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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

18e jaargang nr. 7

B
este Desselaar,

         Vandaag heb je de laatste Betrokkenheid voor de aanstaande
gemeenteraadsverkiezingen in handen. Wij startten met dit maandblad
onmiddellijk na de gemeenteraadsverkiezingen van 2000. Verkiezingen
waarbij wij op de steun van 39% van de Desselaars konden rekenen en
toch in de oppositie belandden. 58 edities en 232 bladzijden verder werd
dit in 2006 51% en gingen we slagkrachtig en gedreven Dessel besturen.
Nog eens 57 edities en 228 bladzijden later is het terug aan jou om de
Desselse kaarten te leggen…
In de “Betrokkenheid”, vandaag de 115de editie, hebben we jou steeds
geïnformeerd over het beleid in onze gemeente en de rol die wij als N-VA
daarin spelen. We hebben ons nooit verlaagd tot scheldtirades en
schreven steeds over onszelf, nooit over anderen. Begrijpelijk, want we
hebben zelf  heel wat te vertellen. Zo stelden we ook steeds onze nieuwe
medewerkers aan u voor. In deze Betrokkenheid zijn er dat zelfs vier ineens.
Op elk blad één!
De voorbije zes jaar hebben we onze verantwoordelijkheid genomen en ons
programma zo veel mogelijk omgezet in daden. Met die opgebouwde
ervaring en nieuwe inzichten willen we in Dessel doorgaan met verandering.
De volgende weken zal je week na week, tot op 14 oktober, kennis kunnen
maken met onze kandidaten en ons programma. Wat je ziet, is wat je krijgt.
De kiesstrijd is begonnen. Aan jou om straks de keuze te maken!

Met vriendelijke groeten,
Kris Van Dijck
Lijsttrekker
Jouw kandidaat burgemeester

Doorgaan met verandering

Samen besturen, goed besturen

In de kijker:

Jolien Wuyts

M
et haar 23 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.
Jolien zette zopas een punt achter
haar studies 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
verantwoordelijkheid.
Naast de Chiro heeft Jolien zich
ook steeds langs haar sportieve
kant getoond: volleybal. Eerst bij
Spinley Dessel, nadien bij de
volleybalclub in Retie, waar ze nog
steeds als libero actief  is.
Maar ze is ook niet bevreesd om
de voetbalschoenen aan te
trekken als dat nodig is. Met
vriendinnen meedoen aan de
Memorial David Weyts bijvoorbeeld.
Een talent dat ze waarschijnlijk
van haar vader heeft. Vanuit haar
opleiding en engagement bij de
Chiro beseft Jolien dat een lokale
gemeenschap alleen kan draaien
met de inzet van mensen uit die
lokale gemeenschap zelf. Aan de
kant blijven staan is dan ook voor
haar geen optie. Ze zette de stap
om samen met ons het verschil te
maken in Dessel. Om de weg van
verandering te versterken en de
stem van jongeren te laten horen.
Het is duidelijk dat met Jolien er bij,
bij de N-VA niet
alleen
verandering,
maar ook
verjonging
centraal staat.

Welkom, Jolien!
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In de kijker:

Kathy Verstappen

K
athy zette 43 jaar geleden
haar eerste stappen in
 Achterbos.

