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Feestkalender.

J
uli dient zich aan als een ware feestmaand. Vlaanderens feestdag 11 juli en
de meerdaagse viering van de veertigjarige verbroedering tussen Dessel en
Hessich Lichtenau springen daarbij het meest in het oog. Maar ook in tal van

wijken en straten worden buurtfeesten gehouden. Om alvast te noteren in je
agenda:

Zondag 3 juli: Vlaanderen Zingt
Op het Meiplein in Witgoor zingen we uit volle borst Nederlands- en anderstalige-
meezingers.
Aanvang 19.00 uur. Organisatie gemeentelijke cultuurraad. Voor wie er de
voorbije jaren nog niet bij was; op en top ambiance!

Zondag 10 juli: Teruggave kanon
Retie vereffent de 125 jaar lang openstaande factuur. In ruil voor het kanon dat
ze destijds stuk maakten, wordt een nieuw kanon overhandigd.
Om 13.00 uur in Werbeek en vandaar een stoet naar het Hamerplein, aankomst
in Dessel 16.00 uur met aansluitend receptie. Organisatie beide VVV’s,
heemkundige kringen en gemeentebesturen.

Maandag 11 juli: Feestdag van de Vlaamse Gemeenschap
De jaarlijkse N-VA Dessel fietstocht en barbecue. De fietstocht is in een ander
kleedje gestoken en wordt een fiets-foto-zoektocht. Vanaf  14.00 uur vertrek aan
Den Export. Om 18.00 uur aansluitend barbecue in Sporpark Brasel. Voor de
barbecue vooraf  inschrijven op  het secretariaat.

Dinsdag 26 tot zondag 31 juli: 40 jaar verbroedering
Van dinsdag tot vrijdag fietstocht van Dessel naar Lichtenau voor wie inschreef.
In het weekend van 30 en 31 juli feestelijkheden in onze broedergemeente.

In de kijker:

Leen Van Hoof

E
en bestuurslid dat nog niet in
de kijker stond: de
negenentwintigjarige Leen

Van Hoof. Leen woont samen met
haar man Bart Verluyten aan de
Kattenbos, waar ze een nieuw-
bouw optrokken. Ze behaalde het
diploma ingenieur chemie in
Leuven en haar aggregaat in
Turnhout. Daarmee ging ze aan de
slag als licentiate chemie, fysica en
natuurwetenschappen aan het
Heilig Grafinstituut te Turnhout.
Leen is de dochter van Jan en
Josine Van Tiggelen en groeide
samen met haar broer Jo op in de
Heegstraat. Josine verdiende haar
sporen in onze lokale N-VA-
werking als OCMW-raadslid.
Van daar kreeg Leen de interesse
mee om zich in te zetten voor de
eigen lokale gemeenschap.
Dit verengt zich voor haar niet
alleen tot de maandelijkse
bestuursvergaderingen en de
interne werkgroepen van de partij
waar het beleid voorbereid wordt.
Neen, haar engagement gaat
verder. Vanuit de jeugdraad
vertegenwoordigt Leen de jonge
generatie Desselaars in de raad
van bestuur van STORA.
Die betrokkenheid van de jongere
generatie is noodzakelijk.
Zijn zij het niet die het langst met
de nucleaire aanwezigheid zullen
moeten omgaan?
Kennen en weten is belangrijk en
jong geleerd is oud gedaan. Laat
het een oproep zijn voor andere
jongeren om zich ook die
toekomst van
onze gemeente
aan te trekken.
Leen toont
alvast de goede
weg.
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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.

Politie wijkpost.

O
p donderdag 9 juni werd de politie wijkpost aan de Kwademeer officieel
geopend en twee dagen later volgde een opendeurdag. Dit dossier sleepte
twaalf  jaar aan. Het was het  N-VA-CD&V bestuur dat eind 1998 de trein op

