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In de kijker:

Fons Dries

F
ons is al aan zijn derde
legislatuur toe als
gemeenteraadslid. In 1988

stond hij op nauwelijks 24-jarige
leeftijd voor het eerst op een lijst.
Zes jaar later werd hij gekozen.
Zijn stemmenaantal ging steevast
in stijgende lijn.
Hij is dan ook een vaste waarde in
de gemeenteraad en sinds begin
dit jaar zetelt hij ook in de
politieraad. Fons woont nog altijd
op de Nieuwedijk, de straat waar
hij opgroeide. Hij is alom gekend
als een harde werker die z’n
verantwoordelijkheid niet uit de
weg gaat. Na zijn technische
opleiding ging hij als
metser-vloerder aan de slag;
eerst als werknemer, vervolgens
als zelfstandige. De bouw kent
voor hem dan ook geen geheimen.
Naast zijn drukke beroepsleven
maakt hij tijd om zich in te zetten
voor de andere. Een engagement
van in zijn jeugdjaren: Scharnier
en Chiro. Nu is hij al jaren een
graag geziene kookouder op de
zomerkampen van de jongens
Chiro van Witgoor. Sinds zijn
engagement in onze afdeling is hij
ook de sterke kracht waarop we
kunnen rekenen bij nationale
verkiezingen. Hij leidt en plant de
werkzaamheden voor de
verkiezingsborden tot ver buiten
onze gemeentegrenzen. Een niet
geringe bijdrage met als resultaat
één Desselaar in de Kamer en één
in het Vlaams
Parlement.
Bedankt Fons
voor die jaren-
lange steun!

Solidariteit met wie het echt nodig heeft!

D
e maand november staat al decennia lang in het teken van
ontwikkelingssamenwerking. Ook in Dessel wordt dan de 11.11.11-
actie georganiseerd. Het vormt sinds 1989, toen Kris Van Dijck de

eerste Desselse schepen voor ontwikkelingssamenwerking mocht worden,
het speerpunt van het gemeentelijk beleid terzake. Ondertussen hebben
we een gedreven gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking die
het veldwerk voor haar rekening neemt.
Dessel trekt niet alleen jaarlijks een budget uit om aan ontwikkelings-
samenwerking te besteden -een bedrag dat trouwens jaar na jaar
verhoogd wordt- het gemeentebestuur tracht ook te sensibiliseren en waar
kan zelf  het goede voorbeeld te geven. Dit kan al door zelf  bewust eerlijke
handelsproducten aan te kopen voor de gemeentelijke diensten. Solidariteit
wordt zo een levend begrip. Solidariteit met diegenen die minder hebben,
die minder kansen hebben en die vaak nog gebukt gaan onder de last van
onderdrukking en uitbuiting.
Via deze weg wensen wij onze erkentelijkheid uit te drukken aan al
diegenen die op één of  andere manier bijdragen aan de Desselse
ontwikkelingssamenwerking. Via eigen initiatieven of  deelnemend aan door
anderen opgezette projecten, leveren ze zo een bijdrage aan een eerlijker,
rechtvaardiger wereld. Bedankt!

Kris Van Dijck Herman Minnen
Burgemeester Schepen Ontwikkelingssamenwerking



Geen misverstand aub.

I
n Het Nieuwsblad van 9 november
lezen we dat de oppositie vraagt om
de gemeentelijke website ook toegan-

kelijk te maken voor slechtzienden. Zij
vroegen dit op de gemeenteraad van 25
oktober. Maar laat er geen misverstand
over bestaan, de vraag was zonder
inhoud. De beslissing werd al op 6
september genomen op voorstel van het
schepencollege, toen het lastenboek voor
een nieuwe website goedgekeurd werd.
Daarin staat met evenveel woorden dat
de website gebruiksvriendelijk moet zijn
voor slechtzienden. Blijkbaar is niet
iedereen goed bij de les.

DIFTAR.

V
anaf 1 januari 2008 zetten we met z’n allen de stap naar Het DIFTAR-systeem.
De essentie is dat iedereen betaalt wat hij meegeeft en niet, zoals nu, voor wat
hij niet meegeeft… Want buiten de aankoop van extra zakken, betaalde iedereen

tot nu toe evenveel. Als N-VA hebben we lang getwijfeld of  we deze stap al dan niet
zouden zetten. We namen de beslissing na veel wikken en wegen vanuit de wetenschap
dat het eerlijker is.
Wat de vaste kost betreft, hielden we het in Dessel voor elk huisgezin, voor elk
ophaalpunt bijzonder laag: 12 euro per jaar of  1 euro per maand zonder GFT en
18 euro per jaar of  1,5 euro per maand met GFT. Deze vaste kost is verschuldigd door
alle belastingplichtigen:
- op het gebruik van de ophaalcontainers voor huisvuil en GFT,
- de gescheiden ophaling aan huis, de verwerking en de recyclage van:

papier, karton, PMD en glas,
- de toegang tot het containerpark.
In de tabel hieronder merk je het verschil in vaste kost die men verschuldigd is in
Dessel en de gemeenten in onze omgeving die ook met DIFTAR werken.

