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In de kijker:
Herman Minnen

M

anusje-van-al in het Dessels
schepencollege, Herman
Minnen, zette net drie jaar
geleden zijn eerste stappen in de
Desselse politiek. Herman groeide
samen met zijn ouders Marcel en
Jozefa Wellens, zus en twee broers
op in de Boonhofstraat. Op jonge
leeftijd ging hij aan de slag als
arbeider bij NZM Gritt in Mol Donk.
Hij trouwde met Sonja Debie en
samen hebben ze drie dochters:
Jolien, Lies, en Annelou.
In Dessel kan er weinig
georganiseerd worden of Herman
is er wel op één of andere manier
bij betrokken. Helpen, meewerken
en als het moet leiding nemen.
Niks is hem te veel. N-VA Dessel
zag in hem dan ook de geknipte
persoon: sociaal geëngageerd,
maatschappelijk betrokken, met de
voeten op de grond, steeds bereid
te helpen en met een groot gevoel
voor verantwoordelijkheid.
En of de gemeenteraadsverkiezingen voor hem een succes
waren. Met 762 voorkeurstemmen
verraste hij vriend en vijand
waardoor de kiezer hem quasi
rechtstreeks in het schepencollege
katapulteerde. Daar is hij verantwoordelijk voor sport, toerisme,
senioren en ontwikkelingssamenwerking. Stuk voor stuk beleidsdomeinen die hem op het lijf
geschreven zijn en waar hij zijn ziel
in kan leggen. Dat toont ie ook. Na
opnieuw een spetterende zomer
met sportieve en toeristische
hoogtepunten staan voor Herman
met o.a. de seniorennamiddag en
de 11.11.11-campagne opnieuw
drukke dagen op
de agenda.
Wij danken
Herman voor zijn
grote inzet voor
de hele Desselse
gemeenschap.

Wereldwinkel Dessel.

O

p vrijdag 9 oktober opende burgemeester Kris Van Dijck
de eerste Desselse wereldwinkel. Sinds de opening van
de eerste wereldwinkel in 1971 in Antwerpen telt Vlaanderen er
ondertussen 214. De bedoeling van Oxfam-wereldwinkels is om producten uit
de derde wereld op een verantwoorde wijze hier op onze Westerse markt te
verkopen. Koffie, thee, honing, suiker, fruitsap, wijn en andere dagdagelijkse
benodigdheden waarvoor de producent, de plaatselijke boer, een eerlijke
prijs gekregen heeft.
Je betaalt er inderdaad iets meer. Maar diegene die er zijn werk en energie in
stak, en die zelf ook moet voorzien in z’n eigen levensonderhoud, kreeg
waar ie recht op heeft. Wereldwinkel Dessel is een samenwerking tussen
wereldwinkel Arendonk, de Rusthuis (in zonder woonhuis de Hei) en de
gemeente Dessel, waarbij een winkel ingericht is in het schooltje van de Hei,
Kruisberg 16. De winkel wordt opengehouden door een schare vrijwilligers en
start met openingsuren op donderdag en vrijdag namiddag. Afhankelijk van
de interesse, zowel van klanten als medewerkers, zouden deze uren kunnen
uitgebreid worden.
Aan jou, Desselaar, om van wereldwinkel Dessel een succes te maken.
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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.nvadessel.be
www.krisvandijck.be
www.florvannoppen.be
Het secretariaat is van
maandag t/m vrijdag toegankelijk van
09.00 tot 12.00 uur en op afspraak.
Kris Van Dijck is bereikbaar na afspraak.

