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“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

11e jaargang nr. 7

B
este Desselaars,

          Volgend jaar rond deze tijd zal de campagne voor de
gemeenteraadsverkiezingen volop lopen. Jawel, nog ruim één jaar en
de legislatuur van de huidige bewindsploeg is voorbij.
Toen wij na onze verkiezingsoverwinning in 2000 opzijgezet werden,
lieten wij de moed niet zakken. Integendeel zou ik zeggen. Sindsdien
voeren we met onze acht gemeente- en vier OCMW-raadsleden op een
correcte, constructieve wijze oppositie en verdedigen de Desselse
dossiers waar nodig, ook in Brussel.
Onze visie over het Desselse politieke reilen en zeilen verwoorden we in
onze Betrokkenheid, een blad dat we straks vijf  jaar lang onafgebroken,
tienmaal per jaar, uitgeven. Geen enkele politieke partij deed het ons
voor.
Ook op het vlak van kaderleden blijven we niet stilzitten. Regelmatig
vervoegen Desselaars onze rangen. We verbreden onze groep, niet
alleen met het oog op de verkiezingen van volgend jaar, maar meer nog
omdat een politieke partij in een dorp als Dessel voeling moet hebben
met wat er lokaal leeft en aanwezig moet zijn op het terrein.
De volgende maanden stellen we in de kolom hiernaast enkele van deze
nieuwe mensen voor. Vandaag komt als eerste Ellen Broeckx aan de
beurt. Hebt u ook interesse om die stap te zetten? Waarom niet? Ik ben
altijd bereid met u hierover te spreken. Geef  maar een seintje.

Met vriendelijke groeten,
Kris Van Dijck
Oud-burgemeester
014-37 24 54

In de kijker: Ellen Broeckx

E
llen is geboren op 29
augustus 1978 en is dus net
27 jaar jong geworden.

Ze is de dochter van Erik en
Marleen Vansonhoven en groeide
op in de Taaihoek. Nu woont ze
op de Turnhoutsebaan.
Ellen liep school in de
Hannekesstraat om nadien haar
secundair op de Rozenberg in Mol
te doen. Haar hogere studies
deed ze aan de katholieke
hogeschool in Geel. Ze behaalde
er het diploma van farmaceu-
tische en biologische technieken.
Sinds 1999 werkt ze als laborante
bij Janssen Pharmaceutica in
Beerse.
Naast haar studies en professio-
nele loopbaan is Ellen altijd een
bezige bij geweest. Ze is heel
actief  in het Dessels jeugdwerk.
Ze was zes jaar chiroleidster en is
nog altijd lid van de Raad van
Bestuur van jeugdcentrum Spin,
waar binnenkort de verbouwings-
werken zullen starten. Vanuit die
betrokkenheid is Ellen ook lid van
de Desselse jeugdraad die
jaarlijks de kroegentocht en
Roefeldag organiseert.
Bovendien is Ellen ook sportief
ingesteld. Ze speelt volleybal bij
Spinley, waar ze ook bestuurslid
is, en tennis bij Spinnis.
Vanuit die maatschappelijke en
sportieve engagementen wil ze
haar steentje bijdrage voor de
hele Desselse gemeenschap.
De stap naar de gemeentepolitiek
is dan ook een
logisch gevolg.
Binnen onze
N-VA ploeg werkt
ze mee aan ons
programma voor
2007-2012.
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N-VA secretariaat
Biezenstraat 28, tel/fax 014-37 24 54
e-mail: kris.vandijck@n-va.be
www.n-va.be/krisvandijck
Het secretariaat is elke werkdag
toegankelijk van 09.00 tot 12.00 en
van 13.00 tot 15.00 uur, verantwoorde-
lijke Diana Slegers is bereikbaar tijdens
deze uren, of  op GSM 0477-63 24 92.
Kris Van Dijck is bereikbaar na afspraak.

VU: Kris Bertels - www.n-va.be
Hoefstraat 5 - 2480 Dessel.

Witgoor Dessel.

D
e N-VA-fractie ving bot op de gemeenteraad van juni. Het voorstel om
bij het binnenrijden van de bebouwde kom van Witgoor dit ook duidelijk
te maken door middel van borden “Witgoor Dessel” in plaats van enkel

de vermelding "Dessel", viel bij CD&V en
d'82 duidelijk in dovemansoren. Alhoe-
wel. Volgens onze huidige bestuurders
was het een goed voorstel, maar zou één
en ander nog moeten bestudeerd wor-
den... Vreemde redenering, alsof  het
voorstel van de N-VA niet op haar
wettelijkheid getoetst werd.
Waar houdt men ons eigenlijk voor?
In de vorige Betrokkenheid schreven we al over ons opzet en de reden
waarom. Niet alleen is Witgoor een echt gehucht met een eigen verenigings-
leven, maar ook de wegwijzers op de markt moeten toch ergens naar wijzen.
Toen wij dit voorstel uitwerkten, stootten wij op een initiatief  ter zake van Jos
Minnen uit Witgoor. Eind 2003 schreef  hij al het college van burgemeester en
schepenen aan met net dezelfde vraag.
Ook toen luidde het antwoord: "we moeten dat eens bestuderen."

