
december 2016

337

“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

22ste jaargang nr. 8

In de kijker:

Frans Blankert

S
inds 2000 verschijnt de
Betrokkenheid. Voor de lay-
out en het drukklaar maken,

rekenden we al die jaren op Frans
Blankert. Frans is geboren in
Amsterdam, studeerde aan het
Grafisch Lyceum werd er graficus
en ging aan de slag bij een
plaatselijke drukker.
Hij trouwde met Marianne Romeijn
en de woningnood van de jaren
zestig in Nederland deed het jonge
koppel naar Antwerpen uitwijken.
Van daar kwam Frans terecht bij
drukkerij Grafix in Retie. Even later
verhuisde het jonge gezin met
Dave en Saskia naar Dessel.
Frans is al die jaren zeer geën-
gageerd gebleven in de Desselse
gemeenschap waarbij hij zijn kennis
en kunde ter beschikking stelde
van vele verenigingen.
Eind jaren negentig zette hij de
stap naar de politiek en was van
dan af  de bezieler van vele verkie-
zingscampagnes. Zowel in Dessel
als bij nationale waarbij hij Flor Van
Noppen en Kris Van Dijck bijstond
met raad en daad. Vanaf  volgend
jaar krijgt de Betrokkenheid een
grafische vernieuwing en nemen
een aantal jongeren de taken van
Frans over. We danken Frans
oprecht voor die jarenlange inzet
en “betrokkenheid”.

N-VA Dessel wenst u
prettige eindejaars-
feesten en een
veilige start van het
nieuwe jaar.



338

N-VA secretariaat
Lorzestraat 7, bus 1, 2480 Dessel
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
open van 10.00 tot 12.00 uur en van
14.00 tot 16.00 uur. Donderdag van
15.00 uur tot 19.00 uur. en op afspraak.
Kris Van Dijck is bereikbaar na afspraak.

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

Hoogveldenstraat 38 - 2480 Dessel

Baby-boomplantdag.

O
p zondag 27 november vond de derde Desselse baby-boomplantdag plaats. De
Gezinsbond, natuurvereniging Den Bunt, de Desselse Wild Beheerseenheid en de
gemeente met schepen Willy Broeckx slaan daarvoor de handen in elkaar. Alle in

het voorbije jaar geboren baby’tjes en hun ouders en grootouders worden dan
uitgenodigd om een bos te planten. Voor elke nieuwe Desselse spruit een nieuwe
boom want onze bomen zorgen voor zuurstof  zodat ook deze jonge mensen gezond
groot kunnen worden. Zo houden mens en natuur elkaar in evenwicht.
En gezonde lucht, het blijft een uitdaging. Vaak overspoelen berichten ons van fijn stof
en aandoeningen die daarmee te maken hebben. Ter compensatie van de bomen die
gekapt moeten worden voor het cAt-project ter streke Stenehei (bouw
bergingsmodules voor laag en kortleven nucleair afval) zullen er nog tien hectaren bos
aangeplant worden op Den Diel. Er wordt daarbij gekozen voor loofbossen van berk,
els, eik en wilg, terwijl vroeger de aanplantingen vooral den was. Met dit loofhout willen
we terug de oorspronkelijke Kempense begroeiing tot haar recht laten komen. En de
baby-boomplantdag past ook perfect in dat plan.

Investeren in sport.

I
n 2015 keurde de gemeenteraad
het subsidiereglement ‘Kwaliteit in
de Desselse sportclubs’ goed.

Hierbij is het de bedoeling de kwaliteit
te ondersteunen met een bijzonder
accent voor de professionalisering van
de jeugdsport. Acht Desselse clubs
dienden dossiers in waarna de
beoordelingscommissie tot volgende
verdeling kwam:
KFC Dessel Sport 4.196,55 euro
KFC Witgoor Sport 2.411,99 euro
BBC Campinia 2.352,89 euro
Spinley 1.564,70 euro
BMX 2000 Dessel 1.422,91 euro
Spinfit 1.207,91 euro
Spinshuttle 1.070,88 euro
TC Spinnis    936,16 euro

Zero-label.

