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Dessel is een topper: 8,5 op 10.

A
lle Vlaamse gemeenten werden financieel doorgelicht door professor
Herman Matthijs. Het rapport verscheen in Het Laatste Nieuws van
woensdag 18 april. Enkele citaten:

“Op fiscaal vlak is Dessel één van de absolute toppers uit de regio.
Het percentage in de aanvullende personenbelasting van 6 procent ligt een
stuk lager dan het gemiddelde van 7,2 procent bij vergelijkbare gemeentes
in Vlaanderen.”
“De opcentiemen (900) werden de voorbije legislatuur verhoogd maar
blijven opvallend laag ten opzichte van pakweg Meerhout (1.450) en
Laakdal (1.100).”
“In 2005 (vorige legislatuur) werd er voor meer dan 6 miljoen
geïnvesteerd. De globale schuld per inwoner steeg in dat jaar tot zo’n
1.396 euro per Desselaar en schommelde toen rond het Vlaams
gemiddelde. De jaren die volgden gebruikte de gemeente om die schuld
opnieuw stevig af  te bouwen.”
“Deze Kempense gemeente heeft een lage schuldgraad en die is met een
derde verminderd tegenover het einde van de vorige legislatuur.
Deze  ratio ligt een stuk onder het Vlaams gemiddelde.”
“Het personeelsbestand ligt hoog, doch vormt budgettair geen probleem.
De dotaties aan het OCMW zijn best budgettair draagbaar.
Dessel heeft een kleine bijdrage aan de politiezone.”
“Conclusie: geen budgettaire problemen.”
In voetbaltermen gesproken: we spelen play-off1.

Het oordeel van professor Matthijs
fiscaliteit uitgaven schuld totaal

2,5 / 3 2,5 / 3 3,5 / 4 8,5 / 10

Bedankt:

Herman Minnen
Met het eind van deze bestuurs-
periode in zicht, danken we onze
11 N-VA-gemeenteraadsleden.

H
erman werd geboren in
1963 en groeide op in de
Pastorijstraat en

Boonhofstraat. Een echte
‘bekende’ Desselaar. Het leven van
Herman is sterk verweven met het
Dessels verenigingsleven.
Hij staat echt wel midden de
mensen. Niet in woorden, want
zowel binnen jeugdverenigingen
als sportclubs is hij gekend en
geliefd als een helper en doener.
Op jonge leeftijd ging hij als
arbeider aan de slag en huwde
met Sonja De Bie.
Ze hebben drie dochters: Jolien,
Lies en Annelou.
Zes jaar geleden zette hij de stap
naar de gemeentepolitiek, nadat
het in 2000 bij hem begon te
kriebelen. Hoe toen een loopje
genomen werd met de
verkiezingsuitslag was ook voor
hem een brug te ver…
Herman werd onmiddellijk schepen
van Sport, Toerisme, Senioren en
Ontwikkelingssamenwerking.
En hoe! Hij bewees ten volle uit
het goede hout gesneden te zijn.
Een combinatie van dossierkennis
en werkkracht. Luisterbereid en
zelf  het voortouw nemen.
Herman zal bij de verkiezingen in
oktober ook onze Desselse
kandidaat zijn voor de Antwerpse
provincieraad.
Wij wensen hem
alle succes toe!



214

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

 Zandvliet 60 - 2480 Dessel

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.

Doe mee!!!!!

D
oe mee, en laat je registreren!
Alle op een legale wijze in ons
land verblijvende vreemdelin-

gen van boven de 18 jaar mogen
mee hun zeg doen bij de gemeente-
raadsverkiezingen. Vreemdelingen
van buiten de EU moeten wel vijf
jaar wettelijk in België verblijven.
Daarvoor moet je je wel laten
registreren als kiezer. Dit kan op de
dienst bevolking van de Plaetse,
voor 1 augustus 2012.
Als N-VA roepen wij deze Desselaars
op om ook mee te doen.
In het verleden namen we jullie ook
ernstig door o.a. zelf  een buiten-
lander op de lijst te plaatsen en hem
vervolgens een mandaat te laten
bekleden in het OCMW. Geen excuus-
Truzen, maar volwaardige
medestanders.

