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“betrokkenheid”
N I E U W S B R I E F  V O O R  D E  D E S S E L S E  B E V O L K I N G

17e jaargang nr. 8

Viering 50-jaar Vlaams-nationalisme in Dessel
40 jaar Volksunie

10 jaar N-VA

Zondag 23.10 Zangavond
Kristoffelzaal Heide - 19u

Wil je je studententijd herbeleven? Een cantus uit de oude doos?
Dit is je kans! Met pro-cantoren Kris en Kris

Iedereen welkom.

Woensdag 26.10 Reünie
Oud-voorzitters en oud-mandatarissen worden uitgenodigd voor een .

gezellige babbel en mooie herinneringen.

Vrijdag 28.10 Quizavond
Sporthal Sportpark Brasel - 20u

Ploegen van max. 6 personen. 5 euro per ploeg inschrijving
en voor iedereen prijs.

Iedereen welkom.

Zaterdag 29.10 Academische zitting en receptie
Parochiecentrum Witgoor - 19u

Met toespraken van Guy Muylaert, Kris van Dijck en Bart De Wever.
Alleen voor leden.

Lid kan je steeds worden.
12,5 euro voor één jaar, en 5 euro onder de leeftijd van 30 jaar. 2,5 euro

voor elk bijkomend lid in een gezin.
In ruil krijg je ons maandblad en heb je een stem bij interne verkiezingen en

al dan niet regeringsdeelname.

Bedankt:

Leen Penasse
Met het eind van deze bestuurs-
periode in zicht, danken we onze
11 N-VA-gemeenteraadsleden.

L
een deed in 2006 voor de
eerste keer mee aan de
gemeenteraadsverkiezingen

en werd op slag verkozen met
459 voorkeurstemmen. Op zich
geen verrassing voor een jonge
vrouw die met haar twee voeten in
het verenigingsleven staat en weet
wat ze wil.
Leen werd geboren in 1961en
groeide op in de Broekstraat. Op
jonge leeftijd was ze al een bezige
bij en een gedreven majorette.
Muziek en dans, het werd een
passie voor haar en een rode
draad in haar leven. Op latere
leeftijd werd ze lesgeefster, o.a.
jazzdans, en is ze al jaren de
drijvende kracht achter de turn-
show van Spinfit. Maar ook aan het
succesvolle Mol-in-scène werkte
ze actief  mee. Die creatieve
inborst komt ook tot uiting als het
gaat over decoratie, bloem-
schikken, ontwerpen van tuinen,
enz. Ze houdt dat niet voor zich
maar weet op een boeiende wijze
haar kennis en talenten over te
brengen in workshops. Als N-VA
kunnen ook wij daar de vruchten
van plukken want elke activiteit
krijgt daardoor een stijlvol cachet.
Leen woont met haar echtgenoot
Mark Van den Ackerveken en hun
drie kinderen Auke, Famke en
Tjitse in de
Koolvenstraat.
Voor hen staat ze
altijd paraat. We
danken haar voor
de steun, inzet
en medewerking.
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VU: Guy Muylaert  - www.n-va.be

 Zandvliet 60 - 2480 Dessel

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.

I
n 1961 werd in onze gemeente de
basis gelegd voor wat nu de N-VA is;
de grootste partij, niet alleen in

Dessel, maar ook van dit land. Dit alles
ging stap voor stap en werd gekenmerkt
door het doorzettingsvermogen en de
wilskracht van een steeds groter
wordende groep. Een vogelvlucht door
die vijftig jaar: In 1964 namen twee van
deze pioniers voor het eerst, en zonder
succes, deel aan de gemeenteraads-
verkiezingen. Ze deden dit op de lijst
Gemeentebelangen. Het waren toekom-
stig burgemeester en senator Hugo
Draulans en Rene Van Dijck, vader van
Kris. Zes jaar later breken ze door. Hugo
zetelt ondertussen in de provincieraad
van Antwerpen en wordt lijsttrekker
waardoor de lijst Gemeentebelangen een
echte VU-stempel krijgt. Het is goed voor
vier zetels in de gemeenteraad: Hugo
Draulans, Olga Minnen, Maarten Dillen en
Vic Van Ham. In 1976 komen daar Wiske
Mandelings en Roger Van Campfort bij.
In 1982 wordt de christen democratische
dominantie doorbroken en wordt de
Volksunie met zeven verkozenen de
grootste fractie. Van dan af  beginnen we
echt te wegen op het gemeentebeleid.
Hugo Draulans wordt burgemeester.
Maarten Dillen en Wiske Mandelings
worden schepen. De andere vier raads-
leden zijn Roger Van Ham, Raymond
Verwaest, Roger Van Campfort en Jef
Verreyt. Dessel is op dat moment virtueel
failliet. Grote besparingen en bezuinigin-
gen zijn noodzakelijk. Orde wordt op
zaken gezet, maar de kiezer heeft dat zo
niet begrepen…
Voor de eerste, en voorlopig enig keer,
moesten we na zes jaar 2 zetels
inleveren. In 1989 stappen we met vijf
verkozenen in een coalitie met d’82.
Hugo Draulans en Kris Van Dijck als
schepen. Wiske Mandelings wordt
voorzitter van het OCMW en de drie
raadsleden zijn Maarten Dillen, Raymond
Verwaest en Roger Van Ham.

