
november 2009

117

“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

15e jaargang nr. 9

Een “open” huis voor iedereen.

O
p zondag 15 november was het een groot komen en gaan in en
rond De Plaetse. De prachtige tentoonstelling “transparanten” van
de Desselse kunstenaars die zich verzamelen onder de werknaam

“pleintjes met een verhaal” werd er feestelijk geopend. Je vindt er een
variëteit van kunstwerken van hoog niveau. Maar ook Sinterklaas zette
voet aan wal en werd in stoet naar het Campinaplein gebracht. Hij leverde
bovendien een prachtig levensgroot kunstwerk af  dat te koop hangt in De
Plaetse ten voordele van opvanghuis de Hei. De tentoonstelling loopt nog
tot 20 december. Beslist de moeite om te bezoeken.
Centraal die dag stonden eveneens de verbouwingswerken waarbij
verschillende diensten een andere locatie kregen. Kers op de taart van de
werken is de veel betere toegankelijkheid. Een automatische draaideur als
centrale ingang en een automatische schuifdeur aan de bibliotheek doen
de toegankelijkheid voor mensen met een handicap, maar ook voor
ouderen en kinderen, enorm toenemen. Voor de rolstoelgebruikers zijn er
dan weer gemakkelijkere opstappen voorzien naar de raadzaal en de
tentoonstellingsruimte.
Al blijft een deel hier enkel met een trap toegankelijk.
De inkomhal kreeg een geweldige opwaardering.
Door de achtergrondmuziek en de kranten die er elke voormiddag ter
inzage liggen is het een gezellige ontmoetingsplaats geworden.
Een “open” huis waar iedereen welkom is.

In de kijker:

Erik Gys

E
rik is duidelijk een zeer actieve
duizendpoot. Een eigen prak-
tijk, het voorbije jaar nog extra

studies in de osteopathie, en bijna
elke dag op het gemeentehuis.
De gemeentefinanciën, bibliotheek,
informatie, pers, administratieve
vereenvoudiging, gezondheidsbeleid
en beleid voor personen met een
handicap zijn zijn dossiers. Erik
groeide op in Vorselaar en was er
zeer actief  in de Chiro en de jeugd-
raad. Hij voltooide zijn humaniora
aan het Klein Seminarie van Mechelen
in 1983 en na zijn kinesitherapie
opleiding huwde Erik met Katelijne
Segers om zich vervolgens in Dessel
te vestigen. Ze hebben twee doch-
ters: Annelies en Jasmien met wie ze
de passie voor muziek en zang delen.
Professioneel leidt Erik een eigen
groepspraktijk kinesitherapie en
osteopathie. Voor hij schepen werd,
werkte hij ook als kinesitherapeut in
het OCMW van Balen. Van in het
begin dat Erik in Dessel woonde was
hij zeer geëngageerd in het
verenigingsleven. In 1985 zette hij
zijn eerste stappen in de Desselse
sportwereld als medestichter van
Rock Fifty-5 en even later ook als
verzorger bij Dessel Sport. Hij geeft
ook nog sporadisch les aan de
Vlaamse trainersschool. Tevens was
hij ook negen jaar lang ondervoor-
zitter van de Desselse sportraad
waar hij opviel met zijn organisato-
risch talent. Het waren ook Erik en
Katelijne die de internationale show
Up With People tweemaal naar Dessel
haalden. Als schepen valt Erik op
door de manier waarop hij dossiers
aanpakt. Zowel het opstarten als het
opvolgen, met oog voor detail. Gaat
het over de gemeentelijke webstek,
de verbetering van de interne wer-
king, of  zoals recentelijk de verbou-
wing van
De Plaetse? Erik
heeft er zijn  visie
op en gaat er voor
met hart en ziel.
Zeker een
schepen die mee
het verschil maakt.



Boodschap van de jeugd.