vaste kost per ophaalpunt vaste kost per ophaalpunt
zonder GFT met GFT

Dessel 12 euro 18 euro
Merksplas* 6 euro 18 euro
Balen 36 euro 36 euro
Geel 53 euro 66 euro
Arendonk 48 euro 72 euro
Oud-Turnhout 36 euro 48 euro
Ravels 60 euro 69 euro
*Merksplas heeft geen eigen containerpark

Ondertussen zijn de grijze bakken verdeeld en kregen de GFT-bakken een
gegevens chip. Iedereen kreeg eveneens een  boekje met alle mogelijke tekst en
uitleg. Heb je nog vragen of  staat nog niet alles op punt, aarzel niet en bel de info-lijn.
Tijdens de kantooruren: 0800-97 687
Wij rekenen erop dat DIFTAR iedereen aanzet om verstandig met afval om te gaan en
ook verstandig aankopen te doen. Afval vermijden is dan ook de boodschap.

Groenafval?
Omdat Dessel een groene gemeente is en vele mensen inspanningen leveren om
mooie tuinen tot stand te brengen, kan de gemeente niet anders dan in haar
afvalbeleid daar ook ernstig rekening mee te houden.
Gelet op het nieuwe DIFTAR-systeem en het bestaan van ons containerpark, bouwen
we alzo een drietrapsbeleid uit:
1. Iemand die nauwelijks groente-, fruit- of  tuinafval heeft, of  kiest voor
zelfcompostering, moet helemaal geen groene container nemen. Alles wat hij meegeeft
gaat dan in de grijze bak. Tarief  0,15 euro per kilogram.
2. Wie toch wat groente-, fruit- of  tuinafval meegeeft kiest ook best voor de groene
bak. Tarief  0,075 euro per kilogram, of  de helft van de prijs voor wat in de grijze
container verdwijnt.
3. Wie toch veel tuinafval heeft, kan hiermee kosteloos terecht op het containerpark.
Bij deze laatste trap levert de gemeente een extra inspanning, want hier neemt de
gemeente de volledige kost voor de verwerking op zich. Het is een beloning voor die
Desselaars die investeren in een groene leefomgeving.
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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.n-vadessel.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

Nieuwe huisstijl

H
et gemeentebestuur schreef  een
wedstrijd uit om voor de gemeente
Dessel een nieuw logo en dito

huisstijl aan te nemen. Een onafhankelijke
jury van ambtenaren en kunstenaars
bogen zich over dertien voorstellen,
zonder dat ze wisten van wie die
voorstellen kwamen. Ze kozen bijna
unaniem het ontwerp van Frans Blankert.
Het nieuwe logo bestaat uit een vierkant,
opgedeeld in vier blokjes in de kleuren
blauw (water), groen (natuur), wit (zand)
en geel (samen met de zwarte letters, de
kleuren van Dessel), waarin de woorden
staan: natuurlijk - veelzijdig - Dessel.



43

Uit het N-VA

verkiezingsprogramma van

8 oktober 2006:

“Als N-VA blijven wij voor

honderd procent achter de

studie van STOLA staan en de

door de partnerschappen

afgeleverde projecten. Wij

wensen die projecten ook ten

volle vanuit onze gemeente-

lijke autonomie verdedigen”

Berging nucleair afval.

O
p vrijdag 9 november werd een intentieverklaring van samenwerking
ondertekend door NIRAS, STORA en MONA, de hoofdrolspelers in de
uitwerking van het geïntegreerde project van oppervlakteberging in Dessel

