
B
este Desselaar,
 De zomer is voorbij en de dagelijkse dingen nemen weer hun beloop.
 De sportcompetities zijn gestart, de kinderen naar school… Er werd

deze zomer evenwel heel wat op touw gezet waardoor we er als gemeenschap
sterker uitkwamen.
Wie herinnert zich de regendagen van mei en juni nog, waardoor op Graspop
duizenden parkeerplaatsen onbruikbaar werden? En toch losten we het op, met
de steun van de Desselaar.
Heel wat activiteiten van cultuur-, jeugd- en sportraad haalden het beste in
onze mensen naar boven. Samen iets opbouwen. Ik vermeld hier met fierheid
onze jeugdraad die ondanks het grote leed met het wegvallen van Sam onze
Desselse kinderen een onvergetelijke Roefeldag bezorgden.
En mag ik hier ook de prachtige prestatie van Elke Vanhoof  in Rio vermelden?
Zesde in de finale; dan hoor je bij de
absolute wereldtoppers.
Traditiegetrouw zwaaien we de zomer-
vakantie uit met Dessel Swingt.
Dit jaar was het niet anders en Natalia
deed dat met de nodige schwung.
Vele dingen die mij en ons fier mogen
maken. We doen het toch allemaal maar!

Met vriendelijke groeten,
Kris Van Dijck
Burgemeester

september 2016
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In de kijker:

Jolien Minnen

E
én van onze nieuwe, jonge
krachten binnen het Dessels
N-VA bestuur is Jolien

Minnen. Op haar is het spreek-
woord van toepassing: “een appel
valt niet ver van de boom.”
Jolien is de oudste dochter van
Herman en Sonja Debie.
Ze groeide met haar zussen Liesje
en Annelou op in de Hoefstraat.
Ze liep school in de Wegwijzer,
voltooide haar secundaire studies
in Achterbos. om vervolgens in het
volwassenonderwijs haar diploma
voor opvoedster te halen.
Ze is werkzaam in de zorgsector
bij vzw Den Brand in Herentals.
Daar begeleidt ze acht personen
met een mentale beperking.
Sociaal en sportief  zijn twee
begrippen die bij haar samengaan.
Ze speelde vele jaren volleybal in
Dessel bij Spinley en nadien een
jaartje in Retie. Terwijl ze zich
sociaal kon uitleven bij de Chiro
meisjes van Dessel. Leiding geven
en verantwoordelijkheid nemen
waren voor haar geen loze
begrippen. Ze was ook drie jaar
voorzitter van de Desselse
jeugdraad.
Bij de laatste bestuursverkiezingen
in het voorjaar stelde ze zich
kandidaat om zowel N-VA Dessel
als Jong N-VA Dessel te
versterken. Zo zet ze, in het zog
van haar vader, schepen en
provincieraadslid Herman Minnen,
mee de schouders onder een sterk
Dessel.
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N-VA secretariaat
Lorzestraat 7, bus 1.
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

Vanop de eerste lijn.
Naar aanleiding van het krantenbericht
in De Morgen van 12 september:
“3x meer leukemie in Dessel-Mol”,
vroeg De Morgen burgemeester
Kris Van Dijck een “getuigenis” als man
van de streek. Deze column verscheen
dezelfde dag op de website van de
krant:

D
essel en Mol halen wel eens
krantenkoppen. Niet zo verwon
derlijk natuurlijk. Al gaat het bij

ons vaak over een onderwerp waarvan
de goegemeente koude rillingen krijgt:
onze nucleaire industrie en de gevaren
daarvan voor de volksgezondheid. We
worden er dan ook op aangesproken
op een manier van: “durven jullie daar
nog wonen?”

Ik ben geboren en getogen in Dessel.
Onder de rook van een kolencentrale,
met daar net naast een asbestfabriek
en er pal achter “Den Atoom”, het
Studiecentrum voor Kernenergie SCK.
In het zog van dit nieuw kenniscentrum
kende de nucleaire sector een hoge
vlucht in de Kempen met honderden
arbeidsplaatsen. De opwerkingsfabriek
Eurochemic is ondertussen geheel
ontmanteld en de twee brandstof-
producenten FBFC en Belgonucleaire
sloten enkele jaren geleden de poor-
ten. De enige activiteit daar is de
opkuis van wat eens tewerkstelling
schonk aan menig Kempenaar. Wat blijft
is het SCK zelf  met enkele spin-offs en
Belgoprocess waar zorg gedragen
wordt voor al het Belgisch nucleair
afval.
In 1989 kwam ik in het Dessels ge-
meentebestuur. De nucleaire sector
had net een schandaal met nucleair
afval achter de rug. Het pas opgerichte
NIRAS zou orde op zaken gaan zetten
en het afval via haar dochter-
onderneming Belgoprocess onder de

