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{Elke mening inbegrepen}
Het vorm geven van een verkiezingsprogramma is een werk
van lange adem. Bovendien omvat het gemeentebeleid anno
 HHQ KHOH ZDDLHU YDQ WKHPD·V 2P KLHU HHQ KHOGHUH
visie over te ontwikkelen, bracht CD&V-Dessel de voorbije maanden tal van mensen bij elkaar. In verschillende
werkgroepen werd met leden en niet-leden nagedacht en
JHGLVFXVVLHHUG RYHU WDO YDQ WKHPD·V 2S GH GHQNGDJ YDQ 
mei werden alle ideeën samengelegd. Hiervoor tekenden tal
van geïnteresseerde Desselaars present.

Sport, jeugd, huisvesting, kinderopvang, de gemeentelijke
ÀQDQFLsQ ORNDDO RQGHUQHPHQ RXGHUHQEHOHLG RQGHUZLMV
veiligheid, mobiliteit & verkeer, milieu, gelijke kansenbeleid,
een sociaal en gezondheidsbeleid, cultuur, toerisme, ruimtelijke ordening, werking Stora (nucleaire), gemeentelijke
dienstverlening, het verenigingsleven, … Al deze onderwerpen werden uitvoerig besproken. In de loop van juni en juli
ÀQDOLVHUHQ ZH GH WHNVWHQ ]RGDW ZH LQ VHSWHPEHU NODDU VWDDQ
met ons programma voor Dessel {iedereen inbegrepen}.

Nationaal voorzitter Wouter Beke was aanwezig tijdens het
laatste deel van de voormiddag. Een dag later haalde hij de
nationale media met de boodschap dat een kwalitatieve kinderopvang voor CD&V een speerpunt is bij de gemeenteraadsverkiezingen. Hij had in Dessel vernomen wat er gebeurt
als CD&V niet mee aan het gemeentelijk stuur zit …

De verkiezingscampagne starten we op in september met
aandacht voor onze kandidaten en onze speerpunten.
:HYLQGHQKHWKRRJWLMGYRRUHHQ¶RUDQMHNOHXU·LQKHWJHPHHQtelijke beleid.

www.cdenvdessel.be

Belofte maakt schuld... veel schuld
Zes jaar geleden maakten ze alle drie voor het eerst hun intrede in
de politieke arena. Koen Cools en Ben Staes waren als nieuwelingen rechtstreeks gekozen voor de Desselse gemeenteraad.
Bieke Paeshuyse rolde er enkele jaren later in. Alle drie volgden
ze van op de eerste rij het politieke reilen en zeilen in Dessel.
Spannend, uitdagend, leerrijk maar ook teleurstellend.
“Zes jaar geleden was ik erg blij dat ik als
jongeling mee in de gemeenteraad terecht
kwam. De jaren in oppositie waren leerrijk
maar ook erg teleurstellend. Bepaalde leden
van de meerderheid weigeren gewoonweg om
Koen Cools
een bruikbaar voorstel mee op te nemen. De
kleine kantjes van de politiek, weet je wel.”
“Klopt, bovendien herinnert de Desselaar zich vast nog de rondgang van burgemeester Kris Van Dijck zes jaar geleden.
Vrijwel elke Desselaar kreeg toen een bezoekje van hem. Mooie verkiezingsstunt,
Ben Staes
maar heeft iemand hem de voorbije zes jaar
QRJ ODQJV ZHWHQ NRPHQ" =HOIV RS ·W JHPHHQWHKXLV ZDV
hij, door zijn job in Brussel, te vaak onbereikbaar.”
“Bovendien werd de beloftecultuur van de meerderheid al vrij snel doorprikt. Vanuit zijn rondgang bracht de burgemeester een waslijst aan
beloftes mee naar binnen: een uitbreiding van de
bibliotheek, een renovatie van het Meiplein
Bieke Paeshuyse
in Witgoor, een nieuwe cultuurzaal, …
Stuk voor stuk dossiers die niet werden gerealiseerd.”

er is nog steeds niets. Persoonlijk vind ik het onbegrijpelijk
dat men eerst koos om nog maar eens een extra sporthal bij
te bouwen. Het evenwicht is echt wel zoek.”
Ben: “Een ander belangrijk dossier voor de hele Desselse
JHPHHQVFKDS LV GH QLHXZH VFKRRO LQ 'HVVHO FHQWUXP 2S
ÀQDQFLHHO YODN JDDW KHW HFKW ZHO RP ppQ YDQ GH JURRWste projecten in jaren. Het dossier rammelt echter aan alle
kanten, de gouverneur tikte trouwens het Schepencollege
VWHYLJ RS GH YLQJHUV 2S GH NRRS WRH SUREHHUW PHQ RS
dezelfde site de kinderopvang te proppen. Slechte keuze: de
ruimte is te klein en het belemmert de goede relaties tussen de
verschillende scholen in ons dorp.”
Bieke´2RNKHWQLHXZHMHXJGFHQWUXPRSGH%RHUHWDQJVHGUHHI LV RS ÀQDQFLHHO YODN RQWVSRRUG %HJRQQHQ PHW HHQ
raming van 300.000 EUR komt men nu al op 1.000.000
EUR. Naar mijn mening is dit voor een stuk te wijten aan
een te lakse opvolging. De schepen van openbare werken
pQGHEXUJHPHHVWHUFRPELQHUHQLPPHUVHHQORNDOHMREPHW
een job in Brussel. Dat kan je gewoonweg niet grondig
bolwerken.”
Koen: “Ik vraag me bovendien af hoe het gemeentebestuur
gaat reageren op vragen van andere jeugdverenigingen in verband met infrastructuur. Gaat men iedereen gelijk behandelen?
0HQ GRHW WURXZHQV DOZHHU EHORIWHV QDDU GH &KLUR·V LQ
Witgoor!”
Ben: “Je hoort het al, gemeentepolitiek kan spannend zijn
… maar ook teleurstelling. Ik ken nog een goede slogan: tijd
voor verandering!”

Koen´2SYODNYDQFXOWXXULQIUDVWUXFWXXULVKHWHFKWKXLOHQ
met de pet op. Dessel had zes jaar geleden al nood aan een
FXOWXXU]DDORSPDDWYDQHHQNOHLQHJHPHHQWH·W,VHQ

2S  PHL ]HWWH &' 9 'HVVHO GH HHUVWH EDNHQV XLW
voor het verkiezingsprogramma van oktober 2012. Er
werd eveneens van de gelegenheid gebruik gemaakt
RP ppQ YDQ GH ´DQFLHQVµ LQ GH EORHPHWMHV WH ]HWWHQ
Francine Peeters uit Witgoor werd na meer dan 35 jaar actief
lidmaatschap bedankt door nationaal voorzitter Wouter Beke.
Achttien jaar lang maakte Francine deel uit van de Desselse
gemeenteraad.
'DDUQDDVWZDV]HMDDUODQJ2&0:UDDGVOLG6DPHQPHWKDDU
man Jos Daemen, slaagde ze er in om onze gemeenschap een
¶RUDQMHNOHXU·WHJHYHQ
2QGDQNVKHWIHLWGDWGHJH]RQGKHLGKHQQLHWPHHUWRHODDWRP
dezelfde, actieve inzet aan de dag te leggen, hopen we hen nog
YDDNLQRQVPLGGHQWHPRJHQYHUZHONRPHQ)UDQFLQHpQ-RV
CD&V Dessel wil jullie nogmaals hartelijk danken voor het
jarenlange engagement!
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Bedankt Francine!