voor het laag- en middelactief  kortlevend afval (categorie A-afval).
De principes van samenwerking en overleg tussen NIRAS, de partnerschappen en
de gemeenten, wordt bestendigd. De samenwerking wordt geconcretiseerd op
twee niveaus. Een operationeel niveau van voorbereidende discussies, opvolging
en uitvoering van studies en acties via de werkgroepen van de partnerschappen
STORA en MONA. Een bestuurlijk niveau van geïntegreerde besluitvorming en
projectsturing via een gemeenschappelijke stuurgroep NIRAS-STORA-MONA, met
een adviserende rol voor de burgemeesters van Dessel en Mol.
Het geïntegreerde project werd voor de verdere studies en uitvoering
onderverdeeld in een aantal deelprojecten. Elk deelproject bestaat uit acties en
studies die een logisch geheel vormen en daarom samen bestudeerd en
uitgewerkt worden. Deze deelprojecten, waaronder de bergingsinstallatie, het
communicatiecentrum, de ruimtelijke kansen, het behoud van tewerkstelling en
nucleaire know-how, het fonds voor lokale ontwikkeling, … maken deel uit van
één totaalconcept. Via de uitwerking van een “masterplan”, zullen alle
deelprojecten vanuit één gemeenschappelijk visie vorm krijgen.
De blauwdruk daarvoor staat al beschreven in het rapport “Het Belgisch
laagactief  en kortlevend afval: Thuis in Dessel?” (november 2004) en het
geïntegreerde eindrapport van MONA (januari 2005). Met het masterplan
worden de verschillende deelprojecten geïntegreerd tot een samenhangend
geheel dat een duidelijke uitstraling heeft en een echte meerwaarde zal
betekenen voor de streek. Het masterplan zal eveneens toelaten om voor alle
deelprojecten de verschillende functies (toeristische, educatieve, sociale,
economische,…) met elkaar te verbinden en te maximaliseren.
Om het geïntegreerde project verder uit te werken heeft NIRAS in Dessel een
projectteam opgericht. Dit multidisciplinaire team bestaat uit personeelsleden van
NIRAS, versterkt met mensen van lokale bedrijven en experts van studiebureaus.
Dankzij een zeer intense samenwerking en een gedeelde visie zal het
geïntegreerde project zijn doelstelling kunnen bereiken: de combinatie van een
veilig beheer op lange termijn van het afval met het realiseren van op lange
termijn welzijn en duurzame levenskwaliteit voor de lokale gemeenschap.
Met de partnerschappen werd een innovatieve methode ontwikkeld om lokale
belanghebbenden echte inspraak te verlenen. Deze werkwijze wordt stilaan als
toonvoorbeeld gebruikt in andere landen die een oplossing zoeken voor het
langetermijnbeheer van radioactief  afval. Het nieuwe elan dat aan de uitwerking
van het geïntegreerde project wordt gegeven, zal deze internationale
belangstelling alleen nog vergroten.

Foto BP

Woord houden.

S
ommigen zijn er als de kippen bij om
de schuld van de moeizame
regeringsvorming in de schoenen

van de N-VA te schuiven. Zoveel eer, voor
een klein partijtje… De kritiek komt niet
alleen van zichzelf  wanende top-
journalisten, maar ook van politici die
niet beseffen welk woord hun eigen partij
ooit gaf.
Want waar gaat het om? In drie stappen:
1) In 1999 keuren de toenmalige
Volksunie, VLD en CVP, op sommige
punten gesteund door SP en Agalev, een
ambitieus programma goed, gekend als
de Vlaamse resoluties, om in België meer
bevoegdheden, inclusief  middelen, aan
de deelstaten te geven. Belangrijk omdat
ten noorden en ten zuiden van de
taalgrens een ander beleid moet kunnen
gevoerd worden, ten bate van de
mensen. Tijdens Verhofstadt I en II komt
daar nauwelijks iets van…
2) In 2004 komt een Vlaams
regeerakkoord tot stand tussen
CD&V/N-VA, Open VLD en SP.a-spirit,
waarbij zij de formele afspraak maken
om bij de eerstvolgende federale
verkiezingen die Vlaamse resoluties om
te zetten in daden. Het staat met
evenveel woorden in de tekst.
3) Op 10 juni 2007 wordt CD&V/N-VA
veruit de grootste formatie. Tot op heden
houden ze samen met Open VLD woord
in het realiseren van die noodzakelijk
staatshervorming. En laat het duidelijk
zijn; het gaat hier niet over het splitsen
van België!!!
Conclusie: Indien de N-VA dé schuldige is
voor het feit dat Vlaanderen nu ook eens
zijn been stijf  houdt. Welnu, er werd jaren
geroepen op politici die woord houden;
hier zijn ze nu!
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Mag België barsten?

D
e Geus”, het tijdschrift van het
Oost-Vlaamse Vrijzinnig
Centrum Geuzenhuis vzw,