In 1994 neemt Kris van Dijck de fakkel
over als lijsttrekker. Niettegenstaande
een verlies van ruim 2% blijven we op
vijf  zetels. Kris wordt burgemeester in
een coalitie met CD&V. Hugo blijft
schepen en Diana Slegers wordt
voorzitter van het OCMW. De andere drie
raadsleden zijn Wiske Mandelings,
Raymond Verwaest en Fons Dries.
Van dan af  gaat het pijlsnel omhoog.
In 2000 wordt een loopje genomen met
de democratische logica. Met 8 zetels op
19 (bijna 40% van de stemmen)
belanden we in de oppositie.
Een monsterverbond van de drie
traditionele partijen zet ons aan de kant.
De acht raadsleden zijn dan:
Kris Van Dijck, Hugo Draulans, Fons
Dries, Diana Slegers, Flor Van Noppen,
Maria Van Dael, Carlo Van Beylen en
Erik Gys.
Zes jaar later wordt er electoraal
teruggevochten. Gewapend met het
maandblad Betrokkenheid, en met een
gedreven ploeg wordt de volstrekte
meerderheid behaald: 11 zetels op 19.
Na een aantal interne verschuivingen
gaan volgende gemeenteraadsleden aan
de slag: Kris Van Dijck burgemeester,
Ellen Broeckx, Erik Gys, Flor Van Noppen
en Herman Minnen schepen, Kris Bertels
voorzitter gemeenteraad en Fons Dries,
Koen Huysmans, Renild Peeters,
Leen Penasse en Viviane Willems
raadslid. Als voorzitter van het OCMW
start Diana Slegers die ondertussen
vervangen werd door respectievelijk
Roger Van Campfort en Pascale Segers.

Aantal verkozenen:

1964  0

1970  4

1976  6

1982  7

1988  5

1994  5

2000  8

2006 11

50 jaar gemeentepolitiek.

Bouwgronden.

D
e voorbije periode zijn in Dessel
verschillende verkavelingen
bijgekomen. Daarmee wordt

tegemoetgekomen aan een grote
nood. Zeker voor de minder
kapitaalkrachtigen die ook dromen van
een huisje en tuintje. Vooral de
verkaveling van Dessel Sport in de
Lorzestraat had door de tussenkomst
van het gemeentebestuur een sociale
toets. De 10.000 euro vermindering
voor jonge Desselaars die geen
eigendom hebben, kwam tien jaar na
verkaveling Elsakkers niks te vroeg.
Nu verkoopt de gemeente in de
Kuilstraat zes bouwgronden tegen
marktprijs. Tegen marktprijs omdat
deze gronden in een gebied voor open
bebouwing liggen en we van oordeel
zijn dat hier de sociale dimensie niet
meespeelt. Hier mag de winstmarge
hoger zijn. Hier beogen we de kapitaal-
krachtigere investeerders voor kavels
die meer dan 7.00m² oppervlakte
hebben. De prijs is bepaald door een
officiële schatting, een prijs waar de
gemeente als openbaar bestuur niet
onder mag gaan. Deze geschatte prijs
is dan ook het basisbedrag waarop de
gronden kunnen verkocht worden.
De gemeente mag hier niet onder
verkopen. De gemeenteraad van
oktober zal gevraagd worden de
verkoopsvoorwaarden goed te keuren.
Wat zeker is, is dat alle gronden op
een openbare wijze zullen verkocht
worden aan de hoogst biedende.



Uit het gemeentelijk

beleidsplan 2007-2012:

“Het principe van de vervuiler

betaalt wordt door de

gemeente omgezet in een

concrete aanpak. Wie veel

afval produceert en meegeeft

krijgt daarvoor ook de reke-

ning gepresenteerd. Daartoe

wordt het DIFTAR-systeem

ingevoerd.”