11.11.11

O

ok dit jaar zal de periode van 11 november in het teken staan van
11.11.11. Door deel te nemen trachten we niet alleen fondsen in te
zamelen. 11.11.11 is meer dan geld inzamelen alleen. Belangrijker nog
vinden we dat we er als mens even bij stilstaan dat niet iedereen het even goed
heeft dan wij, hier in het westen. Even solidair zijn is, menen wij, het minste wat we
kunnen opbrengen. Op zaterdag 7 en woensdag 11 november loopt de huis-aanhuisophaling. Het jaarlijks muziekfestival ten voordele van 11.11.11 zal wegens
praktische moeilijkheden pas plaatsvinden op 6 maart volgend jaar.
Om optimaal te kunnen werken zal de ophaling voor het eerst plaatsvinden op
twee dagen. Daartegen krijgen alle Desselaars een briefomslag waarin ze hun
bijdrage kunnen steken. Deze briefomslagen worden vervolgens door een schare
vrijwilligers opgehaald. In principe komt eerst Witgoor aan de beurt .
(7 november). Vier dagen later zullen de vrijwilligers de Desselse huizen
bezoeken (11 november). Afhankelijk van de opkomst kan hiervan afgeweken
worden… Schepen Herman Minnen roept ook langs deze weg de Desselaar op
om mee te doen. Dit door te helpen, of dan toch minstens met een gulle gift.
Verenigingen of individuen die willen meehelpen kunnen zich altijd melden op het
gemeentehuis. Zoals altijd: vele handen maken licht werk en met voldoende
helpers kunnen ook alle huizen bezocht worden.
Indien je toch onze helpers mist (niet thuis bijvoorbeeld) kan je nog altijd je
omslag kwijt op het gemeentehuis.
Wij rekenen op jullie allen!

Voorzitter GROS.

I

n het vooruitzicht van een drukke periode rond 11.11.11 kwam ons het
ontslag ter ore van de voorzitter van de GROS (gemeentelijke raad voor
ontwikkelingssamenwerking), Erik Peeters, eveneens voorzitter van SP.A
Dessel. Hij bericht de GROS niet langer tijd te hebben voor deze opdracht.
114 Natuurlijk altijd spijtig wanneer iemand zijn engagement moet opgeven.
Wij danken hem alvast voor zijn inzet voor de Desselse GROS.
Schepen Herman Minnen nam dan ook zelf het voortouw om de geplande acties
ongehinderd te kunnen laten plaatsvinden.

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

Mosselfeest.

H

et N-VA
mosselfeest
brak opnieuw
een record:
750 eters!
Terwijl het
aantal bezoekers
steeds stijgt, lukken
we er in om niet in kwaliteit of service in
te boeten. Integendeel zouden we
zeggen. Om alles onder controle te
houden maken we ook nauwelijks
reclame buiten Dessel.
Van de aanwezigen die deelnamen aan
de aanwezigheidsquiz kunnen de
winnaar, samen met de vijf die er het
dichtst bij waren, eerstdaags hun prijs
ontvangen. Naast de te beantwoorden
inhoudelijke vragen bleef natuurlijk de
schiftingsvraag. De lengte van het lint in
de bokaal bedroeg 302 cm.
De uitlag is de volgende:
1. Simonne Vanherck,
Lorzestraat 105, 302cm
2. Isabeau De Bie,
Donkerstraat 43, 303cm
3. Jef Ooms,
Dijkstraat 28, 301cm
4. Theo Staes,
Lorzestraat 105, 301cm
5. Joke Van Herzeele,
Hodonksepas 8, Retie, 300cm
6.Hanne Peeters,
Boshoek 13, 300cm
Je kan nu al noteren; zondag 3 oktober
2010 tekenen wij opnieuw present.

Uit het N-VA beleidsprogramma
2007-2012:
“De seniorenraad is een
bondgenoot om een degelijk,
kwaliteitsvol beleid van en
voor de senioren uit te
tekenen.”

Seniorennamiddag.

O

p vrijdag 16 oktober stonden de Desselse senioren centraal op de door het
gemeentebestuur en de seniorenraad ingerichte seniorennamiddag.
In een volgelopen Witgoorse parochiezaal zorgde Danny Fabry voor de
animatie. Op de seniorennamiddag zijn alle Desselse senioren welkom.
Ook zij die niet actief zijn in één of andere seniorenvereniging.
Naast het organiseren van deze namiddag buigt de seniorenraad zich over de
problemen die senioren in Dessel ondervinden en doet men aanbevelingen aan
het beleid om daar waar kan bij te sturen.
Zo zien we maar dat mensen zich voor elkaar blijven engageren.