D
e provincie Antwerpen kende aan drie Antwerpse gemeenten het ‘Zero-
label’ toe. Drie gemeenten waar in 2015 geen doden of  zwaargewonden
vielen in het verkeer. Naast Sint-Amands en Baarle-hertog, viel ook Dessel

die eer te beurt.Wij zijn daar fier op, maar wel met een ‘grote’ maar…
We beseffen maar al te goed dat je daar als gemeente niet altijd vat op hebt. Via
handhaving door de politie, verkeerseducatie in onze scholen en infrastructuur-
werken trachten we ons steentje bij te dragen. Maar de grootste uitdaging is die
bij de mensen, de weggebruiker zelf. Zelfs op ogenschijnlijk veilige plaatsen
kunnen zich dodelijke ongevallen voordoen.
Laat ons dit ‘Zero-label’ dan ook vooral hanteren als stimulans om er allemaal
voor te blijven gaan: een veilig verkeer voor ons en wie ons dierbaar is.
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Uit het N-VA

Verkiezingsprogramma:

“Als landelijke gemeente telt

Dessel toch een vrij hoge

tewerkstelling. Dit aanbod

moet nog versterkt worden.

Werk is immers de basis van

duurzaamheid; het genereert

welvaart en welzijn.”

Jobs, jobs, jobs…

A
ls Dessel tellen we 9.500 inwoners.
5.618 van hen bevinden zich in, wat
we noemen, beroepsactieve leeftijd.

Dit is tussen de 20 en 65 jaar. In 2006
werkten 69,6% van hen. We noemen dit
de werkzaamheidsgraad. In 2013, de
laatste cijfers waar we over beschikken,
is die werkzaamheidsgraad 72,7%.
Dit is dus een stijging van ruim 3% op 7
jaar tijd.
Waar we in 2006 onder het Vlaams
gemiddeld zaten (69,6% Dessel en
70,2% in Vlaanderen), komen we in

Provincie Antwerpen.

H
et provinciebestuur van
Antwerpen - het enige Vlaamse
provinciebestuur met N-VA in de

meerderheid - stelde begin december
voor de vijfde keer op rij een begroting
in evenwicht voor. De voorbije jaren
werd meer dan 20 miljoen euro (10%)
bespaard dankzij een strenger
personeelsbeleid en een rationalisering
van de uitgaven. Dankzij de inspannin-
gen van de voorbije jaren hoeft het

2013 boven het Vlaams gemiddeld uit
(72,7% voor Dessel en 71,4% in
Vlaanderen). Vlaanderen steeg dus ook
maar minder sterk dan Dessel.
Daarnaast telden we in Dessel tien jaar
geleden 3.741 jobs. Sindsdien sloten
Belgonucleaire en FBFC wat een verlies
van ruim 400 banen betekende. Toch
stegen de jobs in Dessel in 2013 tot
4.127 jobs. De uitbreiding van KM0-zone
Stenehei zal daar zeker mee te maken
hebben alsook de groei van onze
Desselse ondernemingen.
Nog een opmerkelijk gegeven: zoals
geschreven tellen we in Dessel 4.127

jobs en we tellen bijna 4.100 beroeps-
actieve Desselaars. Dat betekent dat we
meer jobs hebben dan beroepsactieven.
Opmerkelijk voor een kleine, landelijke
gemeente. Wat leren ons internationale
studies? Dat het goed wonen is in
gemeenten waar je niet alleen woont,
maar ook kan werken en zinvol je vrije
tijd kan besteden. Dessel voldoet
daaraan!
Ondertussen leren we dat er de voorbije
jaren, sinds het aantreden van de
regering Michel, met N-VA, meer dan
100.000 jobs bijkwamen in België.
We zijn op goede weg!

provinciebestuur dit jaar geen bijko-
mende besparingen meer te doen en
kan er volop geïnvesteerd worden.
Provincieraadslid Herman Minnen licht
toe: “De provincie Antwerpen inves-
teert de komende jaren volop in
Cultuur, mobiliteit en recreatie. In
Antwerpen wordt er gewerkt aan DIVA
een museum rond edelsmeedkunst en
diamant dat eind 2017 zal openen. In
de Kempen wordt er geïnvesteerd in de
Averegten en het Prinsenpark terwijl we
in Mechelen verder werken aan de
sporthal van De Nekker. Dankzij het
besparingsbeleid is er nu opnieuw
financiële marge gecreëerd zonder dat
er een belastingsverhoging nodig is.”
Eerste gedeputeerde Luk Lemmens
licht de afslanking van de provincies
toe: “Vanaf  1 januari 2018 zullen de
provincies niet langer bevoegd zijn
voor de persoonsgebonden bevoegd-
heden zoals welzijn, jeugd, sport en
cultuur. Dat is een jaar later dan
oorspronkelijk gepland. Dankzij ons
voorbereidend werk van de voorbije
jaren kunnen we deze transitie

