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Een nieuwe gemeentesecretaris.

B
este Desselaars,
Met het plotse overlijden van onze gemeentesecretaris
Joël Blommaerts in oktober vorig jaar, werd de gemeentelijke

administratie onthoofd.
De burgemeester en schepenen mogen dan wel politiek neutraal
verantwoordelijk zijn voor het dagelijks beheer. De secretaris staat aan het
hoofd van het personeel en is de algemene directeur die de dagelijkse
leiding in handen heeft.
Daarnaast vormen in onze gemeente de secretaris samen met de
financieel beheerder, Bart Van Gompel, en het hoofd van de technische
dienst, Luk Nuyts, het managementteam. Na het wegvallen van Joël gaven
zowel Bart als Luk het beste van zichzelf  om de leemte op te vangen.
Luk Nuyts  werd aangesteld als waarnemend secretaris. Voor hun inzet en
die van alle personeelsleden drukken wij onze oprechte dank uit. Ik meen
te mogen stellen dat voor de Desselaar alles vlot is blijven verlopen.
Begin maart legde Luk Nuyts daarenboven met onderscheiding het
examen af  om volwaardig secretaris te worden. Op de gemeenteraad van
24 maart werd hij benoemd.
Op de gemeenteraad van april legt hij de eed af.
Namens de N-VA-ploeg feliciteer ik hem en wens hem heel veel geluk en
moed toe om de zware taak naar ieders voldoening uit te oefenen.
Succes, Luk!

Kris Van Dijck
Burgemeester

In de kijker:

Willy Broeckx

N
a Günther Peeters vorige
maand, stellen we nu een
andere nieuwkomer in ons

Dessels N-VA-bestuur aan jou
voor: Willy Broeckx. Willy is een
vierenveertigjarige geboren en
getogen Desselaar en is in ons
dorp al meer dan achtien jaar
postbode. In die optiek een
gekende Desselaar.
Willy groeide op aan de Molsebaan
als jongste van drie. Vader Edgard
werkte bij brouwerij Campina en
moeder Madelein droeg zorg voor
het gezin. Willy trouwde met Suzy
Janssen, ze bouwden in de
Kuilstraat en kregen twee
kinderen: Julie en Jana.
In zijn jeugdjaren voetbalde Willy
bij Dessel Sport. Een hobby die hij
tot voor kort nog uitoefende bij de
Claridge waar hij speler-trainer
was. Maar niet alleen daar zette hij
zich belangeloos in. Zo was hij een
tiental jaren voorzitter van het
oudercomité van basisschool de
Kangoeroe. Nu nog kan men
binnen Spinfit, de Desselse
sportraad en de vzw
Sportinstellingen Dessel op hem
rekenen. Zo is Willy ook vooral
gekend: als een vlotte,
enthousiasteling die zich mee
inzet voor onze Desselse
samenleving.
Sinds een aantal jaren volgt hij ook
intenser het politieke gebeuren in
Dessel en is hij ook meer dan eens
toeschouwer op de gemeenteraad.
Om niet alleen van aan de kant te
hoeven toekijken engageerde hij
zich voor het
N-VA-bestuur.
We heten Willy
ook meer dan
welkom!



Drie nieuwe straten.

I
n de vorige Betrokkenheid berichtten we over de drie nieuwe straten die er in
Dessel komen en de namen die ze krijgen. De gemeenteraad van februari nam
een principebeslissing. Het openbaar onderzoek loopt tot 20 april en dan is het

is nog even afwachten op een gunstig advies van de koninklijke commissie die
zich hierover nog moet uitspreken. De namen kwamen tot stand na
ruggespraak met de heemkundige kring van Dessel en positief  advies van de
cultuurraad. Zoals beloofd volgt nu wat meer tekst en uitleg:

David Weytsstraat
Voor de verkaveling van het A-terrein van Dessel Sport in de Lorzestraat kozen
we voor een naam die verwijst naar het voetbalgebeuren. Stadionstraat, Voetbal-
straat, Doelenstraat tot zelfs Derbystraat, een verwijzing naar de illustere derby’s
tussen Dessel en Witgoor Sport, passeerden daarbij de revue. Finaal werd
gekozen voor de David Weytsstraat. David was een jonge talentvolle voetballer die
in juli 1994 overleed op het trainingsveld. Hij staat symbool voor de vele jonge
voetbaltalenten in onze gemeente. David wordt ook in herinnering gehouden door
de jaarlijkse Memorial David Weyts, een tweedaags voetbaltornooi in onze ge-
meente.