de rails zette met het oog op de renovatie van de Villa Verbeeck tot een politie-
commissariaat. Met de verwijzing van de N-VA naar de oppositie in 2000 veran-
derde ook dit dossier van koers. Het CD&V-D’82-schepencollege zette de door de
gemeenteraad gegeven opdracht om in een renovatie met het oog op het
creëren van een secretariaat voor de kerkfabriek en woonst voor een pastoor. Na
aankoop van de kerkfabriek in die zelfde periode circuleerden schetsen en
voorontwerpen om heel de voorkant vol te bouwen en de villa te integreren in
een complex van serviceflats. Enkel de voorgevel zou overblijven en het unieke
van dit in 1911 opgetrokken dorpsgezicht zou daarmee definitief  verdwijnen.
Toen de N-VA terug aan het bestuur kwam werd teruggegrepen naar de
oorspronkelijke, door de gemeenteraad gegeven opdracht. Een klacht van de
oppositie bij de minister ten spijt (toen minister Keulen, Open VLD), want die gaf
de N-VA volmondig gelijk. Meer nog, eigenlijk had het vorige schepencollege de
beslissing van de gemeenteraad niet te wijzigen. Besluiten van de gemeenteraad
wijzigen komt enkel de gemeenteraad zelf  toe.
Er wordt veel verteld over de kostprijs. Deze bedroeg geen 600.000 euro, dus
binnen het gegund bedrag. Goed opgevolgd als je het ons vraagt. Sinds
november 2010 betaalt de politiezone (Balen, Dessel, Mol) een maandelijkse
huur van 2.800 euro. Had een nieuwbouw beterkoop geweest? Wellicht wel.
Maar daarvoor had grond moeten aangekocht worden en was er ook nog geen
bestemming gevonden voor de Villa Verbeeck. Een keuze die ongetwijfeld ook
geld zou gekost hebben. In ieder geval werd eindelijk de deur van het oude, tot
op de draad versleten commissariaat aan de Lorzestraat definitief
dichtgetrokken. Het gebouw is klaar voor de sloop en moet plaats ruimen voor de
uitbreiding van de school. Hiermee start ook daar een nieuw verhaal.

Erkende sportclubs.

Z
esentwintig Desselse sportclubs
worden erkend door de gemeente-
 lijke overheid. Dat is een eerste

basisvoorwaarde om vervolgens een
subsidiedossier in te dienen.
De clubs zijn:
FCW Spin
Braberg Sport
KFC Witgoor Sport
ZVC Spinpedes
Landelijke Rijvereniging Dessel
FC Kempenzonen
SK Claridge
De Coureurkes Dessel vzw
Het Kleinste Verzet
Vzw Spinfit
Petanqueclub Trefpunt
Volksdans Ajde-Asega
ZVC Estaminet
Rock Fifty-5
Vzw Spinley Dessel Volleyteam
WTC Dessel
Vzw BBC Campinia Dessel-Retie
Okra Sport Dessel-Centrum
BC Spinshuttle
BMX 2000 Dessel
TC Spinnis
KFC Dessel Sport
Vzw Club Groenendijk
De Stokkestappers
Shinjukan
Spintsu
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Uit het gemeentelijk

beleidsplan 2007-2012:

“De gemeentefinanciën worden

beheerd vanuit het principe

van het goed huisvaderschap

waarbij de belastingsdruk op

de Desselse burgers zo laag

mogelijk gehouden wordt.”

Mosselfeest.

D
e eerste zondag van oktober is
het weer zover: ons jaarlijks
mosselfeest.

Dus noteer al
maar met stip:
zondag 2 oktober!
Iedereen van harte
welkom.

Rekening 2010.

D
e rekening 2010 werd afgesloten en ligt ter goedkeuring op de gemeente-
raad van 30 juni. Met dank aan de financieel beheerder en de dienst
financiën die samen met onze schepen Erik Gys weer snel en efficiënt de

nodige documenten wisten af  te leveren. Hieronder vind je een aantal relevante
cijfers en gegevens. Voor wie moest twijfelen aan de financiële gezondheid van
onze gemeente…

Gewone dienst
De gewone ontvangsten bedroegen het voorbije jaar 11.231.898 euro. Dat was
bijna 600.000 euro meer dan in 2009. De gewone uitgaven stegen in datzelfde
jaar met 340.000 euro en bedroegen 10.438.490 euro. Dit betekent een
overschot van 793.408 euro in het eigen jaar, dat samen met het saldo van de
voorbije jaren, na overboekingen en overschot van de voorgaande jaren, zorgt
voor een overschot van 1.459.369 euro.

Werkingskosten
Niettegenstaande alles duurder wordt, denk maar aan energie en brandstof, werd
in 2010 in Dessel minder uitgegeven op de dagelijkse werkingskosten. Waar in
2009 nog 2.301.551 euro gespendeerd werd, daalde dit voor het eerst sinds
2002, en dit met 2,26%. De werkingskosten bedroegen het voorbije jaar
2.249.516 euro, of  248,62 euro per inwoner.

