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15e jaargang nr. 7

Onze gemeente is straf want…

I
n opdracht van Gazet van Anwerpen mocht onze burgemeester schrijven
waarom Dessel “straf” is. Ziehier wat hij ervan maakte.
In dichtvorm dan nog wel:

Met geen tienduizend zielen krijgen we het al decennialang gedaan
met twee voetbalploegen op enorm hoog niveau te staan.
Zonder faillissementen of  overnames blijven wij er elke speeldag voor gaan.
Ook andere sporters gaven ons dorp een naam
die blijft klinken tot ver hier vandaan.
Op vele domeinen zijn we groots in wat we doen:
Waar je gaat langs Vlaamse wegen,
kom je immers Desselse bouwondernemingen tegen.
We zorgen voor het afval van heel het land haar elektriciteit
en op TV gaf  men ons het voorbije jaar ook respijt.
Het Kempengevoel kwam hier tot leven.
In van vlees en bloed van aflevering één tot zeven.
In juni doen we metalfreeks van heel de wereld rocken en grommen
en bij verkiezingen de hele natie verstommen.
We doen dat allemaal heel sereen en heel normaal,
zonder ooit een grote bek open te slaan.
We blijven Kempenaars met onze beide voeten op de grond
alsof  dat allemaal nog niet volstond.
Samen gaan we voor kwaliteit,
toch hebben we nog altijd heel veel spijt
dat het beste is moeten gaan…
Brouwerij Campina dat eens in Dessel prijkte heeft een gat in onze ziel geslaan.

Mosselen 15 euro en andere gerechten
ook aan schappelijke prijzen

Kristoffelzaal Heide van 11u30 tot 20u00
vooraf  inschrijven niet noodzakelijk,

wel gewenst
tijdens de kantooruren: 014/37.24.54

of  via kris.vandijck@n-va.be

Zondag 4 oktober 2009

N-VA mosselfeest

In de kijker:

Ellen Broeckx

D
e Eerste Schepen van Dessel
heeft de voorbije jaren mee
het verschil gemaakt.

Bevoegd voor jeugd, cultuur en
milieu heeft ze drie adviesraden bij
te staan. Daarnaast
vertegenwoordigt Ellen onze
gemeente in de raad van bestuur
van IOK en STORA.
Ellen is getrouwd met Koen
Verwaest en groeide op bij haar
ouders Marleen Vansonhoven en
Erik in de Taaihoek. Nu woont ze in
de Hofstraat. Na haar lagere
school in de Hannekestraat en
secundair op de Rozenberg in Mol,
studeerde ze farmaceutische en
biologische technieken aan de KHK
in Geel. Ze is al tien jaar werkzaam
als laborante bij Janssen
Pharmaceutica in Beerse. Sinds ze
schepen is werkt ze deeltijds om
voldoende tijd te kunnen vrijmaken
voor Dessel. Haar bevoegdheden
zijn haar op het lijf  geschreven.
Ofwel via haar opleiding, ofwel via
haar engagementen in het Dessels
verenigingsleven waar ze zich
inzette. Chiroleidster, jeugdcentrum
Spin, Spinley of  Spinnis, vroeger of
nu, Ellen nam mee haar verant-
woordelijkheid op. Daardoor
brengt ze de dagelijkse realiteit
zeer dicht bij het beleid.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen
stond ze tweede op de lijst. Voor
de eerste keer kreeg ze meteen
610 voorkeurstemmen mee. Een
duidelijk mandaat van de Desselse
kiezer. Binnen het schepencollege
is Ellen een gedreven kracht. Met
de voeten op de grond, relative-
rend en met heel veel begrip voor
de dagelijkse noden en be-
kommernissen.
Dat maakt van
haar een sterke
schepen. Iemand
waar zowel onze
groep als heel
Dessel op
kunnen rekenen.
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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.

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

 Zandvliet 60 - 2480 Dessel

Hernieuwbare energie.

O
ns subsidiereglement dat
Desselaars moet aanzetten om te
investeren in thermische zonne-

energiesystemen, fotovoltaïsche zonne-
energiesystemen en warmtepompen
slaat sterk aan. Voor dit kalenderjaar zijn
al 52 aanvragen uitbetaald (32.166
euro) en zijn 15 aanvragen in behande-
ling. Dit betekent een gemiddelde van
twee aanvragen per week.
Op onze dienst stedenbouw werden vorig
jaar 28 bouwaanvragen behandeld en dit
jaar alleen al 33. Bouwaanvragen zijn
enkel nodig indien uw woning in een
goedgekeurde verkaveling ligt. Om zeker
te zijn wat je kan en mag en waar je
recht op hebt, loop zeker eens langs op
de technische dienst van de gemeente.

Met Belgerinkel.

