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In de kijker:
Diana Slegers

S

inds januari 2007 zetten we
onze gemeente- en OCMWraadsleden in de kijker.
Het rijtje van zestien
mandatarissen (elf gemeente en
vijf OCMW) wordt deze maand
afgesloten met Diana Slegers.
Diana was zes jaar
gemeenteraadslid (2001-2006)
en is aan haar zesentwintigste jaar
in het OCMW bezig (1983-…),
waarvan meer dan zes jaar als
voorzitter (1995-2001 en 2007).
De bevoegdheden van het OCMW
zijn haar op het lijf geschreven.
Als maatschappelijk assistent en
relatie- en communicatiedeskundige, is ze naast moeder
van drie dochters over de jaren
heen ook de mama van tientallen
pleegkinderen. Een engagement
dat ze opneemt samen met haar
man Guy Muylaert ten bate van
kinderen en jongeren in
crisissituaties. Sinds 1995 is ze de
medewerkster van Vlaams
volksvertegenwoordiger
Kris Van Dijck. Bij de laatste
gemeenteraadsverkiezingen was
ze met 550 voorkeurstemmen
glansrijk verkozen. Ze koos
ondubbelzinnig voor het OCMW en
werd opnieuw voorzitter. Niet voor
lang echter.
Zij maakte op maatschappelijk vlak
andere keuzes. Zorg dragen werd
zo voor haar iets zeer tastbaar.
Iets zeer concreets. Diana
vertegenwoordigt de N-VA
nationaal in de Cel Welzijn van de
Vereniging van
Steden en
Gemeenten
waardoor ze ook
daar weegt op
de politieke
keuzes.

B

este Desselaars,

Soms wordt er wel eens geklaagd over onkruid, bomen, bladeren,
enz. Zeker nu de bomen hun lover verliezen. Dat is de natuur moet je
weten. Waar ik echter veel minder over hoor klagen zijn de blikjes, brikjes,
flesjes en papiertjes die overal rond slingeren. Dat komt van mensen…
Is het daarom dat we dat veel meer verdragen? Mij is het echter een doorn
in het oog terwijl ik echt niet begrijp wat je daar aan hebt om dit op de
grond te kieperen. Doen we dat thuis ook?
De inspanningen die de gemeente levert om onze straten en pleinen net te
houden zijn groot. Begin al maar met het onkruid verdelgen. In de helft van
Dessel, in Witgoor met name, mogen we geen onkruidverdelgers
gebruiken. Particulieren in eigen tuin doen dat maar al te graag.
Onze eigen groendienst, de jobstudenten en de mensen van de Sprong
doen hun uiterste best om Dessel fraai te houden. Manueel, want
machinaal lukt het maar matig. Het minst in orde zijn misschien wel de
perken langs de provinciebaan die niet door ons moeten/mogen
onderhouden worden.
Nu de bladeren vallen plaatst de gemeente bovendien bladkorven in die
straten met laanbeplanting. Ze worden op regelmatige tijdstippen door
onze diensten geledigd, terwijl groenafval nog steeds kosteloos naar het
containerpark kan gebracht worden.
Voor al de inspanningen die onze eigen groendienst levert:
onze gemeende felicitaties.
Ellen Broeckx
Schepen Leefmilieu
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Vaartketser.

A

Sport.