De Dijken
Voor de verkaveling tussen de Dijkstraat en de Polderstraat werd even gedacht
aan het Spinderspad. De naam van het kerkepaadje dat even ten westen van de
nieuwe verkaveling ligt. Om geen verwarring te krijgen met de Spinnerstraat,
wordt geopteerd voor een naam die een verwijzing heeft naar Dijkstraat én
Polderstraat. De Dijken werd in de volksmond al gebruikt voor de Dijkstraat en
geef  toe, naast een polder hoort een dijk…

Hertveken
Voor het binnengebied tussen Meistraat, Peresstraat, Kromstraat en Almenstraat
gingen we onze inspiratie zoeken in oude naamgevingen voor wat nu Witgoor is.
Het werd een keuze tussen Op het Eynde of  Hertveken. Het werd het laatste.
“Veken” was een hek waarmee een gat in de omheining rond een akker werd
gesloten en “hert” is een afgeleide van herde, wat kudde betekent. Hertveken
staat voor een afgesloten plaats waar een kudde kon gehouden worden.
De ligging tussen vier volgebouwde straten geeft alvast dat uitzicht.
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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 Dessel

Een geldig ID.

E
lk kind met de Belgische nationali-
teit dat reist binnen een lidstaat
van de Europese Unie heeft een

elektronische identiteitskaart nodig, de
Kids-ID. Ook langs deze weg wijzen we
je daarop, want als je op reis gaat, en
zeker als je het vliegtuig neemt, is dit
echt noodzakelijk! In de luchthavens is
men echt streng. Geen geldig ID?
Geen vlucht! Het gaat ook niet op om
even van te voren dat vlug even op het
gemeentehuis te regelen.
De leveringstermijn is ongeveer drie
weken en de gemeente kan dit NIET
versnellen. Wees dus op je hoede en
vraag het Kids-ID tijdig aan! Om een
Kids-ID aan te vragen dient een ouder
zich samen met het kind op de dienst
bevolking aan te melden. Je brengt een
recente pasfoto mee met witte
achtergrond en 3 euro.
Ook volwassenen raden we aan met
aandacht naar de geldigheidstermijn
van ID en/of  reispas te kijken. Om
geldig naar het buitenland te kunnen
mogen deze niet vervallen zijn.
Op tijd nakijken, want ook dit kan de
gemeente niet zelf  verlengen. Er zijn
procedures die soms wel eens heel
duur uitvallen, maar ook in deze kan de
gemeente nog niet toveren.
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Uit het gemeentelijk

beleidsplan 2007-2012:

“Op vraag van clubs kunnen

gronden ter beschikking

gesteld worden die dan ook

door deze bewuste clubs

onderhouden worden.”

N-VA groeit.

N
a de verkiezingsoverwinning van
juni vorig jaar, blijft de N-VA
verbazen. In verschillende

opiniepeilingen die sindsdien gehou-
den werden, blijft de partij electoraal
groeien. Tot 33%! Ondanks alle
anticampagnes uit syndicale en
culturele wereld blijken zelfs iets meer
dan de helft van de Vlamingen te
overwegen N-VA te zullen stemmen.
Het overtuigt ons in de stelling dat de
Vlaming echt wel tekent voor een
fundamentele en structurele staats-
hervorming. Daar blijven we voor gaan!
Maar ook wat het ledenaantal betreft
gaat de teller steil omhoog. Op korte
tijd verdubbelde het ledenaantal. Niet
voor niks, want de N-VA is echt wel een
partij waar de stem van de leden
meetelt. Niet alleen op lokaal niveau.
Om over regeringsdeelname te
beslissen bijvoorbeeld krijgt elke lid
een stem, net als over het aanduiden
van de algemene voorzitter. Dit laatste
gebeurde nog in maart. Hierbij kreeg
Bart De Wever 99,35% van de
stemmen achter zich.  Een derde
bewijs van de forse groei is wel hoe we
ook in die gemeenten waar we nog
geen voet aan de grond hadden, nu
tegen snel tempo nieuwe afdelingen
kunnen oprichten. Dat belooft, want
het is pas door die
lokale verankering
dat duurzame groei
kan gegarandeerd
worden. In Dessel
toonden we althans
de juiste weg!