M
et Belgerinkel naar de Winkel is
een knap initiatief  van UNIZO
Dessel waar het gemeentebestuur

en schepen van Milieu Ellen Broeckx
graag aan meewerken. Bedoeling blijft
de Desselaar aan te sporen met de fiets
naar de winkel
te gaan. Het is
een keuze
voor een
schoner milieu,
minder auto-
verkeer en Desselse winkels. 42 hande-
laars verleenden hun medewerking en in
totaal werden 1.981 volle spaarkaarten
ingeleverd. Op 11 september werden de
prijzen uitgereikt in De Plaetse.
Als eerste prijs schonk de gemeente een
fiets, terwijl UNIZO voor 5 waardebonnen
van 50 euro en 91 andere waarde-
bonnenzorgde.

Nieuw jeugdlokaal.

O
p voorstel van schepen Ellen
Broeckx gaf  de gemeenteraad
haar goedkeuring om een

architect aan te stellen voor het
bouwen van een nieuw jeugdlokaal aan
de Boeretangsedreef. Het vroegere
Tijl 4, reeds jaren in gebruik door het
Jeugd Rode Kruis en kampplek voor
verschillende jeugdverenigingen, is tot
op de draad versleten. Bedoeling is
een degelijke, multifunctionele en
veilige infrastructuur te voorzien waar
jeugdverenigingen terecht kunnen.

10 jaar STOLA - STORA.

T
oen de gemeenteraad van Dessel in 1999 het licht op groen zette om
STOLA op te richten, kon niemand voorspellen dat de vereniging tien jaar
later dat ook zou kunnen vieren. Zonder een grote bek op te zetten, mogen

we stellen dat STOLA en STORA baanbrekend werk verrichtten en als voorbeeld
dienen in binnen- en buitenland. Waar het in de eerste plaats de opdracht was om
te onderzoeken of  een mogelijke definitieve berging van laag en kortlevend
nucleair afval in Dessel mogelijk is. Was het even belangrijk om de voorwaarden
die daaraan gekoppeld moeten worden op te lijsten. Met de betrokkenheid van
vele Desselaars die dat deden op vrijwillige basis werd die taak tot een goed einde
gebracht. Maar, het werk is niet af. Nu luidt de opdracht het project naar een
definitieve, tastbare vorm te leiden. Concrete realisaties staan nu te gebeuren.
Om eenieder te duiden waar wat komt zal op de site zelf  een tijdelijk wandelpad
aangebracht worden die de bezoeker leidt naar de plaats waar de berging zal
gerealiseerd worden. Bunkers en tumuli, betonfabriek, loskade, proeftumulus,
communicatiecentrum, enz. Alles krijgt er een plek, bestemming en functie.
Ook wij van de N-VA zien er naar uit vele Desselaars op de site te mogen
begroeten.

Dit is in de eerste plaats het Jeugd
Rode Kruis zelf, maar ook de gemeen-
telijke speelpleinwerking en het
creatief  atelier. Daarnaast blijft het
aanbod aan niet-Desselse verenigin-
gen om op kamp te komen gelden.
Na de sportsector is het een duidelijke
keuze van het gemeentebestuur om te
investeren in de jeugd- en jongeren-
sector.
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Uit het N-VA beleidsprogramma

2007-2012:

“Als gemeentebestuur geven

we privé-verkavelaars kansen.

We denken daarbij aan die

gebieden die in de woonzone

liggen: Bergenstraat –

Schijfstraat, Dessel sport,

Lorzestraat – Biezenstraat,

Zandvliet – Dijkstraat en de

gebieden tussen Meistraat en

Kromstraat.

Op vraag van clubs kunnen

gronden ter beschikking

gesteld worden die dan ook

door deze bewuste clubs

onderhouden worden. Nieuwe

sportinitiatieven kunnen

rekenen op steun of medewer-

king van de gemeente.”

Voetbalkalenders.

S
inds het debuut van Witgoor Sport
in tweede klasse, in het seizoen
1981-1982, dus al 29 jaar lang (!),

verzorgen wij bij het begin van het
voetbalseizoen een kalender met de
competitiewedstrijden van beide
Desselse elftallen. Zij worden, traditiege-
trouw, bij het begin van het seizoen aan
de stadions uitgedeeld. Heb je ons
gemist en wil je nog kalenders? Ze zijn
nog verkrijgbaar op ons secretariaat.

Nieuwe verkaveling.