191

DIFTAR werkt.

S
inds januari 2008 is het DIFTAR-
systeem in voege m.b.t. de
ophaling en verwerking van het

huishoudelijk afval. De basis van deze
manier van werken werd gelegd in de
beslissing van de gemeenteraad van
16 september 2004, goedgekeurd
door CD&V en d’82 (Open VLD en
SP.a).
Uit het raadsbesluit van toen lezen we:
“Overwegende dat de gemeenteraad
van oordeel is dat de participatie aan
het DIFTAR-project van IOK Afvalbeheer
een geschikt instrument is om het
gewenste afvalbeleid te bestendigen en
aldus het principe van ‘de vervuiler
betaalt’ als een kenmerkend uitgangs-
punt van het Vlaamse Afvalstoffenbeleid in de praktijk om te zetten;
Overwegende dat het daarom in het kader van de aansluiting van de gemeente bij
de opdrachthoudende vereniging IOK Afvalbeheer en gelet op het voorstel van de
Raad van Bestuur van IOK aangewezen is dat de gemeente zich engageert om in
dit project te participeren en hierover met IOK Afvalbeheer in het kader van
beheersoverdracht een overeenkomst af  te sluiten.” Diegenen die nu kritiek
hebben op het gemeentebestuur moeten weten waar en wanneer de trein op de
rails gezet werd… N-VA stemde toen tegen…

Op maat van Dessel.
Het DIFTAR-systeem werd ingevoerd, zoveel mogelijk op de maat van onze
gemeente. Zo kozen we voor een relatief  lage basiskost, maar een iets hogere
eenheidstarief  per kilogram. Daardoor is het echt de vervuiler die betaalt.
Het opzet van het hele verhaal!
In Dessel betaal je 24 euro vast recht voor restafval en 12 euro voor GFT. Daarte-
genover wordt niet alleen je restafval en GFT opgehaald. Ook glas, PMD (zak kost
25 cent), papier en karton wordt aan je deur opgehaald, evenals herbruikbaar
textiel, grof  huisvuil, snoeihout en kerstbomen. Wil je toch sneller van je afval af,
dan is er nog het containerpark…

Even vergelijken.
Op de website van IOK Afvalbeheer kan je de regelingen in de gemeenten die in
het DIFTAR-verhaal stapten met elkaar vergelijken. Een greep hieruit voor wat
restafval en GFT betreft:

rest afval grijze container GFT groene container

vast per jaar per kg vast per jaar per kg
Dessel 24,0 euro 0,20 euro 12,0 euro 0,100 euro
Merksplas 36,0 euro 0,15 euro 12,0 euro 0,075 euro
Rijkevorsel 42,0 euro 0,20 euro 12,0 euro 0,100 euro
Geel 43,2 euro 0,22 eruo 10,8 euro 0,110 eruo
Oud-Turnhout 36,0 euro 0,15 euro 12,0 euro 0,075 euro
Meerhout 27,0 euro 0,15 euro 03,0 euro 0,050 euro
Vorselaar 42,0 euro 0,15 euro 06,0 euro 0,075 euro
Balen 27,0 euro 0,15 euro 09,0 euro 0,075 euro
Arendonk 42,0 eruo 0,20 euro 18,0 eruo 0,100 euro

Sociale bijpassing.
Niet iedereen treft schuld bij de productie van veel afval. Medische redenen of  het
hebben van kinderen kunnen daarbij een rol spelen. Om hierop in te spelen geeft
de gemeente ook een toelage:
Er is jaarlijks een vermindering van 30 euro:
1) Voor elk kind in zijn of  haar eerste drie levensjaren. Dit betekent 90 euro per
1)kind gespreid over drie jaar!
2) Voor mensen die incontinentieproblemen kennen.
3) Voor elke door Kind en Gezin erkende onthaalmoeder.
4) Voor elke vereniging met een eigen lokaal.