Haar ouders zijn Carlo en Ann
Plessers en ze heeft één zus,
Marleen. In 1977 verhuisden ze
naar de Hulststraat hier in Dessel.
Kathy doet haar middelbare
studies in het Heilig Graf  in
Turnhout en studeert nadien
verpleegkunde.
In 1992 huwt ze met Chris
Minnen, zoon van Staf  en Maria
Meeus, en ze krijgen drie
kinderen: Leen en  Tom die beiden
in Diepenbeek gaan studeren en
de veel jongere Zas die in de
kleuter-school van de Kangoeroe
zit. Sinds vijf  jaar werkt Kathy bij
het Wit-Gele Kruis als verpleeg-
kundige. “Een zeer dankbaar
beroep, wat ik ook met liefde en
plezier uitoefen”, vertelt ze daar
zelf  enthousiast over. De nood van
mensen en de zorg voor hen is
dan ook een groot aandachtspunt
voor Kathy. Maar ook als ouder zet
ze zich in in het oudercomité van
de Kangoeroe, de gemeentelijke
basisschool in de Lorzestraat.
Tussen haar werk en gezin door
probeert ze nog tijd te maken
voor haar hobby’s: lezen en
joggen. Een mooie combinatie.
Het is echter door haar
professionele inzet en engage-
ment naar de school toe, dat het
voor Kathy een kleine stap is om
zich mee met het beleid te
bemoeien en haar ideeën mee om
te zetten in daden.
Er is geen betere mogelijkheid dan
zelf  actief  te worden in een
politieke partij, en de N-VA in het
bijzonder.
Voor het uittekenen van ons
verkiezingsprogramma deed Kathy
mee haar
inbreng.
We zijn er haar
dankbaar voor
en kijken uit naar
de verdere
samenwerking.

Kris op huisbezoek.

K
ris Van Dijck wil niks aan het toeval overlaten. Net als zes jaar geleden
probeert onze lijsttrekker en burgemeester in aanloop naar de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober alle Desselaars een bezoek te

brengen. Hij komt zich persoonlijk bij jou aandienen; met een luisterend oor en
zonder grote beloften. Solliciteren heet dat. Het is een heuse opdracht: meer dan
3.700 adressen.
Wat er ook van zij; Kris bewijst hiermee dat alle Desselaars belangrijk zijn voor
hem. En waar sommigen beweren dat hij te veel in Brussel is…
Iedereen mag zijn persoonlijk gsm-nummer hebben.
Welke burgemeester is meer aanspreekbaar?
Kris heeft daarenboven het juiste evenwicht gevonden tussen zijn
verantwoordelijkheid voor onze eigen gemeente en zijn verantwoordelijkheid als
fractieleider voor de regeringspartij die de N-VA in Vlaanderen is. Zo ligt Dessel
figuurlijk gezien dicht bij Brussel. En is Dessel in Brussel geen onbekende.
Dit levert alleen maar voordelen op. Het is ooit anders geweest.
Die troeven mogen we niet uit handen spelen.
Was je er niet als Kris langs geweest is, en moet je toch wat kwijt?
Verzin niet en bel hem op 0475/61.70.06 of  mailen op: kris.vandijck@n-va.be.
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In de kijker:

Karen Jacobs

K
aren, 29 jaar jong, zette de
eerste stappen binnen de
 N-VA in Retie.

De partij stond nog (maar pas) in
haar kinderschoenen en was nog
niet lang opgericht in 2001 of
Karen was één van onze eerste
aanspreekpunten in Retie.
Als jonge Vlaamsnationaliste kon
het in haar ogen niet dat er in
Retie geen N-VA was…
Dan maar zelf  de stap zetten!
Ze werd actief  bij Jong N-VA en
werd lid van de partijraad; het
hoogste partijorgaan.
Ondertussen was Karen met haar
man Bjorn en zoontjes Roan en
Liam, op zoek naar een geschikte
woning, in Dessel aan het
Zandvliet komen wonen.
Het feit dat je in Dessel nog
betaalbaar kan wonen deed hen
de stap over de Werbeekse Nete
zetten…
Karen studeerde grafische
vormgeving, achtereenvolgens
aan het Heilig Graf  en de stedelijke
Handelsschool in Turnhout en ging
aan de slag bij Fruitmarkt Cools.
Echter de zorg voor Roan, die een
ernstige fysische beperking heeft,
deed haar voor enkele jaren naar
het instrument van
loopbaanonderbreking grijpen.
Het gezin weet dan ook als geen
ander wat zorg dragen betekent.
Door dit alles schiet er voor Karen
niet veel tijd over, want haar
hobby’s zoals fitness en spinning
werden al een tijdje aan de kant
gezet. Toch zit ze in het kookteam
van de Kangoeroe, vrijwilligers en
ouders die het maandelijks
verjaardagsfeestje voor de
kleuters verzorgen.
Haar engagement binnen de N-VA
loopt al verschillende jaren.
We kunnen op
haar rekenen!