Sportpark Brasel.

D
e voorbije maanden is er enorm hard gewerkt voor de realisatie van het
nieuwe voetbalstadion van Dessel Sport. Tientallen vrijwilligers steken er de
handen uit de mouwen. Het stadion op zich oogt niet alleen prachtig, de

manier waarop mensen zich hiervoor inspannen getuigt van een grote
betrokkenheid. Dat is het dat verenigingen zo speciaal maakt. Begin augustus
zou alles klaar moeten zijn zodat het nieuwe seizoen 2011-2012 in het Armand
Melisstadion kan aangevat worden.
Ook de gemeente levert de nodige inspanningen om heel dit sportpark voldoende
toegankelijk en bereikbaar te maken. Voor de aanleg van de parking draagt de
gemeente haar steentje bij. Nodig ook want niet alleen het voetbalstadion, ook de
BMX en de sporthal behoeven voldoende parkeerplaatsen.
Op de gemeenteraad van maart werd de onderhandelingsprocedure
goedgekeurd zodat op een uitermate transparante wijze het gemeentelijk aandeel
vastgelegd werd. Ook in deze een mooi staaltje van samenwerking tussen de
gemeente en de betrokken sportclubs.

Welke schulden heeft Dessel?
jaar omschrijving          bedrag lening openstaand op af te lossen in

31.12.10 2011

bestuur: N-VA – CD&V:

1996 administratief  centrum 2.918.180,53 650.609,19 92.854,85
1998 weg Brasel 2.813.848,25 1.525.695,98 133.863,68
Bestuur: CD&V – SP.a – VLD:

2003 doortocht Dessel centrum 1.238.543,00 888.049,01 53.250,52
2003 aankoop Spinhallen 510.000,00 371.224,23 22.823,23
2005 sporthal Brasel 2.500.000,00 2.058.841,68 100.100,45
2006 school Witgoor + pastorij 2.785.000,00 2.409.044,84 105,072,32

12.765.571,78 7.903.464,93 507.965,05

Een financiële put?

Op 31 december 2010 bedroeg de openstaande schuld van de gemeente Dessel
7.903.464 euro of  859 euro per inwoner. Hiervan werd 5.727.159 euro, of  623 euro
per inwoner, aangegaan in de periode 2001-2006. Sinds 2007 werd 0 euro geleend.
In 2011 wordt 507.965,05 euro en 212.769 euro intresten afgelost = 733.370,78
euro. De totale uitgaven voor 2011 bedragen 10.996.876 euro. Onze schuld is dus
goed voor 6,67% van de totale uitgaven op jaarbasis. Welk huisgezin wil daar niet voor
tekenen?



172

Nucleair

communicatiecentrum.

I
n november 2004  en januari 2005
bepaalden de vzw STOLA en de
Desselse gemeenteraad unaniem de