nodigde Bart De Wever en Herman De
Croo uit hierop een antwoord te
formuleren. De N-VA-voorzitter
antwoordt met een rationeel discours:
“Eigenlijk is de vraag die ik hier moet
beantwoorden niet aan de orde. En dat
om twee redenen. Eerst en vooral is
dit vandaag niet de inzet van de
voorstellen die we op de onderhande-
lingstafel ter sprake brengen. Vandaag
pleiten we voor een staatshervorming
die oplossingen biedt voor concrete
problemen waarmee burgers en
ondernemingen in Vlaanderen én
Wallonië worden geconfronteerd.
Als we om inspraak in het NMBS-beleid
vragen, is dat om de files van de weg
te halen en onze zeehavens beter te
ontsluiten. En als we de regionalisering
van de vennootschapsbelasting eisen,
dan is dat om onze ondernemingen
zuurstof  te geven om de internationale
competitie aan te gaan. Nu moeten de
deelstaten naar het middel van
subsidies grijpen wat inefficiënt is en
het overheidsapparaat overmatig
belast. Wist u bijvoorbeeld dat Wallonië
ongeveer 40% van de vennootschaps-
belasting op een of  andere manier
teruggeeft aan bedrijven in de vorm
van subsidies?
Om maar te zeggen dat we geen
onredelijke eisen stellen, maar ver-
zuchtingen op tafel leggen die breed
gedragen worden bij burgers en
bedrijfsleven in Vlaanderen. Vragen om
een betere staathuishouding die
overigens ook Wallonië ten goede
komt. En waarbij we een consensus
vonden om die samen met CD&V en
Open VLD op tafel te leggen.
Dat Vlaams front is gebotst op een
krachtig Franstalig “non” dat vol met

tegenstrijdigheden zit. Wat bijvoorbeeld
te denken over het in vraag stellen van
de taalgrens of  het morrelen aan de
rechten van de Vlaamse Brusselaars.
Sommige “goede Belgen” zijn blijkbaar
toch wat schizofreen en ontkennen
fundamentele principes van het
huidige federale België. Bovendien
heeft dit hooghartige “non” op zowat
elke Vlaamse eis ongetwijfeld voor een
verdere radicalisering gezorgd bij de
publieke opinie in Vlaanderen. Die
radicalisering heeft trouwens haar
voedingsbodem in de paarse status
quo op communautair vlak gedurende
de voorbije acht jaar. Denk maar aan
het verplicht inburgeringsbeleid dat
door Vlaams Minister Keulen (Open
VLD) werd ontwikkeld, maar haaks
staat op de snel-Belgwet van de PS
waarbij nationaliteitsverwerving op
geen enkele manier werd gekoppeld
aan integratieverplichtingen. Binnen
die radicaliserende context hebben de
Vlaamse onderhandelaars het hoofd
koel gehouden. Van federale loyauteit
gesproken… en dat van een partij die
een onafhankelijk Vlaanderen niet als
het einde van de beschaving ziet.

De kunstmatig opgevoerde vrees dat
België deze regerings-
onderhandelingen niet zal overleven,
komt mij dan ook over als een goed-
kope communicatietruc die als een
“self-destroying prophecy” de vraag
naar een redelijke staatshervorming
met minder België als uitgangspunt de
grond dreigt in te boren.
Want laat daar geen twijfel over
bestaan: De N-VA is inderdaad van
mening dat het Belgische niveau geen
meerwaarde meer biedt voor Vlaande-
ren. En dat we beter af  zijn met een
onafhankelijk Vlaanderen als lidstaat
van Europa. We hebben over ons
einddoel geen verborgen agenda.
Maar nogmaals, daar gaat de
regeringsvorming nu niet over.

Vandaag zijn wij op een punt beland
dat we alleen maar moeten vaststellen
dat dit land in feite is gesplitst in twee
aparte democratieën met een opinie-
vorming die langs totaal gescheiden
mediakanalen verloopt en waarbij
onderwijs, sport en cultuur op geen
enkele manier nog bijdragen tot een
gemeenschappelijk Belgisch natie-
gevoel. Als kersvers Kamerlid voel je

dat nog het best in het federaal
parlement. Geen enkel liberaal of
christen-democratisch familiegevoelen,
wel afzonderlijke Nederlandstalige en
Franstalige liberale, socialistische en
christen-democratische partijen met
eigen partijvoorzitters, een eigen
partijlijn en een eigen electoraat.
Welke toegevoegde waarde heeft
België dan nog voor Vlaanderen?
Schaalvoordelen al lang niet meer.
Met een Europese Unie als paraplu
beschikken we over een politieke
structuur die bijvoorbeeld meer
gewicht in de schaal kan werpen. Zo
werpt de huidige politieke crisis geen
schaduw op onze economie omwille
van de Europese eenheidsmunt. Of
wat te denken van een Belgisch versus
Europees defensiebeleid? Zelfs
Frankrijk en Duitsland zoeken naar
schaalvergroting én dus
efficiëntiewinsten zoals de recent
aangekondigde samenwerking van
dienstverlening door ambassades.
Al bij al een rationeel discours dat
mijlenver verwijderd is van de “België
barst”-slogans die in sommige
middens opsteekt. Overigens stel ik
vandaag vast dat de nationalistische
vendelzwaaiers aan tricolore zijde
staan bij gebrek aan argumenten.
Ik kan hen alvast één troost bieden:
België zal niet barsten,
maar verdampen”.

Auteur:
Bart De Wever - Voorzitter N-VA
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