Sluikstorten bestraffen.
Sinds 2004 worden sluikstorters
aangepakt. Het sluikafval wordt gecon-
troleerd en indien de eigenaar kan
geïdentificeerd worden, staat er een fikse
boete tegenover. Soms gaat dat vlot.
Soms lukt dat minder. De tarieven die
moeten betaald worden:
- Zeer klein afval: 12,50 euro
- Klein afval: 50 euro
- Middelgroot afval: 125 euro
- Groot afval: 250 euro
- Grote hoeveelheden afval en gevaarlijk
- afval: 625 euro
Doorheen de jaren geeft dat volgend
resultaat:

aantal
identificaties totaal boetes

2004 11 1.425 euro
2005 10 1.500 euro
2006 04 0.500 euro
2007 05 1.250 euro
2008 12 1.800 euro
2009 13 2.675 euro
2010 06 0.575 euro
2011 06 1.375 euro
Daarnaast dragen tal van verenigingen
hun steentje bij door in straten en
bossen zwerfvuil te ruimen. Hiervoor
krijgen ze een subsidie van 50 euro per
kilometer of  hectare.

Wat kost wat?
Laat het duidelijk zijn dat daarmee het
gehele afvalplaatje niet rond is. Om alles
financieel rond te krijgen past de
gemeente uit algemene middelen nog
ruim bij. Vorig jaar zag het er zo uit:
De totale kost van afval (DIFTAR en
containerpark): 777.967 euro
Door de Desselaar betaalt via DIFTAR:
289.481 euro Door de Desselaar betaalt
voor grof  vuil: 30.441 euro
De Desselaar betaalt dus 41%.
De gemeente de overige 59%.
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Werkbare waarden.

A
l geruime tijd schrijft
Bart De Wever een tweewekelijkse
 column in De Standaard. In die

stukjes bewijst hij dat hij een gevatte
observator is van onze samenleving
en een scherpzinnige analyticus van
de tijdsgeest.
‘Werkbare waarden’ bundelt de
columns die sinds 2009 verschenen
en een aantal niet eerder gepubli-
ceerde essays. Hieruit blijkt maar al te
duidelijk hoezeer en hoe graag de
N-VA-voorzitter tot denken aanzet,
ideeën op de korrel neemt, en alles
graag in een breed historisch
perspectief  plaatst.
Het boek is een vervolg op het door
hem eerder geschreven
‘Het kostbare weefsel’.
‘Werkbare waarden’ is uitgegeven bij
Pelckmans en te verkrijgen in de
boekhandel of te bestellen via de
website: www.werkbarewaarden.be.

De vrijwilliger.

D
e discussie over wat is een ‘vrijwilligers’ loopt al lang. Wanneer ben je
‘vrijwilliger’? Iemand die helemaal gratis iets doet voor een andere?
Iemand die het ‘statuut’ van vrijwilliger heeft? Wat met iemand die alle

onkosten uitbetaald krijgt?...
Vanuit diverse organisaties worden er initiatieven genomen om vrijwilligers in de
bloemetjes te zetten: een receptie, een etentje, een prijs,…
Wij menen dat een ‘vrijwilliger’ iemand is die totaal onbaatzuchtig, zonder in de
kijker te willen lopen, soms zonder gekend te zijn, zonder iets te ontvangen van
wie dan ook een opdracht uitvoert. Dit kan van alles zijn.
Al die vrijwilligers, die nauwelijks gekend zijn, want die stille werkers zijn de ‘echte’
vrijwilligers, moeten we enorm dankbaar zijn. In de sportclub, in de jeugd-
beweging, in de vereniging, maar ook in de bijstand van familielid of  gebuur…
Bedankt allemaal, en voor jullie dit gedicht van de begin dit jaar overleden
Hilde Van Putten uit ‘Van aarde en hemel thuis’:

Ode aan de vrijwilliger

Inzet noemen ze het :
Alles zien, alles horen, dikwijls zwijgen.

Dagen geven, avonden in de weer zijn,
Nachten wakker liggen.

Zon zijn, regen incasseren,
Onweer verhelpen.

Vooral veel doen, weinig stilstaan,
Een beetje ontvangen.

En jij doet dit steeds opnieuw
Wie kan je daarvoor genoeg danken.

Het kan veiliger.

N
aast de vaste camera’s werden de voorbije weken ook een aantal bemande
snelheidscontroles uitgevoerd. In sommige straten is er wel degelijk een
probleem zoals uit onderstaande tabel blijkt. De veiligheid komt in het

gedrang, en je portemonnee wordt er niet beter van. Wie wel?
Wij blijven vragen om de snelheidsbeperkingen na te leven in het belang van
iedereen. En denk er aan; in heel Dessel 70-50-30!

straat gecontroleerde voertuigen aantal overtredingen percentage
Molsebaan 544 55 10,1 %
Kattenberg 25 8 32,0 %
Meistraat 249 1 0,4 %
Kruisberg 251 74 29,5 %
Nieuwedijk 118 37 31,4 %


