
juli 2015

293

“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

21ste jaargang nr. 5

11 juli-speech Voorzitter N-VA Dessel.

G
eachte Mevrouw, Geachte Heer, Beste Leden en Sympathisanten,
Afgelopen weken heb ik, dankzij o.a. Graspop en het concert van AC/DC, met
eigen ogen weer kunnen vaststellen hoe veelzijdig Dessel als gemeente wel is.

Onze kleine gemeente stond maar weer eens centraal gemarkeerd op de internatio-
nale rock- en metal-kaarten. Maar ook op andere gebieden is Dessel groots in zijn
kleinheid. Als zelfstandig ondernemer merk ik immers ook elke dag op welke
economische bedrijvigheid hier heerst. Ja, ik ben fier om Desselaar te zijn!
Als voorzitter van N-VA Dessel heb ik ook het genoegen om op regelmatige basis met
een fantastische ploeg van N-VA bestuursleden en mandatarissen te mogen werken.
Elke keer opnieuw proberen deze mensen uw stem te vertolken in de gemeente maar
ook ver daarbuiten, het u naar uw zin te maken in Dessel door keihard te werken aan
uw gemeente en dus uw vertrouwen waard te zijn. Met zijn allen zijn we voorvechters
van het Vlaamse gedachtengoed dat we op 11 juli weer vierden.
Met successen en tegenslagen zorgden in het verleden radicale en meer gematigde
Vlaamsgezinden er al voor dat Vlaanderen een volk in beweging bleef  en een natie
werd. Met eigen bevoegdheden en eigen middelen, met een eigen parlement en een
eigen regering. Dit proces is echter nog niet ten einde. Er zullen nog stappen in de
richting van meer Vlaams zelfbestuur moeten worden gezet. Met uw steun en stem
kunnen we dit ook in de toekomst blijven realiseren. U bent en blijft immers de
belangrijkste schakel als kiezer.
Sinds 1973, intussen ook al 42 jaar geleden, is 11 juli de officiële feestdag van onze
gemeenschap. Ik gebruik bewust het woord ‘gemeenschap’. Omdat het een feestdag is
voor alle Vlamingen. Voor de overtuigden maar evenzeer voor de nog niet helemaal
overtuigden. Voor de idealisten van weleer en de realisten van vandaag. Voor oude en
nieuwe Vlamingen. Voor al wie zich hier thuis voelt. De feestdag dus van een open en
diverse gemeenschap.
In de tweede strofe van ons Vlaamse volkslied ‘De Vlaamse Leeuw’ zingen we telkens
‘een volk zal nooit vergaan’. Historisch klopt deze bewering niet helemaal want er zijn
heus wel volkeren verdwenen in de loop van de geschiedenis. Ook vandaag en morgen
is niks gegarandeerd. De wereld draait door. Letterlijk en figuurlijk. Maar als we
onszelf  blijven en zelfbewust de wereld blijven zeggen wie en wat de Vlamingen zijn,
dan wacht onze Vlaamse gemeenschap een duurzame en blijvende toekomst.
Ik wens u nog een fijne zomervakantie. Geniet ervan!

Günther Peeters
Voorzitter N-VA Dessel

In de kijker:

Jolien Wuyts

M
et haar 26 jaar behoort
Jolien tot de benjamins in
ons Dessels N-VA-bestuur.

Als oudste dochter van Roeland en
Chantal Verrees groeide ze op in
de Kantstraat op de Heide en
behaalde het diploma bachelor in
de Toegepaste Psychologie.
Naast haar studies zette Jolien
zich steeds in voor de Chiro in
Dessel centrum. Ze doorliep er alle
leeftijden om finaal een tijd lang
leidster te zijn. Een duidelijke blijk
van het opnemen van verantwoor-
delijkheid.
Naast de Chiro heeft Jolien zich
ook steeds langs haar sportieve
kant getoond: volleybal. Eerst bij
Spinley Dessel, nadien bij de
volleybalclub in Retie. Maar ook de
voetbalschoenen durft ze aan te
trekken.
Vanuit haar opleiding en engage-
ment bij de Chiro beseft Jolien dat
een lokale gemeenschap alleen
kan draaien met de inzet van
mensen uit die lokale gemeen-
schap. Vandaar haar kandidatuur
bij de gemeenteraadsverkiezingen
van 2012. Jolien werd verkozen en
werd voorzitter van de
gemeenteraadscommissie.
Binnen de partij is ze sinds kort
voorzitter van onze Desselse
N-VA Jongeren.
Ondertussen is Jolien ook mama.
Samen met Marijn Nijs heeft ze een
flinke dochter Flore. Wij wensen het
jonge gezin het allerbeste toe.
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Jolien Wuyts  -  0478 63 54 54