Containerpark

Zandbergen.

B
egin dit jaar ging het IOK-container-
park aan de Zandbergen open.
Voor ons allemaal een aanpassing

nadat we een kleine twintig jaar ons
eigen containerpark hadden in de
Boshoek.
Dit containerpark kon echter niet blijven
bestaan. De milieuvergunning ervoor was
vervallen en een nieuwe voor die plaats
was niet meer mogelijk.
Een samenwerking met Retie onder de

Wie met open kaart wil spelen,
heeft gewoonlijk alle troeven
in handen.

Mosselen 15 euro en andere gerechten ook
aan schappelijke prijzen

Kristoffelzaal Heide van 11.30 tot 20.00 uur
vooraf  inschrijven niet noodzakelijk,

wel gewenst
tijdens de kantooruren: 014/37.24.54

of  via kris.vandijck@n-va.beN-VA mosselfeest

Zondag 7 oktober

vleugels van IOK Afvalbeheer, waarvoor
de basisbeslissing al genomen was
vorige legislatuur, was dan ook de enige
optie.
Het nieuwe containerpark heeft zo haar
eigen regels. Regels, bepaald door IOK,
in samenspraak met de beide gemeenten
Dessel en Retie. Eén van de grote
wijzigingen was dat men niet meer
eindeloos en kosteloos groenafval en
steenpuin kon blijven aanvoeren.
Dit groenafval en steenpuin moet ook
verwerkt worden. Het werd betaald door
de algemene middelen van de gemeente
en afval kostte de gemeente 600.000
euro in totaal op jaarbasis. Ook mensen
die weinig of  niets aanvoeren betaalden
dus ongewild mee. Hier het principe van
“de vervuiler betaalt” invoeren was dan
ook niet meer dan billijk en rechtvaardig.
Want geef  toe, de factuur doorschuiven
aan wie niet vervuilt, is toch niet eerlijk,
wel?
Wat we als gemeentebestuur wel ernstig
nemen is het feit dat we straks, na een
representatieve periode, het container-
park en haar werking zeer ernstig zullen
evalueren. We willen niet meer dan zoveel
mogelijk tegen reële kostprijs werken.
De ware kost doorverrekenen aan de
vervuiler. Niet meer dan dat. Waar
aanpassingen zich opdringen, zullen we
dan ook niet nalaten deze uit te voeren.

Fietsen is gezond.

D
e Desselse N-VA geeft het (goede) voorbeeld. Elke donderdagavond
springen we op onze fiets, bakfiets of  andere, en vertrekken we op de
Markt voor een toerrit door Dessel. We doen dit in onze gele truien, want bij

ons is iedereen kampioen! Elke tocht wordt afgerond op een Dessels terras.
Heb je zin om mee te fietsen? Geen probleem, we verwachten je om 19.00 uur
aan de pomp.

N-VA zingt!

I
n navolging van het succes van vorig jaar, verzamelen we op zondag
23 september vanaf  19.00 uur in de Kristoffelzaal op de Heide voor onze
zangavond. Zelf  zingen zoals in de studententijd; een cantus uit de oude doos

waarbij de pint niet ontbreekt. Wie doet mee?



In 2006 was dat als volgt:
N-VA CD&V d’82

aantal

kiezers 3.194 1.845 1.194

bekomen

zetels 11 5 3

Vervolgens zijn die kandidaten verkozen
die de meeste stemmen bekomen op hun
lijst. Als een lijst 11 zetels haalt, zijn die
11 kandidaten verkozen met de meeste
voorkeurstemmen. Heeft een lijst 3
zetels, dan zijn het de drie kandidaten
met de meeste voorkeurstemmen.

Wat is meerderheid en

oppositie?
In 2006 werden nog 19 gemeenteraads-
leden verkozen. Straks zullen dat er 21
zijn. Als een partij straks 11 of  meer
zetels behaalt, kan ze alleen besturen,
want ze vertegenwoordigt de meerder-
heid in de raad. Indien geen enkele partij
alleen de meerderheid haalt, moeten er
coalities gevormd worden. Partijen die
gaan samenwerken.
De meerderheid kan dus uit één, dan wel
uit meerdere partijen bestaan. Die
meerderheid draagt de burgemeester
voor en duidt de schepenen aan. Partijen
die niet in die meerderheid zitten,
vormen de oppositie.