O

p de gemeenteraad van oktober wordt een belangrijke stap gezet in de
erkenning en de ondersteuning van sportclubs die op een kwaliteitsvolle
manier werken. De gemeentelijke sportraad leverde een mooi werkstuk af
om criteria te voorzien op basis waarvan er financieel gesteund kan worden.
De ene sportclub is de andere niet. Bij de ene gaat het om individuele sporten.
Bij de andere om ploegsporten. Bij de ene primeert de competitie. Bij de andere
het puur recreatieve. Nog anderen richten zich uitsluitend op volwassenen, of
steken wel veel tijd en energie in de opleiding van de jeugd. Een reglement maken
op maat van eenieder is dan ook een schier onmogelijke opdracht.
Onze sportraad, schepen en sportambtenaar deden het toch maar.
Vooreerst zijn er de erkenningsvoorwaarden waarbij elke sportclub zich voor 17
november moet kenbaar maken. Tien sporters en drie bestuursleden volstaan.
Vervolgens zijn er de subsidiëringsvoorwaarden waarbij men punten moet
verwerven. Maximaal 1.000. Wie meer dan de helft van de punten vergaart
(500), komt in aanmerking. De criteria liggen op verschillende domeinen: interne
organisatie, jeugdwerking, opleiding trainers, enz. De helft van de punten halen is
niet zo evident. Doelbewust vanwege het gemeentebestuur. We wensen de
kwaliteit en daardoor de duurzaamheid te belonen. Het reglement is voor Dessel
vernieuwend en baanbrekend.
Daarnaast vond ook eind september de Desselse scholenveldloop plaats.
De kinderen van alle Desselse lagere scholen liepen per leerjaar en opgesplitst
tussen jongens en meisjes voor twaalf gouden, zilveren en bronzen medailles.
Voor nog meer initiatieven vanuit de gemeente? Bezoek op regelmatige
tijdstippen: www.dessel.be
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an de oever van het kanaal DesselSchoten werd op 6 september het
kunstwerk “De Vaartketser” van
André Snels ingehuldigd, samen met het
bijhorend gedicht van Jean-Paul Melis.
Met de aankoop van dit kunstwerk wordt
een verdere stap gezet in de ontwikkeling van de pleintjes met een verhaal.
Naast “De Vaartketser” werden volgende
realisaties in openlucht én op openbare
plekken reeds tot een goed einde
gebracht:
- Het “Spelend kind” van Ivo Peeters
aan het Campfortplein
- De “treurende vrouwen” van Lea Van
Lieshout op de begraafplaats Zanddijk
- Van Kristel Van Ballaer de muurschil
dering op de brugsteiger aan sas 5
- Op het Hofplein de renovatie van het
“Heilig Hartbeeld” door Frans Meynen
- De “verstopsteentjes” van Linda
Peeters, waarvan de titel zelf zegt dat
je ze moet zoeken en dus moeilijk
kunt gaan verklappen waar ze zich
bevinden
- De “kanaalnimfen” van Lieven Maes
op het Campinaplein

Cultureel erfgoed.

V

laanderen, maar als afgeleide ook
de Kempen en Dessel, hebben een
rijk cultureel verleden. Dit erfgoed
bewaren en koesteren is een betrachting
van de Vlaamse overheid. Daartoe kwam
een decreet tot stand: “cultureel erfgoed”. Om niet van boven af, maar net
lokaal dit cultureel erfgoed tot z’n recht
te laten komen, worden middelen
vrijgemaakt. Onder cultureel erfgoed
wordt verstaan: wat door vorige generaties is gebouwd of gemaakt en wat nu
nog bestaat en tegenwoordig monumentale of museale waarde heeft. Hierdoor
krijgen de huidige generaties een beeld
hoe mensen vroeger geleefd moeten
hebben. Cultureel erfgoed is van belang
voor de identiteit van een samenleving en
versterkt het cultureel en historisch
zelfbewustzijn. Monumenten en kunstschatten maken een gedeeld verleden
zichtbaar, en versterken daarmee de
culturele band tussen verschillende
landen. Ook bestaat er immaterieel erfgoed: talen, verhalen en legendes, lokale
muziek, volksdans, feesten, rituelen en
traditioneel vakmanschap waaronder van
oudsher gebruikte methoden van textielbewerking en overgeleverde patronen en
schema’s in de decoratieve kunst (weefkunst, keramiek, houtbewerking) en de
bouwkunst. Om optimaal mee te kunnen
stappen in dit nieuw verhaal kwam er een
intergemeentelijke cultureel erfgoedconvenant tot stand tussen Dessel, Balen,
Mol, Retie, Meerhout, Laakdal en Geel.