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

Werken aan de Turnhoutsebaan.

D
e werken aan de Turnhoutsebaan starten ten vroegste in augustus
Om het verkeer in en om Dessel veiliger te maken, krijgen een gedeelte van
de Turnhoutsebaan (N18) en de Werbeekstraat een nieuw wegdek.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal ook het gevaarlijk kruispunt met de
Molenhei (zwart punt) herinrichten. Tegelijkertijd wordt het rioleringsstelsel
aangepast en komt er een bufferbekken voor de opvang van regenwater.
Omdat de Turnhoutsebaan (N18) een belangrijke verbindingsweg is, houden de
inwoners van Dessel best rekening met een aangepaste verkeerssituatie tijdens
de werken. De werken starten eind augustus 2015 en zullen ongeveer 170
werkdagen duren.

Meer veiligheid. Betere waterafvoer.

De Turnhoutsebaan is samen met de Molsebaan (N18) een gewestweg en een
belangrijke verbindingsweg tussen Mol en Turnhout die dagelijks veel verkeer te
slikken krijgt. Momenteel is het kruispunt nabij de watertoren een gevaarlijk punt.
Extra veiligheidsmaatregelen moeten dit probleem van de baan helpen: ter
hoogte van de bocht komt er een overrijdbare middenberm om de snelheid te
verlagen en de kans op frontale botsingen te verkleinen. Fietsers krijgen nieuwe
fietspaden en extra oversteekplaatsen. Tegelijkertijd zorgt PIDPA voor een
gescheiden rioleringsstelsel en een extra bufferbekken dat aansluit op de
Desselse Nete. Zo wordt wateroverlast vermeden.

Werken in fasen.

Ingrijpende werken brengen onvermijdelijk hinder met zich mee, ook voor de
inwoners van Dessel. In tegenstelling tot wat aanvankelijk was voorzien starten de
werken ten vroegste eind augustus. Om de hinder te beperken verlopen de
werken in twee fasen.
Tijdens de eerste fase (eind augustus 2015 – eind september 2015) wordt de
Werbeekstraat tussen het kruispunt met Turnhoutsebaan en de Tipstraat
helemaal opgebroken. Tussen de Tipstraat en de Desselse Nete krijgen de
grachten een opknapbeurt. Dit zal enkel plaatselijke hinder met zich meebrengen,
het doorgaand verkeer op de Turnhoutsebaan zal niet gehinderd worden.
Tijdens de tweede fase (oktober 2015 – juni 2016) start de aannemer met de
heraanleg van het kruispunt met de Molenheide en de Werbeekstraat.
De herinrichting van de weg loopt van de Desselse Nete tot aan het kruispunt met
de Kuilstraat. De riolering wordt vernieuwd tot het kruispunt met Kuilender en de
Bleekstraat.

Blijf op de hoogte.

Surf  naar de website www.wegenenverkeer.be/N18-Dessel voor meer informatie.
Via de site kunt u zich inschrijven voor een digitale nieuwsbrief  en blijft u op de
hoogte van de laatste stand van zaken.

Lukasstraat.