O
p de gemeenteraad van september werd het wegtracé voor de verkaveling van
Dessel Sport goedgekeurd. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet in de
realisatie van een serieuze verkaveling, wat geleden is van 2000, negen jaar

geleden! Toen in de Elsakkers. Het opzet is eigenlijk zonneklaar. Het stadion van
Dessel Sport ligt in de woonzone (rood op het gewestplan) en wordt vrijgemaakt om
er inderdaad te kunnen wonen. Ook de mensen van de Boonhofstraat die grenzen aan
het voetbalterrein doen mee waardoor het binnegebied optimaal kan aangesneden
worden. In de BPA sportcentrum Brasel (nog gewijzigd in 2004) is een zone voor een
stadion voorzien. Daar zal Dessel Sport dan ook een nieuw voetbalstadion kunnen
bouwen, met eigen middelen en de subsidie die op basis van een reglement van april
2005 aan zowel Witgoor als Dessel Sport toegezegd werd. Op deze manier creëren we
bouwgronden waar het kan en laten we sporten waar het hoort!

Inbreng gemeente?
Over de mogelijke inbreng van de gemeente wordt al heel wat gespeculeerd. Vaak
halve waarheden, soms hele leugens… Hoe zit de vork nu aan de steel?
Gemeentelijke subsidie voetbalclubs. CD&V en D’82 stemden op de gemeenteraad van
21 april 2005 een subsidiereglement waarbij voor de volgende vijf  jaar Dessel Sport
en Witgoor Sport op 500.000 euro konden rekenen om hun infrastructuur te verbete-
ren of  te vernieuwen. Zij spraken toen af: 293.750 euro voor Dessel Sport en
206.250 euro voor Witgoor Sport. Witgoor Sport vroeg dit bedrag systematisch op om
het Jef  Luytenstadion aan de Hameldijk te vernieuwen en verbeteringswerken uit te
voeren aan de jeugd- en oefenterreinen aan de Wouwerstraat. Dessel Sport daarente-
gen heeft het grootste deel nog niet opgevraagd. Dit geld benutten ze nu voor de
bouw van het nieuw stadion in Brasel.

Gemeentelijke steun voor de verkaveling?
De prijs van bouwgronden rijzen de pan uit. Een stuk grond kopen is een moeilijke
kaart voor jonge mensen. Of  pa en ma moeten nog iets liggen hebben… Een eigen
stukje grond en een eigen huis bouwen is nog steeds de droom van vele jonge
Desselaars. Daaraan willen we actief  meewerken!
Hoe gaan we dit vanuit de gemeente doen? Heel simpel.
Dessel Sport verkoopt haar gronden op basis van een met het schepencollege vooraf
bepaalde prijs. Hier wordt rekening gehouden met de marktprijs, al beogen we daar
reeds de lage kant. Vervolgens nemen wij het engagement op ons dat wanneer Dessel
Sport van elke kavel 10.00 euro afdoet, de gemeente dat zal bijpassen.
Dit wil dus zeggen dat een grond van waarde 52.000 euro, verkocht zal worden aan
42.000 euro. De gemeente past het verschil van 10.000 euro bij. Dessel sport krijgt
zo eigenlijk niks. Zij krijgen gewoon wat hun grond waard is. Het is de Desselaar die
10.000 euro minder betaalt!
Dit bedrag wordt dan in de vorm van een investeringssubsidie uitgekeerd om de weg,
rioleringen en nutsleidingen aan te leggen, welke na het voltooien ook kosteloos
overgedragen worden aan de gemeente.

Recht van opstal
Dessel Sport zal een terrein van 135 op 105 meter krijgen in een recht van opstal
voor de duur van 45 jaar in het sportcentrum Brasel en betaalt daarvoor 177 euro
per jaar. Na die 45 jaar is de gemeente volle eigenaar.
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Dessel Swingt.

D
essel Swingt 2009 was een opmerkelijke editie. De samenwerking tussen Graspop vzw en de gemeente zorgde er
voor dat de zomer op een gepaste wijze afgesloten werd.
De inbreng van Woestijnvis en de marathonuitzending op vrijdagavond gaven een extra dimensie aan dit jaarlijks

festival dat voor één keer een tweedaagse werd. Niettegenstaande de frisse weersomstandigheden zakten bijna 2.000
mensen af  naar het marktplein om in het bijzijn van de acteurs Tom Van Dyck en Lucas Van den Eynde, een schare
Kempense burgemeesters en schepenen en N-VA minister Philippe Muyters het Kempengevoel tot leven te brengen.
Voor deze niet-Desselse bezoekers waren de Desselse gemeente- en OCMW-raad gastheer.
Het familiefestival op zaterdag zelf  baadde dan weer in de zon. Daar telden we 7.000 koppen. Een gevarieerd programma
voor jong en oud terwijl onze lagere school kinderen zich eerst konden uitleven op de Roefeldag.
Langs deze weg houden we er aan iedereen die meewerkte van harte te danken. Het getuigt van de warme gemeenschap
die Dessel is.