Voetbalkalenders.

D
e N-VA-voetbalkalenders voor
Dessel en Witgoor Sport zijn er
weer. Wij verspreiden ze aan de

ingang bij de eerste thuismatch van de
competitie. Ook op ons secretariaat zijn
de kalenders van dan af  verkrijgbaar
zolang de voorraad strekt.

en Vlaams volksvertegenwoordiger

Kris Van Dijck
nodigen u allen uit op hun jaarlijks

mosselfeest
Kristoffelzaal - Heide

zondag 2 oktober
van 11.30 tot 20.00 uur

Plaatsgebrek

I
n 1996 opende De Plaetse haar
deuren. Gemeente- en OCMW-diensten
namen er hun intrek, evenals de

gemeentelijke bibliotheek. Ook voor deze
laatste was het een enorme verbetering.
De oppervlakte werd meer dan verdrie-
dubbeld t.o.v. de lokalen boven in het
parochiecentrum en de Desselaars
vonden meer dan ooit hun weg. En wat
blijkt nu? Dreigend ruimte tekort. Dit
lezen we dan ook in het verslag van de
bibliotheekcommissie van april van dit
jaar. De enige uitbreidingsmogelijkheid is
richting Campinaplein, maar of  daar
rekening mee gehouden is bij het ont-
werpen van het plein? Wij vrezen van niet.
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Uit het N-VA
verkiezingsprogramma van
8 oktober 2000:

"Een actieve samenwerking van
de voorzitter van het OCMW
met de schepen van sociale
zaken (in de toekomst pleiten
wij ervoor deze twee functies
te integreren).

Renovatie van de pastorie,
zodat er meer ruimte ter
beschikking komt voor het
OCMW om uit te groeien tot
een sociaal huis"

O C M W  D E S S E L

Doorbraak in sociaal

huis.

A
ls N-VA zijn we blij dat de
kogel eindelijk door de kerk is.
De pastorij van Dessel kan nu

het sociaal huis van Dessel worden.
De bouwvergunning is afgeleverd en
de subsidie van de Vlaamse overheid
en provincie ligt vast. Met evenveel
woorden schreven we het in ons
verkiezingsprogramma. CD&V noch
d'82 hadden het opgenomen in hun
programma ook niet in het gemeen-
schappelijk beleidsprogramma dat ze
als nieuwe bewindsploeg begin 2001
aan de gemeenteraad voorlegden.
Op de gemeenteraad van oktober
1999 werd het dossier van renovatie
en uitbreiding pastorij, om er het
OCMW in onder te brengen, gelan-
ceerd. d'82 onthield zich toen. Hugo
Draulans, schepen van openbare
werken, volgde het dossier op en
deed de besprekingen met architect
Luc Sledsens die in maart 2000
aangesteld werd. Eind november,
enkele weken voor de bestuurswissel,
werd een eerste ontwerp besproken
in het schepencollege. Van dan af
hebben wij de rol moeten lossen.
Meer dan eens kwamen we terug op
dit dossier in de Betrokkenheid. We
hielden het dossier warm. Ondertus-
sen werd er met mondjesmaat verder

gewerkt en werd er overlegd met
Monumenten en Landschappen.
Het was wachten tot 17 maart 2004
tot het volledig dossier klaar was en
opgestuurd werd naar de Vlaamse
administratie. Geen drie maanden
later werd het ontvankelijk verklaard.
De werken bestaan uit twee delen.
Enerzijds het restaureren van het
beschermde gebouw (waarvoor de
Vlaamse overheid en de provincie
subsidie overhebben) en anderzijds
de uitbreiding met ontvangst,
trappenhal, lift en dienstruimtes.
Totale kostprijs: 1.798.095 euro,
exclusief  BTW.
Op 3 juni 2005 tekende minister Dirk
Van Mechelen het subsidiebesluit van
616.164 euro, zijnde 60% van het te
renoveren gedeelte. Dit gebeurde nog
na overleg, o.a. met Vlaams volksver-
tegenwoordiger Kris Van Dijck. Het
provinciaal aandeel is 205.388 euro
(20% van de renovatie).
Met de renovatie en herbestemming
van de pastorij zal een waardevol
monument van Dessel, dat het
toenmalig CVP-bestuur in 1960 nog
wou slopen (!), gered worden van
verder verval.

Geen toeval.