D
e Alfons Smetresidenties zijn een
begrip geworden in Dessel en
omstreken. Nadat in samenwerking

met Natuurpunt en Den Bunt de ecologi-
sche tuin geopend werd op zondag 5 juli,
kijken we uit naar de volgende werk-
zaamheden: het vernieuwen van het
fiets- en voetpad in de Lukasstraat.
De werken werden door het gemeentebe-
stuur toegewezen aan Desselaar Leo
Gijs. Naast fiets- en voetpad tussen Oude
Markt en Molsebaan, aan de zijde van de
residenties, worden ter hoogte van die
residenties ook parkeerstroken voorzien
tussen de bomen. Door het aannemen
van een nieuw rooi- en onteigeningsplan
zal het voet- en fietspad door de
voortuin slingeren en zo een integraal
beeld geven van openbaardomein en
voortuin. Als het ware een uitnodiging
om ook de tuin te bezoeken. Want zoals
onze burgemeester tijdens de opening
verwoordde: “hier vinden we Dessel in
het klein, inclusief  een ‘gracht’ en een
ver gezicht op het open achterliggend
landschap.” Beslist een bezoekje waard.
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Uit het N-VA

Verkiezingsprogramma:

“De N-VA is voor een goede

samenwerking tussen

toerisme, cultuur, horeca,

openbare werken en

monumentenzorg.

We engageren ons ertoe om

zowel op eigen kracht, dan wel

via aangeboden kanalen,

Dessel zoveel als mogelijk als

toeristisch attractief te

promoten.”

Picknicken in Dessel.

G
enieten in Dessel; het kan. De gemeentelijke toeristische dienst zocht voor jou
dertien prachtige locaties uit waar je in alle rust kan genieten van een heerlijke
picknick.

Bij drie Desselse handelaars kan je terecht voor een goed gevulde picknicktas.
Naast het gevulde rugzakje vind je de picknickbrochure met dertien schitterende
locaties in Dessel waar je in alle rust van al dat lekkers kan genieten.
Hiervoor werkt de toeristische dienst samen met drie handelszaken die elk een
standaardpakket (10 euro), een luxe-pakket (15 euro) en een kinderpakket
(5 euro) samenstelden.
Je hoeft enkel te reserveren, minstens één dag vooraf, en rechtstreeks bij de
handelaar van jouw keuze. Ophalen en afrekenen doe je bij de handelaar ter plaatse,
wanneer je je picknickpakket(ten) ophaalt.
Uiteraard kunnen de picknickpakketten ook besteld worden voor een leuke daguitstap,
voor een lange treinreis, of  als een heerlijke hap in je eigen tuin.
Meer info op www.dessel.be of  bij de toeristische dienst, Hannekestraat 1.

De “vrijwilliger”.

H
et zomert in Dessel. En hoe?
De eerste vakantiedagen waren
broeiend heet, en de massa-

manifestaties Graspop en AC/DC waren
om duimen en vingers van af  te likken.
Het mag gezegd. Dessel staat meer dan
ooit op de internationale kaart.
En dit vanuit een lokaal, Witgoors
initiatief  ontstaan en gegroeid. Vanuit
lokale betrokkenheid en honderden
medewerkers en vrijwilligers.
Op de laatste gemeenteraad werd de
rekening 2014 goedgekeurd.
De gemeente heeft in 2014 een
overschot uit haar ‘dagelijkse werking’
gerealiseerd van 1.531.303 euro.
Het gecumuleerd resultaat 2014 (inclu-
sief  de overschotten van vorige jaren)

Koester je buurt.

A
ls gemeenschapspartij pakte de
N-VA in 2006 uit met de gele-
stoelen-campagne, weet je nog?

Zet je stoel op straat en maak kennis met
je gebuur. Want een goede buur is beter
dan een verre vriend…
Al jaren dragen we ook vanuit de
gemeente die boodschap uit.
Het gemeentebestuur erkent het belang
van een hecht sociaal weefsel in straten,
buurten en wijken. Daarom kan u vanaf
dit jaar als buurtfeest een subsidie
aanvragen  van maximum 100 euro
wanneer je met uw buurt gemeenschaps-
vormende initiatieven onderneemt.
Hiermee wordt alvast een gedeelte van
de onkosten gedekt. Privé-feesten en
feesten met een winstgevend doel zijn
uitgesloten van deze financiële onder-
steuning. Het aanvraagformulier en het
subsidiereglement “buurtfeesten” kan je
raadplegen op www.dessel.be of  bij de
dienst vrije tijd, Hannekestraat 1.