PS bedreigt toekomst SCK.

A

l vele jaren huisvest onze buurgemeente Mol met het Studiecentrum voor
Kernenergie (SCK) een onderzoeksinstelling met wereldfaam. En dat SCK heeft
ook ambitieuze plannen. De oude BR2 reactor is na 45 jaar trouwe dienst aan
vervanging toe. Daarom werkt het SCK met het MYRRHA-project aan de ontwikkeling
van een grote internationale onderzoeksinfrastructuur, met een nieuwe testreactor als
kloppend hart. Dit moet het studiecentrum toelaten om de komende 40 jaar een
absolute wereldspeler te blijven.
Het project is veelbelovend. Zo zal MYRRHA onderzoeken hoe de periode van veilige
berging van radioactief afval kan verkort worden van vele honderdduizenden jaren nu
tot maar enkele honderden jaren in de toekomst. Verder staat ook onderzoek naar
medische toepassingen voor de behandeling van kankers op de agenda.
N-VA is in elk geval enthousiast en we zijn in goed gezelschap. Ook Europa en vele
buitenlandse onderzoeksinstellingen staan klaar met de nodige budgetten. De enige
die al enkele jaren dwars ligt, is onze eigen federale regering. De PS heeft het
namelijk niet zo begrepen op kernenergie, zelfs niet als het gaat om wetenschappelijk
onderzoek. Het SCK vraagt de regering een investering van 400 miljoen euro, gespreid
over 12 jaar. Veel geld uiteraard, maar we krijgen er heel wat voor in de plaats. Het
SCK blijft een studiecentrum met wereldfaam waarop we fier kunnen zijn. Daarenboven
creëert MYRRHA 2.000 bijkomende arbeidsplaatsen. Jobs die ook onze gemeente en
de Kempen heel goed kunnen gebruiken. Het SCK heeft berekend dat voor elke euro
die de federale regering investeert, er 12 euro terugvloeit naar onze economie.
Wat een unieke kans voor onze regio en voor heel het land! Het verzet van de PS
tegen dit project is onbegrijpelijk. Het feit dat het SCK in Mol staat en niet in Wallonië,
zal er wel niet vreemd aan zijn. Het is tijd dat Vlaamse regeringspartijen CD&V en
Open VLD binnen de federale regering hun tanden laten zien. Hoe lang gaan zij nog
dulden dat de PS de toekomst van onze eigen onderzoeksinstelling bedreigt?
Of moeten we ook in dit dossier vaststellen dat de Franstalige minderheid ons land
bestuurt? Het SCK zal zijn met MYRRHA, of het zal niet zijn.

Scholenveldloop.

I

n sportpark Brasel werd op vrijdag
25 september door de gemeentelijke sportraad in samenwerking met
ARAC de Desselse scholenveldloop
georganiseerd. Naast de fel gesmaakte
sportactiviteiten in de sporthal en op
het BMX-parkoers was het lopen
geblazen voor alle Desselse lagere
schoolkinderen. In twaalf wedstrijden,
opgesplitst per leerjaar en geslacht
namen bijna 500 kinderen deel.
De eerste drie kregen een medaille en
van elke reeks zijn de eerste 10
uitgenodigd om onder de slogan
“Sterren van Morgen” deel te nemen
aan de Jeugd Cross-cup op het
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Zilvermeer op zondag 8 november
aanstaande. Opnieuw liet Dessel zich
van zijn sportieve zijde opmerken.

Als men ouder wordt,
wordt woede treurigheid.

in de debatten mag beslist. Van de
nieuwe voorzitter wordt dat ook
verwacht. De Standaard schreef: “Dat
Jan Peumans (N-VA) parlementsvoorzitter is, is een troef voor het
parlement. Hij is een werkpaard, kent
verschillende dossiers bijna uit het
hoofd, is niet van plan zich discreet op
te stellen en verwacht van zijn leden
hetzelfde”.