voorwaarden waaraan moet voldaan
worden om in Dessel het laagactief  en
kortlevend afval te bergen. Onder het
hoofdstuk “Positieve impact op de
lokale leefgemeenschap” kan je het
volgende lezen onder punt 4.1:
“4.1 Communicatiecentrum.
Er dient een laagdrempelig dialoog-
punt uitgebouwd te worden in Dessel
dat inspeelt op de vraag naar meer
informatie over de nucleaire activitei-
ten in de regio. Een contact- en
onthaalcentrum is het aanspreekpunt
voor alle nucleaire aangelegenheden
en omvat verschillende diensten. Het
verstrekken van informatie, het
verzorgen van een ombudsdienst, het
ter beschikking stellen van een
bibliotheek en het bijeenbrengen van
alle plaatselijke diensten die verband
houden met het nucleaire gegeven,
zorgen ervoor dat dit centrum een
echt knooppunt voor communicatie en
informatie wordt.
Om op een eigentijdse manier een
antwoord te geven op de nood aan
meer vertrouwenwekkende informatie,
dialoog en transparantie van en met
de nucleaire sector, pleit STOLA voor
een digitaal en interactief  netwerk. Dit
netwerk verbindt heel de gemeente
Dessel, doordat elk Desselse gezin
aangesloten wordt en voorzien van de
nodige apparatuur. Via dit netwerk kan
informatie geraadpleegd worden
(algemene info, mededelingen, maatre-
gelen…) en kunnen vragen of

Verwerking

buitenlands afval.

D
e CILVA-installatie van
Belgoprocess wordt gebruikt
voor de verbranding en het

persen van vast laagactief  nucleair
afval. Deze dure installatie wordt
slechts voor 40% benut.
Zowel het bedrijf zelf als de Kempense
politieke-, syndicale- en werkgevers-
organisaties zijn al lang vragende
partij om op gecontroleerde wijze er
ook buitenlands afval te mogen
verwerken. Na lange procedures is de

kogel door de kerk. Een eerste
contract voor de verwerking van 120
ton medisch nucleair afval uit Duitsland
is nu afgerond. Het is afval afkomstig
van ziekenhuizen, labo’s, dokter- en
tandartspraktijken.
Al het verwerkte afval wordt door
Duitsland ook terug genomen.
Dit akkoord is een belangrijke door-
braak en verstevigd de know-how die
Belgoprocess heeft.
Het kan de kostprijs om ons eigen afval
te verwerken en dat van de
tewerkstelling alleen maar ten goede
komen.

bemerkingen overgemaakt worden. De
gebruikte communicatie-infrastructuur
betekent daarnaast een bijkomende
meerwaarde doordat deze maximaal
benut kan worden ten gunste van de
Desselse gemeenschap.
Het unieke gegeven dat er sinds meer
dan 50 jaar nucleaire activiteiten
aanwezig zijn in de regio Mol-Dessel-
Geel, kan benut worden in de toeris-
tische uitbouw van de regio. Daarom
pleit STOLA voor de oprichting van een
themapark rond radioactiviteit.
Interactieve opstellingen en weten-
schappelijke shows en workshops
moeten op een ontspannende manier
informeren en kennis overdragen over
radioactiviteit, de toepassingen en de
gevolgen ervan. Dit wetenschapspark
richt zich tot een ruim en
gediversifieerd publiek.
Het onthaal- en contactcentrum,
inclusief  het netwerk, en het thema-
park rond radioactiviteit worden
fysisch geïntegreerd in één
communicatiecentrum, hét referentie-

punt en het knooppunt voor alle
informatie met betrekking tot radioacti-
viteit, de toepassingen en de gevolgen
ervan. De infrastructuur moet flexibel
opgevat worden, zodat ze ook benut
kan worden voor initiatieven vanuit de
lokale gemeenschap. Zodoende kan
het communicatiecentrum ook een
tref- en ontmoetingspunt worden voor
de Desselse bevolking. Als locatie voor
dit communicatiecentrum wordt er
gedacht aan een terrein binnen de
nucleaire zone in Dessel, ter hoogte
van de aansluiting van de Gravenstraat
met de Kastelsedijk.”
We betreuren dat niet langer alle
politieke partijen zich achter deze
unanieme stellingen scharen en nu de
Desselaar proberen wijs te maken dat
men daar 30 miljoen euro voor wil
uitgeven of  dat dat alleen een eis zou
zijn van de N-VA. Verdelen in Dessel en
heersen in Brussel?
Dat verdienen de tientallen vrijwilligers
niet die aan STOLA en STORA
meewerkten.