beste omstandigheden gaan beheren.
Dit wil zeggen: ontvangen, behandelen,
verkleinen in volume, verpakken en
veilig bovengronds opslaan. Tijdelijk
weliswaar tot er definitief  kan geborgen
worden.  NIRAS en Belgoprocess
hielden woord. De opdracht wordt
dagelijks ernstig genomen en zij voeren
een open politiek naar buren, burgers,
lokale overheden, verenigingen en dies
meer. In die mate zelfs dat shock-
erende nationale krantenkoppen bij
ons vaak oud nieuws zijn…

Sinds 1998 zijn daar in Dessel, en één
jaar later in Mol, de partnerschappen
STORA en MONA bijgekomen. Hier werd,
samen met de lokale politiek, het
middenveld, geëngageerde burgers en
werkgevers en werknemers, een
antwoord geformuleerd op de vraag
waar al dat Belgisch laagactief  afval
kan geborgen worden. De uitslag was
duidelijk. Het kan in Dessel. Het kan in
Mol. Bovengronds. In bunkers. Onder
strikte voorwaarden natuurlijk. Dit cAt-
project zijn we nu aan het uitvoeren. En
wat hier op de eerste plaats komt; is
de volksgezondheid. Wij willen niets aan
het toeval overlaten.

Toen een wetenschappelijke studie van
het WIV (Wetenschappelijk Instituut
Volksgezondheid) in 2012 uitwees dat
er verhoogde gevallen waren van
kinderleukemie, hebben we dat zeer
ernstig genomen. Terecht, want het
betrof  drie jonge dorpelingen in de
periode 2002-2008. Is het dan toch zo
dat het in Dessel gevaarlijk is, was ook
een vraag die mij beroerde. Wat is de
oorzaak?  Elk leukemiepatiëntje is er
immers één te veel en het zal je kind
maar wezen.  We zijn hier dan op
doorgegaan. Ondertussen bestond in
de schoot van STORA ook al 3xG
(gemeente, gezondheid, geboorte),
een samenwerking met VITO, PIH, UA
en VUB om de gezondheid van onze
borelingen op te volgen. Zij kregen de
opdracht om overlijdensgegevens,
kankergegevens, hospitalisaties en
aangeboren afwijkingen in Dessel, Mol
en Retie voor de periode 2003-2012
tegen het licht gehouden. Zelden
kwamen die uit boven het Vlaams
gemiddelde. Kankers zelfs onder het
Vlaamse gemiddelde.
Alertheid en waakzaamheid blijven wel
geboden, maar verhuizen? Neen.
Geen enkele reden om niet in Dessel te
blijven.

Europese vriendschap.

I
n het weekend van Dessel Swingt
was een ruime delegatie uit onze
zustergemeente Hessich-Lichtenau

onder leiding van hun nieuwe burge-
meester Michael Heussner bij ons op
bezoek. Het verbroederingscomité had
naar aanleiding van 45 jaar (!)
verbroedering een door de deel-
nemende Desselaars en Duitsers
gesmaakte vierdaagse in elkaar
gestoken. Want ja, in Dessel valt er wat
te beleven. Voor burgemeester
Heussner was het een blij weerzien
want ook als kind was hij in Dessel te
gast. Onze Lichtenause vrienden
werden op 25 augustus ontvangen in
een broeierig hete kantine van Sport-
park Brasel. Geschenken werden
uitgewisseld en Jong N-VA Dessel
zorgde voor de drankbedeling. Twee
weken later vertegenwoordigde Kris
Van Dijck het Vlaams Parlement bij de
jaarlijkse burgerfeesten van de Duitse
bondspresident in Berlijn. Hij werd
samen met Premier Charles Michel,
Ministerpresident Paasch van de
Duitstalige gemeenschap en de
Belgische ambassadeur ontvangen bij
Bondspresident Joachim Gauck in diens
ambtswoning Schloss Bellevue.
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Uit het N-VA

Verkiezingsprogramma:

“Naast het onroerend erfgoed

besteden we extra aandacht

aan het roerend erfgoed, dat

een deel is van onze geschie-

denis, van onze identiteit. De

Desselse kapelletjes zijn

geïnventariseerd. Ze zullen

systematisch hersteld en

gerenoveerd worden.”

