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In de kijker:

Herman Minnen

I
n 2006 zette Herman op
43-jarige leeftijd de stap naar de
gemeentepolitiek. Langer langs

de zijlijn staan was voor hem geen
optie. Zijn stemmenaantal, 762,
piloteerde hem in een schepen-
zetel. Hij werd schepen van Sport,
Toerisme en Senioren.
Daar bewees hij wat hij in z’n mars
heeft. Een doener en een werker!
Zes jaar later verhoogde hij z’n
stemmenaantal tot 1.226.
In Dessel werd hij schepen van
Sport en Openbare werken.
Ook de provincieraadsverkiezingen
werd een voltreffer. Van op de
zevende plaats en met 4.595
stemmen werd hij rechtstreeks
verkozen.
Herman is getrouwd met Sonja
Debie. Ze wonen met hun dochters
Jolien, Lies en Annelou in de
Hoefstraat.
Het Dessels verenigingsleven kent
voor hem geen geheimen en hij is
alom aanwezig.
Als schepen van Sport is hij deze
zomer in onze streek de bezieler
bij uitstek voor de Special Olympics
die deze maand plaatsvinden.
Dessel is gastgemeente voor de
Sloveense sporters en
begeleiders, en daarvoor
voldoende sponsoring vinden om
dit alles te betalen, is een zaak die
Herman als geen ander ter harte
neemt.
En de resultaten mogen er zijn.
Een pluim die Herman op z’n hoed
mag steken.

Onze elektriciteitsbevoorrading.

I
n deze Betrokkenheid drie artikels over energie. En terecht, want wat reeds
lang te verwachten was, zal straks realiteit zijn: een tekort aan stroom en
prijzen die de pan uitrijzen.

Dit alles dan ook nog eens tegen de achtergrond van een reductie van de CO2-
uitstoot. Dit om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Minder CO2 en
voldoende en betaalbare elektriciteit. Een driedubbele uitdaging.
Het is zonneklaar dat wanneer men 15 jaar geleden besliste om uit het nucle-
aire programma te stappen, men het nagelaten heeft om voldoende alternatie-
ven operationeel te maken. Of  misschien was die aangekondigde kernuitstap
toch niet zo verstandig? De vraag stellen is ze beantwoorden. Had men tijdig
beslist om de oude kerncentrales na afschrijving te vervangen, we zouden nu
niet in de problemen zitten. Boontje komt om z’n loontje leert ons dat. Al zijn
de politiek verantwoordelijken van toen, nu niet meer aansprakelijk. Politiek
alleszins toch niet.
Ook in Dessel zullen we beleidsmaatregelen moeten nemen om minder energie,
minder elektriciteit te verbruiken. De door mij getekende
burgemeestersconvenant om tegen 2020 20% minder CO2 uit te stoten, mag
geen geschreven blad blijven. We zetten het om in daden!

Kris Van Dijck
Burgemeester
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Sportieve stappen

vooruit.

H
et niveau van onze twee
Desselse voetbalploegen is
opmerkelijk. Welk dorp kan dat

zeggen? Twee clubs in de nationale
reeksen; zonder fusies, zonder
opslorpingen, zonder kapitaalinjecties
uit één of  ander exotisch oord…
Maar ook hier staat de tijd niet stil
waarbij zowel Dessel als Witgoor sport
vertrouwde platgetreden paden
moeten verlaten.
Tijdens de vriendschappelijke wedstrijd
Dessel-Witgoor in het Armand
Melisstadion eind juli, tekenden de
beide besturen en de gemeente een
samenwerkingsovereenkomst voor de
jeugd. Vanaf  dit seizoen wordt er
intens samengewerkt en dragen de
trainingsvestjes van alle jeugdspelers
zowel het logo van Dessel Sport als
dat van Witgoor Sport. Op die manier
wordt in Dessel nationaal, provinciaal
en gewestelijk voetbal aangeboden wat
zeker uniek kan genoemd worden.
Voor elk talent wat wils en dit in een
optimale omkadering waarbij door-
stroming voorzien is.
Ook op infrastructureel vlak staat er
wat in de stijgers.  De gemeenteraad
gaf  op 3 juli de principiële goedkeuring
aan Witgoor Sport om het terrein aan
de Hameldijk te verkavelen. Ook de
gemeente zal het achterliggende
perceel mee in brengen. De bal ligt nu
in het kamp van Witgoor Sport om
plannen uit te werken en een nieuwe
stek uit te bouwen in de Wouwerstraat.
In Brasel zal deze maand de bouw
starten voor een nieuw jeugdcomplex.
Het huidige gebouw is tot op de draad
versleten. Het wordt een gebouw met
verdieping, waarbij onderaan kleedka-
mers en een medisch kabinet voorzien
zijn en boven o.a. kantine en vergader-
lokaal. Samen voor een kwaliteitsvol
voetbal. Het kan in de gemeente
Dessel!

E
ind augustus bracht een Kempense delegatie een bezoek aan Unterhaching, een
stadje bezuiden München. In Unterhaching wordt heet water (125°C) van op een
diepte van 3.500m opgepompt. Hiervan wordt elektriciteit gemaakt en door

middel van een warmtenet een deel van de stad, waaronder de openbare gebouwen,
verwarmd.
De dertig koppige delegatie bestond uit IOK, VITO en IKA
(financieringsintercommunale) als ook netbeheerders als Eandis en een handvol
burgemeesters, schepen en gemeentesecretarissen. Voor Dessel tekenden burge-
meester Kris Van Dijck en schepen Erik Gys (tevens ondervoorzitter van IKA) present.
De delegatie was onder de indruk.
De geologie van de Kempen biedt perspectieven om ook hier bij ons die aardwarmte
aan te wenden. VITO zal een eerste proefboring ook daadwerkelijk uitvoeren op de
oude Balmatt-site in Mol Donk. In de strijd tegen de steeds toenemende CO² uitstoot,
als ook de dreigende elektriciteitsschaarste lijkt dit wel het ei van Columbus. Feit is dat
wanneer we die onuitputtelijke warmtebron weten in te zetten voor én
elektriciteitsproductie én het verwarmen van onze woningen, we een zware hypotheek
lichten voor de huidige en toekomende generaties. De aardolie en het aardgas zijn
immers eindig…
Als gemeente Dessel willen we mee het voortouw nemen in deze enorme uitdaging die
een ware revolutie kan teweegbrengen. Nu investeren en keuzes maken om morgen
de vruchten te plukken. Dat is lange termijn denken. Dat is beleid voeren.