O
p woensdag 11 november werd in het rusthuis, in de kerk van Witgoor, op de
begraafplaatsen en aan het monument voor onze gesneuvelden aan het
gemeentehuis het einde van de Eerste Wereldoorlog herdacht. Voor de enkele

overgebleven oud-strijders bracht de Desselse jeugd volgende boodschap:
“Nog even, en we zullen in Vlaanderen de “Groote Oorlog” herdenken. Ja, nog even
en het is precies honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Een oorlog
die nog steeds heeldere volkeren in de ban houdt. De klaproos, “the puppy”, is nog
steeds een gekend symbool en deze dagen niet weg te denken in Engeland.
Terwijl in onze contreien ook tal van monumenten die geschiedenis levend houden: het
Vredesmuseum in Ieper, het Ijzermonument in Diksmuide, standbeelden en
herdenkingsplaten in bijna elke gemeente. Die eerste wereldbrand was nog maar
amper verteerd of  opnieuw stond de wereld in brand. Nog vreselijker. Nog ruwer.
Zeker voor de burgerbevolking.
Ook in Dessel hebben in beide oorlogen vele mensen geleden. Gesneuveld of  gedood.
Honger of  ontbering. Gevlucht of  ondergedoken. Vervolgd of  opgejaagd.
Voor ons, jonge Desselaars, is dat vreemd en nauwelijks te vatten. Wij kennen dat niet,
oorlogen. Nu ja, wel van op TV en uit de krant. Als het gaat over Palestina, Darfoer,
Iran of  Afganistan. Maar niet dicht bij ons. Niet in ons dagelijks leven. Voor ons is
“vrede” zo vanzelfsprekend. We denken er eigenlijk te weinig over na. Het is allemaal
zo evident. Kan dat hier wel veranderen? Door het feit dat Europa meer en meer één
wordt, denken wij dat vrede iets vanzelf  is. Dat die er is, zomaar. We mogen echter
nooit vergeten dat die niet zo evident is. Dat aan vrede moet gewerkt worden. Elke
dag opnieuw. En dat in Europa velen ons deze weg toonden. Zij verdienen ons respect.
Daarom zijn wij vandaag ook hier. Jongeren, die samen met jullie 11 november in ere
willen houden. Want 11 november blijft en moet blijven de dag waarop we niet alleen
de wapenstilstand van 1918 herdenken. Maar ook het einde van alle oorlogen, waar
ook ter wereld. Die herinnering willen we doorgeven. Ook aan de generaties die na ons
komen. Want vrede is veel te mooi om niet te koesteren.
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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.

VU: Guy Muylaert  - www.n-va.be

 Zandvliet 60 - 2480 Dessel11.11.11

D
e 11.11.11.-actie was dit jaar een groot succes. Niet minder dan
85 vrijwilligers kwamen opdagen om de briefomslagen op te halen. Op
7 november in Witgoor, vier dagen later in Dessel. Er was een opmerkelijke

participatie van onze jongeren uit de Chiro’s. Ook andere verenigingen zetten
hun beste beentje voor. De opbrengst bedraagt 30% meer dan bij de vorige
editie. Te wijten natuurlijk aan de vrijgevigheid van de Desselaars en aan de vele
medewerkers waarbij bijna alle huizen konden bezocht worden. Het is zeker
gepast om schepen Herman Minnen hier te bedanken. Want hij was het die de
jongeren bezocht en hen wist te motiveren. Maar wat finaal telt is de deelname
van velen, waardoor het delen met wie het minder heeft heel actueel werd. Mooi! GAS.

O
p de gemeenteraad van november
werd het reglement van de
gemeentelijke administratieve