Frans Blankert - Nederlander,
Bestuurslid

Een daadkrachtige

gemeente.

E
en gemeente wordt bestuurd door
gemeenteraad, schepencollege en
burgemeester. Zij zijn de politieke

vertegenwoordigers die om de zes jaar
verkozen worden: het gemeentebestuur.
Maar een gemeente is meer dan het
gemeentebestuur. Om daadkrachtig te
kunnen werken heb je tientalle medewer-
kers nodig, ambtenaren en arbeiders, die
goed, integer en efficiënt hun werk doen.
Het voeren van een goed personeels- en
aanwervingsbeleid is dan ook fundamen-
teel. De juiste mensen, met de juiste
vaardigheden, op de juiste plaats. Het is
geen sinecure.
Ook in Dessel wordt het dagelijkse werk
georganiseerd en begeleid door het
managementteam. Dit bestaat uit de
secretaris, de financieel beheerder en het
afdelingshoofd Grondgebiedzaken.
Op de gemeenteraad van februari werd,
na jaren van voorbereiding, de nieuwe
personeelsformatie, het organogram en
de functiebeschrijvingen goedgekeurd.
Ook onze diensten moeten zich aanpas-
sen aan de noden, noodwendigheden en
behoeften van deze tijd, waarbij de lat
zeer hoog ligt. Velen slagen vaak niet in
aanwervingexamens. In dat organogram

wordt een nieuw afdelingshoofd Info en
Vrije tijd (=bibliotheek, cultuur, jeugd,
senioren, toerisme, informatie, ontwikke-
lingssamenwerking en sport) voorzien.
Hij of  zij zal straks het managementteam
vervoegen. Ook onze technische buiten-
dienst wordt versterkt. Tussen de
coördinator van de technische buiten-
dienst en de tientalle arbeiders zullen
twee technische medewerkers aangewor-
ven worden om de werkzaamheden op
het terrein voor te bereiden, te leiden en
op te volgen. De eerste vacature van die
twee is reeds lopende.
Met deze aanpassingen moet Dessel
gewapend zijn om verder invulling te
geven aan datgene wat de burger van de
gemeente verwacht: een daadkrachtige
overheid. Dessel is klaar voor de
toekomst.

BP doorgelicht.

D
e inspectie die bij Belgoprocess
op 16 januari plaatsvond, en
waarover we in vorige

Betrokkenheid berichtten, blijft in
politiek Dessel doorzinderen.
Even alles op een rijtje:
- op 16 januari vindt bij Belgoprocess

een inspectie door het Federaal
Agentschap voor Nucleaire Controle
(FANC) plaats;

- dat inspectieverslag wordt eind
februari publiek gemaakt;

- op 22 februari titelt Gazet van
Antwerpen: “Opslag nucleair afval
niet veilig”;

- diezelfde avond geeft burgemeester
Kris Van Dijck tekst en uitleg op Ter
Zake (Canvas), na het inspectie
verslag gelezen te hebben en
gesproken te hebben met FANC en BP;

- de STORA werkgroep communicatie
bespreekt dit begin maart;

- op de gemeenteraad van 22 maart
geeft FANC tekst en uitleg voor de
raadsleden;

- op 12 mei zal NIRAS en BP tekst en
uitleg geven over de verdere aanpak
aan STORA en gemeenteraad.

Desalniettemin kapten een aantal
politici een bak verwijten leeg tav
STORA en gemeentebestuur op de
gemeenteraad van 22 maart. Grote
kritiek: er wordt te weinig aandacht
besteed aan het informeren van de
bevolking. Er werd zelfs een rode
picket neergepoot aan de inkomdeur
van het gemeentehuis…
Maar de aap kwam pas op het eind
van de gemeenteraad uit de mouw,
toen een aantal van die roepers
stelden: “ik moet dat inspectieverslag
toch eens gaan lezen…” Nou moe!!!



Uit het gemeentelijk

beleidsplan 2007-2012:

“Betaalbare bouwgronden,

huizen of wooneenheden

moeten een blijvende zorg zijn.