Op de foto van links naar rechts:
schepenen Bart Julliams uit Geel, Kris Van Dijck en Erik Gys.

Geothermie.

11-juli 2014



Uit de nota,

door onze burgemeester aan de

federale regerings-

onderhandelaars bezorgd, i.v.m.

de mogelijke stroompanne en

het afkoppelen van het

elektriciteitsnet bij

crisissituaties:
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Koen Huysmans  -  014-37 97 71

N-VA secretariaat
Biezenstraat 28.
Tel. 0477 63 24 92 - Diana Slegers
e-mail: kris.vandijck@n-va.be
www.n-va.be/dessel - www.krisvandijck.be
Het secretariaat is maandag en vrijdag
toegankelijk van 09.00 tot 12.00 uur
en op afspraak.
Kris Van Dijck is bereikbaar na afspraak.

VU: Jan Luyten - www.n-va.be

 Hoogveldenstraat 38 - 2480 Dessel

Stroomuitval? Een Wester-Europees land

onwaardig!

E
ind augustus vergaderden de bevoegde Kamercommissies over de dreigende
stroomuitval. De N-VA pleit voor solide oplossingen op korte én lange termijn en
rekent op de federale onderhandelaars om die aan te reiken.

“Als het licht en onze verwarming deze winter uitvallen dan is dat omdat de
uittredende minister van Economie en de staatssecretaris voor Energie jarenlang
hebben nagelaten om keuzes te maken”, verklaarde N-VA-Kamerlid Bert Wollants.
Maar uiteraard ging het debat ook en vooral over de gevolgen van een mogelijke
stroomuitval.

Zekerheid en solide oplossingen.
Bert Wollants vroeg zekerheid voor onze burgers en bedrijven. Want ook na de
antwoorden in de Kamercommissie blijven vele vragen onbeantwoord. “Het gaat
allemaal te traag”, stelt Wollants. “Het duurt te lang voor er duidelijkheid komt voor
gemeenten en burgers. De regering moet dringend helder communiceren.”
De N-VA pleit voor solide oplossingen op korte én lange termijn en rekent op de
onderhandelaars voor een nieuwe federale regering om die aan te reiken. “Die
oplossingen zullen meer moeten zijn dan wat gebricoleer met een kabel,” aldus
Wollants. “Bovendien mogen we niet te afhankelijk worden van elektriciteit vanuit het
buitenland. Als we in onze eigen behoefte willen voorzien dan moet onze energie-
bevoorrading een mix zijn, afkomstig uit verschillende bronnen. Er mogen daarbij geen
taboes zijn. Als we de leveringszekerheid willen garanderen en de prijs niet willen laten
exploderen, dan zal ook kernenergie nog een tijdje in het pakket zitten. Ondertussen
moeten we uiteraard innoveren en de productie van hernieuwbare energie opvoeren.”
Exitstrategie
De N-VA wil op termijn het nucleaire park afbouwen, maar dan wel volgens een
doordachte exitstrategie. “Die toekomstvisie bestaat vandaag niet in België. We
kunnen het ons niet veroorloven om 55 procent van de totale binnenlandse
energieproductie op de helling te zetten zonder dat er voldoende en betaalbare
alternatieven klaar staan. Zekerheid voor burgers en bedrijven staat voor ons voorop.”

Dessel verdient geen stroompanne.

“
Het kan niet zijn dat die gemeenschap, die in heel de energieketen haar volle
verantwoordelijkheid neemt (t.a.v. de verwerking en opslag van nucleair
afval), mee het slachtoffer wordt van kortzichtige en onverantwoordelijke

beleidsmakers in het verleden. Toen iedereen neen zei, zei de Desselaar en de
Mollenaar: ja, wij nemen onze verantwoordelijkheid. Een oude wijsheid leert dat
wie zijn achterste verbrand, op de blaren moet zitten.
Het is dan niet meer dan normaal, eerlijk en correct dat de gemeenschappen die
hun volle verantwoordelijkheid nemen ten allen tijde voorzien blijven van
stroom.” 

11 juli 2014
Gunther, Paul en Nancy

Deze warmtewisselaar volstaat om het gemeentehuis en de
bibliotheek van Unterhaching te verwarmen.



Mosselen, friet/brood 18,00
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zondag 5 oktober
Parochiezaal - Witgoor-Dessel

van 11.30 tot 20.00 uur

nodigt u allen uit op hun jaarlijks

MOSSELFEEST

Wegens het toenemende succes zijn we genoodzaakt te verhuizen. We verlaten onze vertrouwde Kristoffelzaal waar
we al die jaren welkom waren en trekken naar het veel grotere parochiecentrum van Witgoor.
We zijn er van overtuigd dat we onze bezoekers zo op een betere wijze kunnen ontvangen.

Kinderportie mosselen  10,00
Videe of stoofvlees/friet  10,00

Kinderportie videe of stoofvlees/friet  5,00
Curryworst/friet  3,00