ontspannen tegemoet kijken. Zo werd
er voor de musea een Museumstichting
opgericht en wordt er met Sport
Vlaanderen onderhandeld om ons
G-sportbeleid uit te breiden over heel
Vlaanderen. Over een jaar kunnen we
van start gaan met een kleinere
provincie die zich zal toeleggen op de
grondgebonden bevoegdheden: het
aanleggen van fietsostrades, het
onderhoud van de waterlopen en het
uitbaten van de provinciale domeinen.”
Daarnaast besliste de Vlaamse rege-
ring om het aantal provincieraadsleden
vanaf  2019 drastisch te verminderen.
Voor Antwerpen betekent dit een
halvering. Nu 72 provincieraadsleden.
Straks nog 36! Op zich ook een
besparing.
De Antwerpse provincieraad nu:

N-VA 27

CD&V 13
SP.a 10
VB   7
VLD   7
Groen   6
PvdA   2
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De Slimste

Leeuwen-quiz.

N
aar jaarlijkse gewoonte hielden
we ook dit jaar eind oktober
onze Slimste Leeuwen-quiz.

Met 16 ingeschreven ploegen werd
deze editie een topeditie. De zaal zat
uiteraard goed vol en misschien
moeten we zelfs uitkijken naar een
grotere zaal volgend jaar... Wie weet!
Onze quiz werd gepresenteerd door
Renate Hufkens, federaal parlementslid
voor de N-VA. Zij is geboren in Mol
maar na het studentenleven blijven
plakken in Leuven. Ze vond het erg fijn
om terug in Dessel en Mol te zijn, de
streken waar ze opgroeide.
Pure nostalgie was voor haar het enige
echte Campinabier nog eens te kunnen
proeven uit de enige echte
Campinaglazen!
Plaats drie in de quiz was voor VZW
EPP  Wa is da?.
N-VA Herentals heeft haar titel met 6
punten verschil op de eerste, net niet
kunnen verlengen en werd tweede.
De eerste plaats was voor de
quizploeg De Septische Putten.
De zuipbeker werd verdiend gewonnen
door de sterke drinkers van
Pottendicht!
We willen uiteraard alle ploegen heel
erg bedanken om deel te hebben
genomen en we zien iedereen volgend
jaar heel graag terug!

Jong N-VA Dessel schenkt gemeente 2 zitbanken.

O
p zaterdag 5 november huldigden we op het Hofplein twee zitbanken plechtig
in. “Het idee voor deze zitbanken ontstond op één van de warme dagen van
afgelopen zomer. De schaduw onder de bomen op het Hofplein nodigde uit om

daar wat uit te rusten. Een geschikte zitplaats ontbrak echter,” zegt Pieter-Jan Gys,
actiecoördinator van onze afdeling. “Tijdens de volgende bestuursvergadering hebben
we dadelijk actie ondernomen en nu kunnen we al op de banken plaatsnemen.”
Onder het goedkeurend oog van burgemeester Kris Van Dijck en schepen van
Openbare werken Herman Minnen klonken jongerenvoorzitter Jolien Wuyts en enkele
bestuursleden een glas op de banken. 
“Wij van Jong N-VA Dessel organiseren doorheen het jaar verschillende activiteiten.
Ook bereiden wij elk jaar de desserts die verkocht worden op het jaarlijks Mosselfeest
van N-VA Dessel. Na een aantal jaren hebben wij een aardige spaarpot opgebouwd die
wij gebruiken om onze volgende activiteiten te organiseren. Als politieke jongerenpartij
vinden wij het niet meer dan normaal dat dit geld terug geïnvesteerd wordt in de
Desselse samenleving.”Door de schenking van deze banken op het gezellige Desselse
Hofplein aan de gemeente voegden wij de daad bij het woord.