Daarvoor zetten we honderd

procent in op de realisatie van

Elsakker fase 2 en bieden we

in de eerste plaats kansen aan

Desselaars.”
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Elsakker 2?

D
e Elsakkers, gelegen tussen Molsebaan, Hannekesstraat en Broekstraat, liggen
in een woonuitbreidingsgebied. D.w.z. een gebied waar nog niet mag gebouwd
worden…

In 2000 kon met de realisatie van de Karel Ooms- en Lichtenaustraat een eerste deel
omgezet worden in woongebied. Tevens konden jonge Desselaars een  goedkope
bouwgrond verwerven.
Omdat de realisatie van een tweede fase niet direct in het verschiet lag, veranderde
het gemeentebestuur het geweer van schouder en trok de kaart van deelname aan de
verkaveling van het voetbalstadion in de Lorzestraat, de huidige David Weytsstraat. Zo
konden na tien jaar opnieuw jonge Desselaars een goedkope bouwgrond verwerven.
Dezelfde doelstelling. Alleen een andere locatie. De N-VA houdt het dus duidelijk niet
bij woorden alleen.
Midden juni 2011 werd toch gestart met de procedure om het resterende terrein van
de Elsakkers te realiseren. Een achterpoortje in de wetgeving bepaalde immers dat
sociale huisvestingsmaatschappijen wel mogen bouwen in woonuitbreidingsgebieden.
De Ark zette haar schouders onder het dossier, samen met privé-ontwikkelaar MAVACO.
Maar al spoedig bleek dat het aandeel sociale kavels/woningen te beperkt was.
Stedenbouw formuleerde duidelijk dat het minimaal 50-50 hoorde te zijn.
Meermaals werd de Ark en MAVACO daarop gewezen. De kwaliteit, die ook wel mag
verwacht worden voor de huidige bewoners in Elsakker 1, werd niet gegarandeerd.
De tijd tikte, want het achterpoortje werd ondertussen door het Vlaams parlement
gesloten... Finaal werd het ingediende dossier onvolledig verklaard.
Voorlopig dus geen Elsakker 2.

Licht op groen.

O
p de gemeenteraad van 12 april werd het licht op groen gezet voor de bouw van
een nieuwe  school (refter, vier klaslokalen lager onderwijs, turnzaal en zeven
kleuterklassen) en kinderopvang in de Lorzestraat d.m.v. een promotieopdracht.

Enkel de vleugel aan de Lorzestraat blijft behouden zoals hij is. (zie Betrokkenheid
maart)  Het debat verliep niet zonder slag of  stoot. Na het uitstel dat in maart
gevraagd werd, werden nu uitspraken van het Europees Hof  van Justitie boven
gehaald evenals verdachtmakingen geformuleerd rond het mogelijks mislopen van
subsidies om de plannen alsnog te kelderen. Het was duidelijk, en werd met evenveel
woorden gesteld, dat de oppositie niet voor de nieuwbouw en de nieuwe kinderopvang
op deze locatie is. De N-VA is er van overtuigd dat we juist handelen. Het is ook de
eerste maal dat voor de bouw van een school subsidies gevraagd, en zullen bekomen,
worden. De huidige indicatieve raming is als volgt:
School en kinderopvang in totaal: 5.000.000 euro.
Te verwachten subsidies voor de school: 2.000.000 euro.
Kinderopvang: 670.000 euro.
Voor dit bedrag wordt een lening aangegaan (de eerste deze legislatuur), eveneens
nodig in afwachting van de subsidies die we pas binnen acht à tien jaar (!) zullen
bekomen.

Je kan aan politiek doen om problemen op te lossen.
Je kan aan politiek doen om oplossingen te blokkeren.
N-VA kiest duidelijk voor het eerste.

Snelheid aanpakken.