Uit het N-VA
verkiezingsprogramma van
8 oktober 2006:
“Als gemeente dragen we
zowel ons steentje bij om tot
een betere verdeling van
welvaart en welzijn te komen
tussen Noord en Zuid als
tussen een betere verstandhouding en samenwerking
tussen volkeren, steeds vanuit
hun eigenheid en autonomie.”

11.11.11

D

it jaar organiseert de gemeente Dessel onder leiding van schepen Herman
Minnen en de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS)
voor de twintigste keer op rij een 11.11.11-actie. Het was de jonge Kris Van
Dijck, de eerste schepen voor Ontwikkelingssamenwerking in onze gemeente, die
destijds het initiatief nam. Rode draad is nog steeds de huis-aan-huis-ophaling
van de briefomslagen, waarvoor tientallen vrijwilligers zich inzetten. Dit jaar op
zaterdag 8 november. Medewerkers zijn nog steeds welkom. De opbrengst gaat
dit jaar naar de Dominicaanse republiek waar vanuit de provincie Antwerpen een
project gesteund wordt voor betere en gezondere werkomstandigheden.
Op maandagavond 10 november wordt er in zaal De Eendracht gerockt voor het
goede doel.
Naast deze jaarlijkse 11.11.11-actie wordt een politiek gevoerd waarbij
Desselaars die op één of andere manier bezig zijn met ontwikkelingssamenwerking ook daadwerkelijk ondersteund worden. Iedereen die zich kenbaar maakt
krijgt ook de nodige erkenning van het gemeentebestuur.

Mosselfeest.

KVG Dessel.

H

K

et jaarlijks N-VA mosselfeest in
de Kristoffelzaal was opnieuw
een succes met 700 eters.
De aanwezigheidskwis werd door
tientalle bezoekers juist beantwoord.
De schiftingsvraag daarentegen werd
door niemand juist beantwoord.
De vraag was hoeveel jaren alle N-VA
mandatarissen in gemeente- en OCMWraad samen tellen. Het antwoord is
721 jaren. Er waren zeven mensen die
er één naast zaten. Drie raadden 720.
Vier anderen 722. De zeven winnaars
krijgen een mooi boekenpakket
cadeau. De winnaars zijn:
Jacqueline Rommes, Boshoek 28
Toon Van Wuytswinkel, Lorzestraat 48
Patricia Belmans, Almenstraat 38
Jana Broeckx, Kuilstraat 72
Helena Van Dijck, Biezenstraat 28
Renaat Van Bijlen, Hannekestraat 41
Maria Wils, Heidestraat 32, Mol

VG Dessel mocht van
de vzw Graspop een
cheque van 2.500 euro
ontvangen n.a.v. Dessel Swingt 2008.
KVG komt op voor het welzijn en de
welvaart van personen met een
handicap. Voor hen die door
lichamelijke of mentale letsels niet
dezelfde kansen hebben dan andere
mensen, maar die evenveel recht
hebben op een kwaliteitsvol en
respectvol leven.
Al 50 jaar lang zetten de vrijwilligers
van KVG Dessel zich in om deze
mensen samen te brengen, zinvolle
activiteiten te ontplooien en samen op
te trekken. KVG Dessel engageert zich
om de opbrengst van Dessel Swingt
2008 optimaal te besteden en er
activiteiten mee te organiseren die
openstaan voor alle Desselaars met
een handicap.

Oud is niet out.

V

anuit de gemeente blijft er een
voortdurende aandacht gaan naar
onze senioren. Ook voor hen die
nog goed te been zijn en nog ten volle
deelnemen aan het verenigingsleven.
Op 2 oktober werd er met de bus naar
Griffelrock gereden in het Sportpaleis te
Antwerpen en op 17 oktober was het PC
te Witgoor het decor voor een
ontspanningsnamiddag.
Vanaf vrijdag 7 november kunnen alle
medioren en senioren van Dessel en
Witgoor deelnemen aan de FIT & FUNlessen. De algemene sport- en
bewegingslessen zullen op een
kwaliteitsvolle manier gegeven worden
en zijn aangepast aan het niveau van
medioren en senioren.
De lessen gaan wekelijks door op vrijdag
van 14 uur tot 15 uur in de Spinhallen in
Dessel. Het programma-aanbod bestaat
uit algemene fitheidsgym, fitbal,
eenvoudige spelvormen, gymnastiekoefeningen, balspelen, muzikale
oefeningen, en nog veel meer.
Deze sport- en bewegingslessen worden
gratis aangeboden.
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Kartel - bis.
Kartel.