sanctie (kortweg: GAS) gestemd.
Dit reglement houdt tal van bepalingen in
die voortaan door een administratieve,
financiële sanctie kunnen beboet worden.
Waar vroeger tal van kleinere vergrijpen,
maar wel door mensen als hinderlijk
beschouwd, nauwelijks of  niet door het
parket vervolgd werden, moet dit via de
GAS wel gebeuren. Vergrijpen als
nachtlawaai, sluikstorten, loslopende
honden, hondenpoep, hinderlijke
beplanting, enzovoort, worden nog wel
door een politieagent vastgesteld maar
gaan dan naar de GAS-ambtenaar die
een boete uitschrijft. Naar aanleiding van
dit GAS-reglement werd de borstel
gehaald door de vele oude Desselse
politiereglementen die door deze
eenvormige regelgeving vervangen
worden.
Vanuit onze politiezone Balen-Dessel-Mol
zal nog de nodige communicatie gevoerd
worden opdat iedereen weet wat er juist
in het reglement staat. Bedoeling is niet
om mensen te jennen. Zaak moet zijn een
leefbare samenleving te behouden waar
iedereen weet wat kan en niet kan en
waarbij iedereen op zijn of  haar plicht
kan gewezen worden.
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Uit het N-VA beleidsprogramma

2007-2012:

“M.b.t. huisvuil hanteren we

met het DIFTAR-systeem het

principe van de vervuiler

betaalt. Wie veel afval

produceert en meegeeft zal

ook meer betalen.

Het DIFTAR-systeem dat op 1

januari 2008 zal ingevoerd

worden, wordt ook regelmatig

geëvalueerd en indien nodig

bijgestuurd.”

DIFTAR.

N
a bijna twee jaar DIFTAR kunnen we als gemeente een duidelijke evaluatie
maken van het systeem. Dit is ook nodig (zie beleidsprogramma hiernaast)
want ook hier geldt het gegeven dat het ophalen en verwerken van afval

immens veel kost. We moeten erkennen dat de tarieven die we tot op heden
hanteerden (de laagsten in de Kempen) in de verste verte niet volstaan. Want
voor elke euro die jij als burger betaalt, legt de gemeente drie euro bij. Geld dat
komt van algemene middelen. Indien je de financiën op een gezonde manier wil
beheren en tevens een correcte huisvuilpolitiek wil voeren, kan het niet anders
dan dat we een groter aandeel moeten doorrekenen aan de vervuiler. We zijn
daarbij niet anders dan de andere Kempense gemeenten. Met deze aanpassing
zal de verhouding tussen gemeente en burger nog steeds één zijn van 60-40
(voordien 75-25). Een verhouding die ook voor de invoering van het DIFTAR-
systeem gehaald werd en die volgens ons minimaal moet gehaald blijven.
In 2010 zullen we dan ook volgende tarieven hanteren:

vast recht per jaar prijs per kilogram
restafval GFT restafval GFT
grijze bak groene bak grijze bak groene bak

2009 12 euro 6 euro 0,15 euro 0,075 euro
2010 24 euro 12 euro 0,20 euro 0,10 euro

Het vast recht houdt in dat de ophaling aan je deur passeert en dat ook andere
fracties opgehaald worden: papier, PMD en glas. Evenals het gebruik van het
containerpark.
De subsidie voor mensen met kleine kinderen, onthaalmoeders en voor diegenen
die medische redenen hebben, wordt verdubbeld van 15 euro naar 30 euro.
Voor verenigingen van 25 euro naar 30 euro.

MYRRHA.

I
n onze Betrokkenheid van vorige
maand uitten we al onze bezorgd
heid over

het feit dat
de federale
regering
voorlopig
geen geld
vrijmaakt in
de begroting
voor het
MYRRHA-
project van
het SCK.
Intussen heeft minister Magnette
laten weten dat hij het project nog
niet wil opgeven. Hij wil echter wel
wachten op een rapport van de
OESO over de wetenschappelijke
waarde van het MYRRHA-project.
Dat rapport is er ondertussen en is
zeer positief!
De hoogste tijd dus om de druk op
de regering op te voeren, en zo
duizenden banen in de Kempen te
redden. Vanuit de oppositie volgt
Flor Van Noppen het dossier
uiteraard op de voet, maar via deze
weg doen we ook een oproep aan
alle Kempische politici in Brussel.
Het zijn zij immers die mee de
beslissing zullen moeten nemen.
We kijken hier vooral naar de
federale regeringspartijen CD&V en
Open VLD.