O
verdreven snelheid blijft duidelijk
een pijnpunt in de ogen van vele
mensen. En er wordt aandacht

aan besteed! Waar in het verleden
aanpassingen aan weginfrastructuur
doorgevoerd werden, en zowel
bemande als onbemande camera-
controles uitgevoerd werden, duiken
nu nieuwe snelheidsborden op in de
Desselse straten. Meer bepaald in de
Eersels, Nieuwedijk en in de Bergen-
straat werden door de lokale politie
borden opgehangen die de bestuur-
ders wijzen op hun snelheid. Deze
preventieve borden zetten chauffeurs
aan om hun rijstijl aan te passen.
Opnieuw een investering om onze
verkeersveiligheid te bevorderen.
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fiscaliteit op 3 uitgaven op 3 schuld op 4 totaal op 10
Oud-Turnhout 2,5 3 3,5 9
Kasterlee 2 3 4 9
Lille 2 3 4 9
Dessel 2,5 2,5 3,5 8,5
Baarle-Hertog 1,5 3 4 8,5
Vorselaar. 1,5 3 4 8,5
Balen 1,5 3 3,5 8
Herselt 1,5 3 3,5 8
Laakdal 2 2,5 3,5 8
Merksplas 2 2,5 3,5 8
Retie 2 2,5 3,5 8
Westerlo 2 2,5 3,5 8
Beerse 1,5 2,5 3,5 7,5
Hulshout 1,5 2,5 3,5 7,5
Herenthout 1 2,5 3,5 7
Mol 2 2,5 2,5 7
Meerhout 1,5 1 4 6,5
Geel. 2 2,5 2 6,5
Grobbendonk 1,5 2,5 2 6
Herentals 1 2 3 6
Turnhout 1,5 2,5 1 5

Kempense gemeenten doorgelicht.

D
e beoordeling door professor Herman Matthijs van de Kempense
gemeenten zoals verschenen in Het Laatste Nieuws.
Op het vlak van fiscaliteit, zijn dus de belastingen, zijn Dessel en

Oud-Turnhout de absolute toppers.

www.deredactie.be

W
at lezen we op de VRT
verkiezingswebsite over Dessel?
Uit het inleidend artikel:

De Kempense gemeente Dessel is
(voorlopig?) een unicum in Vlaanderen.
Hier heerst de N-VA met een absolute
meerderheid. Spilfiguur is burgemeester
Kris Van Dijck, tevens fractievoorzitter in
het Vlaams Parlement. In Dessel kan de
volgende stembusgang van de N-VA
verliezers maken, maar evengoed nog
grotere winnaars.
Als onderwijzer van opleiding heeft Kris
Van Dijck er al een pak politieke schoolja-
ren opzitten. In eerdere coalities was hij
al eens burgemeester, maar zat hij
evengoed in de oppositie, van waaruit hij
steevast constructieve voorstellen
lanceerde.
Bij de vorige verkiezingen was de slogan
van de N-VA “betrokkenheid”. In alle
segmenten van de Desselse samenleving.
En de boodschap sloeg aan, alle
meerderheidszitjes werden door de N-VA
ingevuld: een volstrekte meerderheid,
een mens komt het nog zelden tegen.

Goed bij kas
Bij het begin van de legislatuur schreef
het bestuur een beleidsnota uit die
stoelde op voorstellen en suggesties die
in de aanloop naar de verkiezingen
gesprokkeld waren bij de bevolking.
De gemeentekas puurt nogal wat centen
uit de aanwezige witzandontginning.
Een industrie die de volgende decennia
zeker nog verder zal uitbreiden.
Een andere belangrijke bron van
inkomsten vormt ongetwijfeld de opslag
van al het laag- en middelhoog
radioactief  afval uit gans België op
Dessels grondgebied.
Redelijk cruciaal in het beleidsplan is het
feit dat het gemeentebestuur er over wil
waken dat de onomkeerbare aanwezig-
heid van de nucleaire sector in de
gemeente ook een meerwaarde betekent
en blijft betekenen voor de Desselaars.
 “Wat niet wegneemt dat alle andere,
maatschappelijke segmenten voor ons
even belangrijk zijn”, duidt burgemeester
Van Dijck. “We hebben in 2006 naar de
mening van de bevolking gevraagd, zij
hebben hun oordeel geveld en wij
hebben zes jaar in deze geest gewerkt.
Als zij ons een goed rapport geven,
staan we klaar om met minstens evenveel
enthousiasme nog eens een legislatuur
aan de slag te blijven”.