H
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et parlementair jaar startte met
een enorme kater. Waar ik in
februari 2004 nog mee op de bres
stond om op nationaal vlak een kartel te
bewerkstelligen tussen CD&V en N-VA,
moet ik lijdzaam toezien hoe vier en een
half jaar later de gemaakte afspraken
naar de prullenmand verwezen worden.
Het “niet in de regering stappen zonder
een grondige staatshervorming” werd
zonder blikken of blozen “een niet uit de
regering stappen zonder een staatshervorming.” Het kan verkeren.
In Dessel verandert er natuurlijk niets.
Hier is nooit sprake geweest van een
kartel. In 2004 bestuurde CD&V met SP.a
en VLD en zou dat ook blijven doen na
de gemeenteraadsverkiezingen van
oktober 2006. N-VA zou in de oppositie
blijven.
Het laatste wat ik wil doen is schelden of
verwijten maken, maar je kan er van op
aan dat ik opnieuw erg ontgoocheld ben
in de Christendemocraten. Ik niet alleen
trouwens. Op 21 september congresseerden 1.592 N-VA-leden in Gent. De
analyse was duidelijk: deze regering,
waarin wij als N-VA zelfs geen minister
leveren, kunnen we niet langer steunen.
Na 15 maanden onderhandelen en
constructief opstellen werd aan de
basisvoorwaarden, neergeschreven in
het kartelakkoord en in het Vlaams
regeerakkoord, niet voldaan. Laat staan
dat er zicht is op beterschap.
We hadden geen keuze. Geloofwaardig
blijven of plooien voor datgene dat
sommigen ons verwijten: de eigen
postjes. Het is dus duidelijk het eerste
geworden. Onze minister nam ontslag uit
de Vlaamse regering en een goed
bevriend N-VA bestuurslid deed hetzelfde
uit het kabinet van CD&V-minister
Vandeurzen.
Wat indien er straks toch een staatshervorming zal komen? Dan zal mijn
gevoel tweeledig zijn, want als sommigen
beweren dat het nu moet lukken zonder
de “karakteriëlen” van de N-VA, zijn wij
toch maar de haas geweest om een goed
resultaat mogelijk te maken. Maar, ik
betwijfel het… En indien toch, dan zal ik
grootmoedig ons ongelijk toegeven.
Maar om dat over mijn
lippen te krijgen zal het
meer moeten zijn dan
wat borrelnootjes of
gemorrel in de marge.
Kris Van Dijck
Vlaams
parlementslid