Zeg ja tegen de N-VA!

D
e ledenhernieuwing voor 2010
gaat volgende maand van start.
De vernieuwingen lopen volop

binnen.
Maar wij zijn ambitieus en als jonge,
onafhankelijke partij willen we groeien.

Wilt u ons ondersteunen, dit kan best
door u bij ons aan te sluiten.
Hoofdlid (eerste in een gezin) 12,50 euro
Hoofdlid (jonger dan 30) 5,00 euro
Bijlid (anderen in het gezin) 2,50 euro
U kan ook meer doen. Wenst u actief
mee te werken, meld u aan!
Neem contact op met ons secretariaat.
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Flor Weet Wat Je Eet.

Activia 0% aardbei:

A
ctivia 0% met aardbeismaak:
Interessant omwille van de vele
gezondheidsclaims waarmee

Danone consumenten tracht te verleiden
en omwille van zijn kleurstof.

Het Etiket:
Het etiket staat vol informatie, maar
2 zaken springen meteen in het oog.
De yoghurt bevat 0% vet en de ‘Bifidus
ActiRegularis’ helpt onze darmtransit, dit
al vanaf  de 15de dag! Wat het vetgehalte
betreft hebben ze gelijk. Klein detail: het
ding zit vol suikers. 8,2% of  10,3 gram
per 125 gram. Meer dan 2 suikerklontjes
per potje.
En wat wil dan die ‘Actieve Bifidus’
zeggen? Eigenlijk niets, het is een
reclameslogan zonder enige wetenschap-
pelijke betekenis. Danone refereert
waarschijnlijk naar het feit dat er
bifidobacteriën inzitten, maar zegt niet
welke bacteriestam, hoeveel bacteriën en
of  ze levend zijn of  niet. Door zelf  een
dergelijke term te verzinnen wil men de
consument misleiden en tegelijkertijd
ontsnappen aan de strenge Europese
wetgeving in verband met gezondheids-
claims. Is er dan geen enkel positief
effect op onze darmtransit?
Waarschijnlijk wel ... zoals bij alle
yoghurts trouwens.Wat ook opvalt is dat
in de ingrediëntenlijst geen enkel E-
nummer voorkomt. Danone - en dat is
hun goed recht - verkiest telkens de
wetenschappelijke benaming boven het
nummer. Maar vergis je niet, ook hier aan
additieven geen gebrek (8 in totaal).
Wie bijvoorbeeld dacht dat de mooie
rode kleur van de aardbeien kwam, zit er
goed naast. Het gaat om E120 of  zoals
Danone het zegt om ‘Cochenille’,
gemaakt van schildluizen.
Niet geschikt voor vegetariërs dus.

www.florweetwatjeeet.be

Hypocriet.

D
e schorsing van de topsporters Yanina Wickmayer en Xavier Malisse zorgde voor
veel beroering. Begrijpelijk ook. Topsporttalent en in zonder jong topsporttalent
wordt geacht gesteund en gekoesterd te worden. Ook door de overheid. En die