Belasting wit zand
De economische crisis deed zich ook gevoelen in de opbrengst op de zand-
groeven. De vermindering van 2009 werd doorgezet. Minder behoefte aan wit
zand, is minder delven, is minder belasting. Het opgegeven bedrag heeft steeds
betrekking op de ontginning van het jaar voordien.
Tel even mee:
      2005:  123.179
      2006:  227.672 + 85 %
      2007:  376.829 + 65 %
      2008:  470.958 + 25 %
      2009:  430.001 - 9 %
      2010:  417.876 - 3 %

Ondertussen zijn de inkomsten voor 2011 ook al gekend nl.  489.132

Investeringen - projecten
In 2010 werd er slechts voor 1.847.527 euro geïnvesteerd. Dit was het minst
sinds 2006. In de zes jaar van 2001 tot en met 2006 werd er voor 19.948.495
euro geïnvesteerd. Dat is gemiddeld 3,3 miljoen euro per jaar.
Voor de voorbije vier jaar staat de teller op 9.047.415 euro. Dat is 2,2 miljoen
euro per jaar. Er staan nog wel enkele grote projecten op til.
Buitengewoon reservefonds … zeg maar ‘ons’ spaarboekje ..
Hierop stond eind 2006: 2.001.406 euro. Vier jaar later is dat 2.401.406 euro.
Konden we ergens lezen dat we met een financiële put zitten? Hopelijk runt die
schrijver zijn eigen bedrijf  dan niet met dezelfde kennis …

Toelage OCMW
De uitbouw van het OCMW volgens een lokaal sociaalbeleidsplan werd gedragen
door vrijwel alle leden van de gemeenteraad. De toelage vanuit de gemeente
bedroeg in 2001: 520.576 euro of  61,62 euro per inwoner, in 2009 bedroeg dit
932.642 euro of  103,08 euro per inwoner.

Afval en reinigingen
Grote slokop is en blijft het afval. Het verschil tussen de reële
kost, 883.770 euro, en wat er door de mensen wordt bijgedra-
gen, 319.814 euro is nog steeds 563.956 euro. Dit betekent
dat het aandeel van de gemeente in het ophalen en verwijderen
van huishoudelijk en daarmee gelijkgesteld afval, 61% be-
draagt. Dit wordt gehaald uit de algemene inkomsten. Voor de
invoering van diftar bedroeg het gemeentelijk aandeel 55%!
U betaalt dus in verhouding minder,“ook al zeggen ze van niet”.

Suïcidale dialoog.

En rotte compromissen

S
traks één jaar geleden schreef
oud VRT-producer Jean-Pierre
Rondas onder deze titel dit

politiek pamflet. Haarfijn analyseerde
hij daarin de politieke gebeurtenissen
van de voorbije weken en maanden.
Hij hekelde de curieuze manier waarop
de meeste Vlaamse politici en partijen
aan compromisvorming hebben
gedaan. Hij toonde hoe deze politici in
hun nefaste en wereldvreemde
houding werden geruggensteund door
de Vlaamse kwaliteitsmedia.
Eén jaar na datum is zijn pamflet nog
steeds brandend actueel. Meer nog,
het doet ons met een andere kijk de
aanslepende regeringsvorming
observeren. De geïnteresseerde lezer
vind hieronder de internet link:
http://www.vvb.org/extra//34133/
politiek_pamflet_jp_rondas.pdf
Ook verkrijgbaar op ons secretariaat.
Beslist de moeite waard om te lezen!
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Sinksenkermis.

D
e Desselse kermissen (Jaar
markt in maart en Sinksen) zijn
niet direct de grote publieks-

trekkers. Dit in tegenstelling met
Witgoor kermis dat garant staat voor
een kleine week pret en vertier. Ook in
onze buurgemeenten liggen de
kaarten veel beter. Na veel gepalaver
over decennia heen, nam het huidig
schepencollege, en in zonder schepen
Herman Minnen, het voortouw om één
en ander te keren. Op zijn eigen,
gekende manier, bracht hij mensen
samen om eindelijk ook van Dessel
kermis een weekeind, die naam
waardig, te maken.
Jeugdcentrum Spin, de Desselse cafés
Den Export, De Campina, Den Ouwe
Campina, Onder den Toren en Sport-
lokaal, fanfare De Eendracht, de
sportraad, de vereniging van
Turnhoutse marktkramers en het
gemeentebestuur tekenden een mooi
feestprogramma uit, dat zeker een
succes mocht genoemd worden. Ook
het verkeersvrij houden van de markt
droeg bij tot het succes.
Vrijdag werd van wal gestoken met het
afscheidsconcert van Oceans of
Sadness. Zaterdag- en zondagavond
was het voor elk wat wils in of  rond de
cafés, terwijl de goederenmarkt op
zondag en de foorloop op maandag
het gebeuren een extra dimensie
gaven. De jogging door de Desselse
straten trok 350 lopers aan, waaron-
der onze burgemeester en
gemeenteraadslid Viviane Willems, die
ook voor Kris eindigde. Blijven trainen,
burgemeester.
Een welgemeende dank aan al diege-
nen die hun bijdrage leverden. Hopelijk
is zo de weg ingezet voor een jaarlijks
geslaagd kermisweekeind.