O
p één maand tijd zijn er twee
dossiers afgerond waarbij in
totaal voor 1.116.164 euro van

de Vlaamse overheid naar Dessel
vloeit. 500.000 euro voor de toeristen-
toren en 616.164 euro voor de
pastorij.  De aanvraagdossiers waren
niet alleen in orde; ze konden ook
rekenen op de nodige politieke steun
in Brussel. Niet onbelangrijk als er
meer aanvragen zijn dan beschikbare
middelen.

Vlaanderen Feest.

1
1 juli werd in Dessel op
verschillende plaatsen gevierd.
Er was de gemeentelijke

viering  in Witgoor, het wijkfeest in de
Eikestraat en natuurlijk de
N-VA-fietstocht en -barbecue op
11 juli zelf.
Maar, bovenal zijn wij blij
dat verschillende straten van de
gelegenheid gebruik maken om
samen iets op touw te zetten.
Vlaanderen feest en daar hebben we
geen grote defilés, militaire parades
of  happenings voor nodig, maar wel
de gezelligheid van de eigen
leefomgeving, de eigen buurt.
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Een nieuw gemeentedecreet.

D
e werking van de gemeente, de gemeenteraad en het college van burge-
meester en schepenen is geregeld in de "Nieuwe Gemeentewet". Dit alles
werd net voor de zomervakantie hervormd in het Vlaams Parlement.

Vlaanderen is immers bevoegd voor gemeenten en provincies.
Het nieuwe decreet gaat in op 1 januari 2007. Dit maakt ook dat de volgende
burgemeesters, na de verkiezingen van oktober 2006, niet langer zullen
benoemd worden door de koning, maar door de Vlaamse regering.
De burgemeester, raadsleden en schepenen zullen geen trouw meer moeten
zweren aan de koning of  de wetten van het Belgische volk. De eedformule luidt
vanaf  heden: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen."
Andere wijzigingen:
De voorzitter van het OCMW kan deel uitmaken van het schepencollege.
Op deze manier zal men op alle domeinen rekening moeten houden  met een
sociaal beleid. De voorzitter kan zo ook schepen van sociale zaken zijn (zie
rechts bovenaan blz. 191).
De burgemeester moet niet langer de gemeenteraad voorzitten. Hiervoor mag
een ander raadslid aangeduid worden. Het leiden van de vergadering en het
verdedigen van het beleid moet dan niet langer door één persoon gedaan
worden.
Gemeenten die het willen mogen het met minder schepenen doen. Het maximum
voor Dessel is vier. Het schepencollege kan dus vanaf  1 januari 2007 bestaan
uit de burgemeester, de voorzitter van het OCMW en vier schepenen.
Het nieuwe gemeentekiesdecreet heeft ook een aantal vernieuwingen in petto:
- Zo zullen de helft van de kandidaten van het andere geslacht moeten zijn,
evenals één van de drie kandidaten in de top drie van de lijst.
- Ook de lijst- of  kopstemmen zullen niet langer mee bepalen wie er naar de
gemeenteraad gaat. Het zullen de kandidaten zijn met de meeste stemmen.
Bijvoorbeeld 8 zetels; de 8 kandidaten van die lijst met de meeste stemmen.
Voor het aanduiden van de opvolgers, zullen de lijststemmen nog wel in
aanmerking genomen worden.
- Partijen die in een kartel opkomen, mogen nadien een aparte fractie vormen.
- Tot slot zal de burgemeester niet rechtstreeks verkozen worden.
Het blijft de bevoegdheid van de gemeenteraad. Het zijn de 19 gemeenteraads-
leden dus die zullen bepalen wie burgemeester wordt…

Onbebouwde kavels.

W
ij vragen uw aandacht voor het
volgende. Indien u eigenaar
bent van een onbebouwd

perceel in Dessel of  elders, en u
voldoet aan de hieronder beschreven
voorwaarden, gelieve u dan kenbaar
te maken aan het gemeentebestuur
van waar het perceel ligt. Wanneer dat
het geval is, kan u nog tot 30 april
2006 in aanmerking komen voor een
stedenbouwkundige vergunning! De
moeite waard om het na te kijken.
Het moet gaan om een perceel :
1. dat onbebouwd is;
2. dat deel uitmaakt van een

verkavelingsakkoord van voor 22
april 1962 dat nog niet vervallen is
en waar voor andere percelen
binnen het akkoord ooit vergunnin-
gen afgeleverd werden;

3. dat volgens het gewestplan niet in
de woonzone ligt, maar wel tussen
bebouwde percelen of  in een
huizengroep;

4. waarvan de eigenaar op 1
januari 1999 niet de eigenaar was
die destijds het verkavelings-
akkoord verkregen heeft.

Meer info vindt u op
'www.ruimtelijkeordening.be' in de
rubriek 'oproep inzake verkavelings-
akkoorden' of  op ons secretariaat.

Oude mannen geven goede
raad omdat ze geen slecht
voorbeeld meer kunnen geven.