overheid doet dat ook. Met contracten. Met opleidingen. Met subsidies.
Met coördinatie. Wat nu echter gebeurt staat daar schijnbaar haaks op…
Ik begrijp dan ook zeer goed de woede en gevoel van onmacht van de betrokkenen,
hun directe omgeving en hun supporters. Ik begrijp ook het ongeloof  van de goege-
meente. Maar wat me nu wel mateloos stoort is de verontwaardiging van sommige
politici (o.a. Caroline Gennez in Terzake) en oud-medewerkers van de vorige minister
van Sport (om dokter Chris Goossens, die ik trouwens altijd zeer erg gewaardeerd
heb, niet direct te noemen…). Als je zulk een decreet maakt, als je zulk een decreet
stemt (unaniem dan nog), dan weet je dat dit vroeg of  laat te gebeuren staat. Toch
vreemd dat nu net diegenen die het dichtst bij de vorige minister van Sport, Bert
Anciaux, stonden die dit decreet ter stemming voorlegde, nu op de eerste rij staan om
te zeggen hoe slecht dit decreet wel is… Erger nog: met een vinger naar Philippe
Muyters, de huidige minister van Sport, wijzen en de schijn wekken dat hij dat kon
vermijden, terwijl die daar in de verste verte niks aan kan doen. Het decreet zelf  en
alle inbreuken dateren immers van voor zijn aantreden! Dat vind ik hypocriet.
Ik krijg nu heel wat kritieken te lezen over hoe wij onze eigen sporters fnuiken. Hoe
Vlaanderen heiliger wil zijn dan de paus. Enzovoort. Maar als een grote mijnheer als
Jacques Rogge verkozen, en ondertussen herkozen, werd als voorzitter van het
Internationaal Olympisch Comité, net omdat hij van de strijd tegen doping zijn handels-
merk maakte, staan we wel allemaal te juichen. Zijn we de schorsing van Rasmussen
dan ook al vergeten? Uit de Tour geplukt omdat er geknoeid was met zijn
whereabouts.
Deze harde, zware straf  had kunnen, moeten vermeden worden. In plaats van wild in
het rond te schoppen zouden begeleidende artsen en juristen uit de omgeving van de
bewuste atleten ook eens beter de hand in eigen boezem steken. Ik denk dat artikel 3
ten vierde van het decreet medisch en ethisch verantwoorde sportbeoefening duidelijk
is: “Voor de toepassing van dit decreet wordt onder dopingpraktijk verstaan, de
overtreding van de sporter voor dopingcontroles buiten wedstrijdverband, onder meer
door te verzuimen, de vereiste informatie over de verblijfplaats mee te delen, of  door
zich niet beschikbaar te houden op de verblijfplaatsen die men heeft aangegeven. Elke
combinatie van drie gemiste controles en/of  aangifteverzuimen binnen een periode
van achttien maanden wordt hierbij beschouwd als een overtreding.” En de minimum
straf  is nu eenmaal één jaar. Nu moet je mij eens uitleggen hoe een rechter daarvan
kan afwijken. Ook de topsporters en hun entourage – managers, dokters en juristen
die toch alles zo nauwgezet bijhouden – wisten dat. Wij als overheid zullen alvast alles
in het werk stellen zodat ons schaars talent in Vlaanderen niet verloren gaat en
optimaal kan begeleid worden. Dit is blijkbaar niet enkel nodig op het terrein maar ook
naast het terrein...

Vlaanderen heeft steeds in de spits gespeeld als het over de strijd tegen doping gaat.
Het eerste decreet medisch verantwoord sporten dateert van 1991. Nu Vlaanderen
als bijna eerste de WADA-code, die internationaal geëerbiedigd en gerespecteerd
wordt, omgezet heeft in een wet, is het opeens niet goed. Laat het duidelijk zijn: ik blijf
voor 100% achter het opzet van het decreet staan dat ik tweeënhalf  jaar geleden,
samen met al mijn collega’s trouwens, stemde. We mogen daar niet op inbinden. Tenzij
misschien de strafmaat aanpassen - indien dit kan volgens de WADA-code – en de
mogelijkheid voor een beroepsprocedure in Vlaanderen zelf  instellen. Die lijn moeten
we doortrekken en ook de lat internationaal omhoog krikken. Als we straks het
Europees voorzitterschap waarnemen mag onze minister van Sport, Philippe Muyters,
die kans niet laten liggen. Hij zal dat ook niet doen.
Wat ik daarenboven ook wil doen is mee zorgen dat de
implementatie van dit decreet en de opvolging ervan door
atleten en sporters beter ondersteund kan worden.
Elementen als niet kunnen inloggen, geen verbindingen
kunnen maken, e.d. moeten opgevangen worden. We moeten
instrumenten en procedures ontwikkelen waarbij praktische
moeilijkheden uitgesloten worden. Dit moet kunnen.
Sportend Vlaanderen heeft een stevige uppercut gekregen,
maar KO zijn we nog lang niet.

www.krisvandijck.be