V

anmorgen was het even slikken toen
ik Radio 1 beluisterde. Premier
Leterme hield een requisitoir tegen
de N-VA: de N-VA heeft zondag héél
bewust beslist om het kartel op te
blazen, dat is volledig hun verantwoordelijkheid, het was een heel bewuste keuze
om dit te doen. Ze willen geen overleg,
geen dialoog... Na 15 maanden samen
vruchteloos knokken voor een staatshervorming en voor de splitsing van
Brussel-Halle-Vilvoorde komt dit hard
aan… Na vier jaar loyale samenwerking
als kartelpartner is het ontgoochelend
om de premier zo de bladzijde te zien
omdraaien. De premier was duidelijk niet
aanwezig op het ledencongres van de
N-VA. In élke tussenkomst drong de hoop
door dat het kartel zou behouden blijven.
Het partijbestuur sprak deze hoop niet
tegen, integendeel! Ook maandagmorgen
was het N-VA-partijbestuur nog luisterbereid toen Vlaams minister Geert
Bourgeois terugkoppelde over de
zogenaamde “extra beloften van de
Franstaligen” die Kris Peeters aan de
Vlaamse regering had voorgelegd. Die
zogenaamde “nieuwe garanties” waren
gebakken lucht en compleet ongeloofwaardig, oordeelde het partijbestuur
unaniem. De Franstalige partijen gaven
dat enkele uren later, na het ontslag van
Geert Bourgeois, ook meteen toe. Zelfs
dat schaamlapje werd CD&V, VLD en SP.AVl.Pro niet gegund. Wie gelooft Reynders,
Milquet en Di Rupo trouwens nog na de
voorbije 15 maanden? In realiteit
dienden die “nieuwe garanties” enkel om
de N-VA als onredelijke mensen voor te
stellen. De waarheid heeft zijn rechten.
Niet de beslissing van de 1.600 N-VAleden die deelnamen aan het congres
leidde tot de kartelbreuk. De
N-VA is trouw gebleven aan het kartelprogramma én aan het Vlaams regeerprogramma. Aangezien het duidelijk is
dat er van een grondige staatshervorming en van de splitsing van B-H-V niets
komt voor juni 2009, vinden wij dat je de
mensen niet langer een rad voor de ogen
mag draaien en dat je eerlijk moet zijn.
Dat is wat 1.600 N-VA-leden zondag op
ons congres hebben gedaan en dat is
wat Geert Bourgeois maandag deed.
Hoewel de steun van het Vlaams kartel
aan de federale regering onhoudbaar
was en intern gediscussieerd werd over
het ontslag van de premier besliste de
CD&V-top vervolgens om de federale
regering met MR/cdH/PS toch verder te
zetten. Ondanks 15 maanden “non”.
Ondanks het besef dat er geen grondige
staatshervorming en geen splitsing van
B-H-V komt. Met die beslissing brak het
kartel.
Wat de verwijten van premier Leterme
aan de N-VA betreft: “zwartepieten” is

duidelijk zijn favoriete spelletje. Ik betreur
zo’n uitspraken, allicht geuit uit teleurstelling, want de eenvoudige waarheid is
dat er geen enkele van de kiesbeloften
van het kartel is gerealiseerd en dat in
zo’n situatie N-VA echt niet meer verder
kon. De CD&V-top wel, maar iedere partij
maakt zijn eigen keuzes. Ik heb de indruk
dat heel veel CD&V-collega’s en een
groot deel van de CD&V-basis de mening
van de N-VA deelt. We hebben trouwens
de indruk dat er wat dat betreft echt
geen perceptieprobleem is: alle opiniemakers komen tot die conclusie in dagen weekbladen, in tv-journaals, enz.
De teleurstellende woorden van premier
Leterme doen me denken aan het
gezegde: “De Moor heeft zijn werk gedaan, hij mag nu gaan”. CD&V en N-VA
hebben samen het politieke marktleiderschap in Vlaanderen veroverd. Het
Vlaams kartel werd de dominante kracht
in Vlaanderen. Doordat we samen paars
braken werd Leterme in 2004 Vlaams
minister-president, in
2008 federaal premier.
De N-VA heeft zijn werk
gedaan, de N-VA mag
nu gaan.
Sarah Smeyers
Volksvertegenwoordiger N-VA

11 november.

O

p 11 november herdenken we het
einde van de Eerste Wereldoorlog,
nu welgeteld 90 jaar geleden.
11 november is het symbool geworden
van vrede en dient voor het
nageslacht gekoesterd te worden.
In Dessel vinden twee herdenkingen
plaats. Vanaf 10 uur in het Kempenerf,
met aansluitend een kransneerlegging op
de gemeentelijke begraafplaats van
Dessel centrum en een moment van
ingetogenheid aan de gedenkplaat voor
de gesneuvelden van 14-18 en 40-45
aan het gemeentehuis. In Witgoor vindt
een herdenkingsmis plaats in de kerk om
11 uur met aansluitend eveneens een
bloemenhulde op het kerkhof aldaar.

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 maandag, dinsdag,
woensdag en donderdag toegankelijk van
09.00 tot 12.00 uur en op afspraak.
Kris Van Dijck is bereikbaar na afspraak.

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