Slibvrije vloer.

T
ien jaar geleden werd de voetgangersbrug en de fietsersbrug aan Brug 1
(Zanddijk) aangelegd. Kostprijs voor de gemeente: net geen 245.000 euro
waarbij Europa 25% subsidie voorzag. Als N-VA liepen wij toen niet warm voor het

project. Misschien terecht? De houtenvloer zorgde vrij spoedig voor problemen; zowel
qua slijtage als slibgevaar.
Vernieuwing van de planken kan niet langer uitgesteld worden om het oversteken nog
veilig te houden. Ze zullen vervangen worden door glasvezel versterkte kunststof-
roosters met antislibkorrels. Een duurzame oplossing, maar wel opnieuw een serieus
prijskaartje. Geraamde kostprijs, inclusief  btw: 52.720 euro.

Historisch erfgoed.

H
et Regionaal Landschap Kleine
en Grote Nete, waarvan onze
burgemeester ondervoorzitter is,

neemt de kruiskapel van de Heide aan
de Kristoffelzaal en het veldkappelletje
in de Kleine Heide onderhanden.
De kapel van de Heide, die waarschijn-
lijk dateert van de 18de eeuw, wordt
eerst gezandstraald waarna leerlingen
van KOGEKA (Geel) het dak en de
muren zullen restaureren. Het is niet
de eerste keer dat zowel het Regionaal
landschap als onze gemeente
projecten realiseren met leerlingen.
Het kappelletje aan de Kleine Heide is
een gemetseld traditioneel veldkap-
pelletje dat door de groeiende boom
waarnaast het opgetrokken werd,
dreigt omvergeduwd te worden. Om dit
te vermijden zal het wat verschoven
worden.
Het Regionaal Landschap deelt ons bovendien mee dat er een subsidie van
36.400 euro bekomen werd om in het natuurgebied Terkeyen (Diel) een
heidelandschap te creëren.

Scholeke Brasel.

D
e werkzaamheden aan sportpark Brasel gaan onverstoorbaar door. Na een hele
procedure doorlopen te hebben werden nu bomen gekapt om het BMX-parkoers
gevoelig uit te breiden. De in 2000 opgerichte club blijft maar groeien en gooit

internationaal hoge ogen.
Maar ook aan het scholeke in Brasel staat één en ander op til. De voormalige kleuter-
school moet hét trefcentrum voor de Desselse senior worden. Natuurlijk behoeft dit
enige aanpassingen, vooral aan de sanitaire installaties. Er komen o.a. petanquebanen
en biljarts.
Dit alles is het resultaat van een goede samenwerking tussen gemeente, seniorenraad
en Sportinstellingen Dessel.

De Eendracht blijft

open.

Z
aal De Eendracht in de
Hannekestraat wordt nog steeds
vaak gebruikt door het Dessels

verenigingsleven. Daar dreigde
verandering in te komen. De huurder/
uitbater, onze Desselse fanfare, gaf  te
kennen niet langer de mankracht te
kunnen opbrengen om de zaal open te
houden. Begrijpelijk. In samenspraak
kwamen gemeente en fanfare tot een
soliede oplossing. Door een kleine
aanpassing in de huurovereenkomst
mag fanfare De Eendracht de zaal en
café onderverhuren. Op die manier
hebben ze meer slagen om de arm om
de zaal wel open te houden. We hopen
dan ook dat er op die manier een
continuïteit blijft bestaan ten bate van
de fanfare zelf  én het Dessels
verenigingsleven.
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“jong betrokken”
2016

O
p 25 augustus voorzag Jong
N-VA Dessel de gasten uit
Hessisch-Lichtenau van

drank. Bij die hete temperaturen
was dat nodig!

O
p vrijdag 7 oktober vertrekt
Jong N-VA Dessel zelf  voor
een weekeindje naar

Hessisch-Lichtenau. Zo dragen we
ons steentje bij om na 45 jaar de
vlam brandend te houden.

Pokémon Go Race.

P
okémon Go was zeker de hype
van deze zomer. Ook in Dessel
waren er heel wat ‘jagers’ op de

baan. Onze oproep om de CP-score te
komen tonen op ons secretariaat viel
niet bij iedereen in dovemansoren.
Tom Minnen had met 2.208 de
hoogste score en kreeg daarvoor een
pakketje Desselse cadeaubonnen.
top drie werd vervolledigd door Brecht
Van Dijck (1.379) en Gerben Debie
(877). Ook zij konden bij Desselse
handelaars terecht
 met cadeaubonnen.