Wie wordt burgemeester?
De meerderheid draagt een kandidaat
burgemeester voor die vervolgens door
de Vlaamse minister van Binnenlandse
Aangelegenheden, in dit geval Geert
Bourgeois, benoemd wordt. Dus niet de
kiezers kiezen de burgemeester.
Dat doet de gemeenteraad.
Dat doet de meerderheid.

Wie wordt schepen?
Ook hier is het aan de meerderheid om
de schepenen voor te dragen die
vervolgens op de eerste gemeenteraad
van januari 2013 aangeduid worden.

228

Gemeenteraadsverkiezingen.

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

 Zandvliet 60 - 2480 Dessel

N-VA secretariaat
Biezenstraat 28, tel/fax 014-37 24 54
e-mail: kris.vandijck@n-va.be
www.dessel.n-va.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.

E
en jaar vliegt voorbij… Ook zes
jaar… En dat is de periode
waarvoor een gemeentebestuur een

mandaat krijgt. Na die zes jaar is het
woord terug aan de kiezer: verkiezingen.
De Desselse politieke partijen zijn zich
daarop aan het voorbereiden: kandidaten
zoeken, programma samenstellen,
campagne in elkaar steken, enz.
Bovendien stellen we steeds weer vast
dat heel wat mensen vragen hebben over
hoe die gemeenteraadsverkiezingen juist
in elkaar zitten. Wie wordt
gemeenteraadslid? Hoe worden burge-
meester en schepenen gekozen? Wie
mag er kandidaat zijn? En wie beslist
wat? Op veel van die vragen trachten we
op deze achterbladzijde een duidelijk
antwoord te geven.

Wie mag stemmen op 14

oktober?
Alle inwoners van Dessel (hier wonen op
1 augustus 2012) die op de dag van de
verkiezingen (14 oktober 2012) 18 jaar
oud zijn en over hun burgerrechten
beschikken, evenals alle op een legale
wijze in Dessel verblijvende vreemdelin-
gen die aan dezelfde voorwaarde
voldoen en zich voor 1 augustus 2012
als kiezer lieten registreren.

Wat als je niet kan gaan

stemmen?
Gaan stemmen is verplicht. Als je echter
niet kan door werk, reis of  ziekte, moet
je dit ook kunnen aantonen met bewijzen
en op voorhand melden aan de ge-
meente, dienst bevolking.
Je mag in dat geval ook een volmacht
geven aan een andere kiezer. Die kiest
dan in jouw plaats. Hij of  zij kiest dan
twee keer. Eén keer voor zichzelf  en één
keer voor de persoon van wie de
volmacht verkregen werd.
Elke kiezer mag ook maar één volmacht
krijgen.
De nodige formulieren hiervoor zijn ook
verkrijgbaar op het gemeentehuis.

Wie is gekozen voor de

gemeenteraad?
Als je gaat kiezen in het kiesbureau, kies
je eerst de partij voor wie je wil stem-
men. Vervolgens geef  je die partij een
lijst- of  kopstem, of  geef  je zo veel
kandidaten een voorkeurstem als dat je
zelf wilt.
Als de kiesverrichtingen beëindigd zijn,
worden alle stemmen geteld.
Dit gebeurt door de computer.
Eerst worden de stemmen geteld die de
verschillende partijen bekwamen. En op
basis daarvan worden de zetels verdeeld
via het zetelverdelingsysteem Imperiali.

In de kijker:

Lieve Melis

A
ls vierde nieuwe kracht
stellen we Lieve Melis aan u
voor. Lieve is geboren in

1975 en groeide samen met haar
twee zussen en broer op aan de
Turnhoutsebaan en later
Molsebaan, waar haar ouders
Jean-Paul en Reinhilde Dexters
nog steeds wonen. Nu woont ze
met haar gezin, echtgenoot
Wouter Peeters en kinderen
Charlotte, