheid,
de gezondheid, het welzijn, het milieu…
zonder hun tijd en ONS geld te verspillen
met ruzies over zaken die alleen maar
een kleine minderheid betreffen.
Onze Eendracht zal onze Macht zijn!"
Ik citeer opzettelijk de volledige tekst
zodat er geen misverstand over kan
bestaan. Enkele vaststellingen:
1.Ik voel ik me helemaal geen Belg, noch
door geboorte noch door adoptie.
2. Dat Vlaanderen en Wallonië té klein
zouden zijn "binnen het huidige Europa"
is een dooddoener die vooral in het
groothertogdom Luxemburg, volwaardig
lid van de EU, op hoongelach wordt
onthaald.
3. Als politicus houd ik mij, zowel
plaatselijk als deelstatelijk, 100% bezig
met de echte problemen van álle
mensen.

4. Ik verspil geen geld met ruzies over
zaken waarvoor 'maar een kleine
minderheid' interesse zou hebben.
De opgang van het Vlaams kartel beloont
trouwens onze inzet.
Tot slot moet ik komaf maken met het
sprookje dat "onze eendracht onze
macht is".
Leugenachtige leuze
Het L' union fait la force dat de opstandelingen van 1830 als wapenspreuk voor
België aannamen, is eigenlijk een
cynische grap. Deze leuze van de
Republiek der Verenigde Nederlanden
(1588 -1795) hád zin omdat ze de
verscheidenheid van Noord- en ZuidNederland samenbalde in een poging om
zich na langdurige oorlogen tegen de
grootmachten van die tijd te handhaven.
In België is L' union fait la force mogelijk
geweest omdat Vlamingen onderdanige
burgers zijn. Omdat ze hun solidariteit
ongevraagd en ongebreideld in harde
munten hebben betaald en nog steeds.
U heeft toch ook gelezen dat, volgens
berekeningen van de Naamse universiteit
- een onverdachte bron! -, in 2005 zo'n
5,6 miljard euro van Vlaanderen naar
Wallonië is gestroomd. D.w.z. dat elke
Vlaming 2,5 euro per dag aan Wallonië
schenkt. Nu steeds meer en meer
Vlamingen deze aderlating in vraag
stellen, worden de Franstaligen zenuwachtig. Ze doen de Vlaamse verzuchtingen naar meer zelfbeschikking dan maar
meteen af als een gebrek aan solidariteit
en een drang naar separatisme.
Daarbij beroepen ze zich op de eendracht als basis van Belgische macht,
een leuze die eigenlijk nooit meer dan
een leugen is geweest!
Onversneden vakbondenactie
Van een subtieler en gevaarlijker allooi is
'Red de solidariteit', een petitie die
oproept tot Belgische solidariteit.
Vanwege de vaagheid in stellingen als
"we willen niet dat het solidariteitsbeginsel wordt vervangen door wedijver
en egoïsme" en "we willen solidariteit en
geen splitsing" wordt de aangesprokene
de ware problemen verzwegen.
De tekst die in de media werd verspreid,
is bovendien onvolledig en dus
misleidend. De webstek
www.reddesolidariteit.be geeft de ware
achtergrond van de actie weer.
Daaruit blijkt dat het hier om een
onversneden vakbondenactie tegen de
Vlaamse werkgeversorganisaties Unizo
en Voka gaat. Bovendien is de aangehaalde argumentatie zeer twijfelachtig,
zeker wat betreft de tranfers van
Wallonië naar Vlaanderen in de jaren '50
en '60. Ik dacht dat er voldoende
onderzoek is geweest om deze beweringen te ontkrachten. Wie herinnert zich

niet de offers die de Limburgse mijnwerkers in die jaren brachten toen hun
moderne mijnen verplicht (!) gesloten
werden als compensatie voor het sluiten
van de verlieslatende Waalse koolputten?
Dat de vakbonden dit vergeten zijn, is
een schande!
Schokeffect
In de petitie wordt ook gewaarschuwd
voor een geregionaliseerde arbeidsmarkt. Benoît Lafontaine (de Waalse
ondernemer van het jaar 2006) daarover: "Het vorig jaar gelanceerde
Marshallplan, leek een goede aanzet,
maar de ervaring leert dat er nog altijd
een diepe kloof gaapt tussen al die
mooie woorden en de praktijk. Als
regionalisering van de arbeidsmarkt voor
een dergelijk schokeffect kan zorgen,
waarom dan ook niet? Ik ben er almaar
meer van overtuigd dat de meeste
Waalse politici echt geen flauw besef
hebben van de noden van het
bedrijfsleven. Misschien schudden we hen
zo wakker." (Vacature, 15 sept. jl.)
Niet schuw van solidariteit bieden
Vlaamse ondernemers aan Waalse en
Brusselse werkzoekenden banen aan.
Maar…
Lafontaine: "De Walen hebben ooit de
grote fout begaan geen Nederlands te
willen leren. Gebrekkige talenkennis blijft
een groot obstakel om over de taalgrens
aan de slag te gaan."
(Vacature, 15 sept jl.)
Verleid…
Ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat
velen die de petitie 'Red de solidariteit'
getekend hebben niet de hele tekst
gelezen hebben. Natuurlijk is iedereen
voor solidariteit, ook onze partij, maar
mogen we ook even vragen wat de
begunstigde met de ontvangen gelden
heeft gedaan? Of deze 'solidariteit'
transparant, objectief en doeltreffend is?
Het grote verschil tussen ons en de
vakbondsmensen die deze petitietekst
hebben bedacht, ligt in het feit dat wij
aan politiek doen vanuit ónze Vlaamse
verantwoordelijkheid en niet zoals zij
vanuit Belgische belangen.
De petitietekst verleidt ook buiten
vakbondskringen tal van goedmenende
zielen, zoals o.m. atlete Kim Gevaert.
Wellicht op het verkeerde been gezet
door de oppervlakkigheid van de korte,
idealistische versie zoals in de kranten
gepubliceerd. Maar goed, iedereen is vrij
zijn/haar naam aan welke petitie dan ook
te verbinden.
Toch zouden wij de gouden raad willen
geven: Belgische petities: schoenmaker
blijf bij je leest!
Kris Van Dijck
Vlaams parlementslid