Niet marchanderen

Vlaams Parlement uit
de startblokken.

“

We gaan ons niet vervelen”
schreef een Vlaamse krant net
voor het vernieuwd Vlaams
Parlement zijn werkingsjaar ging
aanvatten. Er wordt integendeel een
levendiger parlement verwacht onder
leiding van parlementsvoorzitter, Jan
Peumans (N-VA), die al aankondigde
‘zijn klep niet te zullen houden’.
De vernieuwde N-VA-fractie in het
Vlaams parlement wil voortgaan op het
elan van de vorige legislatuur.
De fractie met zes leden kreeg op het
einde van de rit een uitstekende score
omdat ze inderdaad vijf jaar lang haar
parlementaire rol vervulde. Men is dat
misschien vergeten, maar dat gebeur116 de ook vier jaar lang in een meerderheidspositie. Dat belette de N-VA niet
een kritische zin aan de dag te leggen
op een constructieve wijze. Zo
slaagden we erin om de kwaliteit van
belangrijke beslissingen te verbeteren.
Toen we door de politieke omstandigheden in de oppositie werden gedwongen veranderde die houding niet.

Oppositie om de oppositie is niet echt
zinvol en is niet aan ons besteed.
Kritisch werk leveren om iets ten
goede te veranderen is voor de
Vlaamse gemeenschap een stuk
belangrijker en is dan ook ons doel.
Met zestien fractieleden in plaats van
zes kunnen we de talrijke taken beter
verdelen. Onze doelstellingen veranderen niet. De N-VA wil loyaal zijn aan de
meerderheid, maar dat betekent niet
dat de parlementaire controle op de
regering zal verminderen of dat we het
initiatiefrecht van het parlement willen
verzwakken. Integendeel.
De N-VA-fractie in de vorige periode
was misschien een buitenbeentje. Over
het algemeen kreeg het Vlaams
parlement niet al te enthousiaste
commentaren. Er werd nogal vaak –
misschien te vaak – gezegd dat het
Vlaams parlement een ‘veredelde
gemeenteraad’ was. Er werd geklaagd
over saaiheid en braafheid, zelfs over
enige lethargie.
Of die klachten altijd terecht waren is
nog iets anders, want sommige
beoordelaars in de media zie je nooit
of zelden. Maar iets meer levendigheid

Loyaal meewerken met de meerderheid? Zeker, maar dan wel als de
basisbeginselen van de N-VA worden
gerespecteerd en het engagement in
het door ons onderschreven regeerakkoord wordt nageleefd. Zo zal het voor
ons niet mogelijk zijn dat het Vlaams
parlement inbindt om een federaal
non-bestuur in leven te houden. Men
moet er bijvoorbeeld niet op rekenen
dat er wel wat kan gemarchandeerd
worden met Brussel-Halle-Vilvoorde.
De N-VA heeft geen zin om over de
grondwet te onderhandelen als de
tsunami van Franstalige belangenconflicten tegen de splitsing van B-H-V
ten einde loopt. Het arrest van het
Grondwettelijk Hof over de splitsing is
ondertussen zes jaar oud. Het wordt
stilaan wel tijd om beslissingen van dit
hoogste rechtsorgaan ook uit te
voeren. We blijven er ook bij dat
Vlaanderen zijn bevoegdheden, die het
nu al bezit, maximaal moet kunnen
benutten. De komende jaren wil de
N-VA meewerken aan saneringen om
de Vlaamse begroting snel weer op
orde te krijgen. Als iedereen dat zou
doen zou het al een stuk beter gaan in
dit land. Maar we denken er niet aan
om na de periode van sanering - die
zeker niet gemakkelijk zal zijn eventuele overschotten ‘in de kous’ te
stoppen om het Belgische niveau te
plezieren. Als er extra beleidsruimte
komt, zal Vlaanderen dat gebruiken
om te investeren. Het regeerakkoord is
daarover duidelijk.
Kris Van Dijck
Fractievoorzitter N-VA
Vlaams parlement