bedraagt 3.271.372 euro.
Deze overschotten zullen aangewend
worden voor toekomstige investeringen.
Ook de beleidsdoelstellingen die we
samen met alle gemeentediensten
uitgestippeld hadden werden in grote
mate gehaald. Knap rapport als je het
mij vraagt. De kritiek kristalliseerde zich
vooral rond het verwijt dat we,
gemeentebestuur, de “vrijwilliger” niet
voldoende waarderen en ondersteunen.
Een interessante kritiek. Want wie bedoelt
men, met die “vrijwilliger” die door de
gemeente niet gewaardeerd wordt?
Zijn dat niet alle 9.350 Desselaars?
Is dit niet eenieder die vroeg of  laat wel
eens iets doet voor een ander? In de
club, in de vereniging, in de familie, als
mantelzorger of  chauffeur, als buur?
Is het niet eigen aan de “vrijwilliger” om
zich “naamloos” een inspanning voor
een ander te getroosten? “Vrijwilliger”
ben je niet om vermeld of  geroemd te
worden. Je doet het uit “vrije-wil” en een
bedankje, een schouderklopje, een
knipoog, een blijk van waardering en
respect, het geeft je vleugels.
Je voelt je er zelf  goed bij. Is het dat niet
wat telt?

Kris Van Dijck
Burgemeester
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“jong betrokken”

O
p zondag 5 juli nam Jong N-VA Dessel deel aan de Vredesfietseling.
We fietsten voor Vrede, Vrijheid en Verdraagzaamheid. 3 kernwoorden in
deze woelige tijden. Tijdens deze Vredesfietseling fietsten we via Ieper van

kortrijk naar Diksmuide, goed voor 60 km! In de voormiddag was het prachtig
fietsweer, niet te koud en niet te warm, perfect! In Ieper stopten we bij de
Menenpoort waar we voor vrede en in nagedachtenis van de gesneuvelden, een
krans neerlegden.

Toen we in de namiddag terug vertrokken richting Diksmuide, sloeg het weer om.
Tussen en door de stortbuien fietsten we verder richting het einddoel, de
Ijzertoren. Eens hier aangekomen, kregen we enkele drankjes aangeboden en
mochten we een kijkje nemen achter de schermen van het museum.

Moe en nat, maar erg voldaan keerden we terug huiswaarts... de benen terug
opladen voor een nieuwe fietseling in 2016!

Vredesfietseling.
Lid worden?

W
ilt u graag deel uitmaken
van onze enthousiaste
jongerengroep, neem gerust

contact op met onze voorzitter:

Jolien Wuyts
E-mail: jolienwuyts23@hotmail.com
Telefoon: 0478 63 54 54

Facebook
Bezoek onze pagina op Facebook en
voeg ons toe om op de hoogte te blijven
van onze activiteiten:
www.facebook.com/pages/
Jong-N-VA-Dessel

Vlaamse cantus.

I
n het kader van de Vlaamse Feest-
dag, organiseerden we op 12 juli
een Vlaamse cantus in JC Spin.

Tijdens deze cantus zongen we zowel
Vlaams nationale als echte
cantusliederen en er werd uiteraard
ook genoeg gedronken... zoals het een
goede cantus ook betaamt. Rien
Hoeyberghs zat deze cantus als cantor
voor en deed dit prachtig!

We zetten met deze cantus het Vlaams
nationalisme op een leuke en positieve
manier in de kijker voor de Desselse
inwoners. N-VA Nationaal mag federaal
het communautaire luik momenteel wel
eventjes dicht laten, het zijn de
jongeren die hen er toch nog op zullen
wijzen dat we gaan voor onafhankelijk-
heid!

Het werd een heel gezellige namiddag
en de voorbereidingen voor de
Vlaamse Cantus 2016 worden al reeds
getroffen!


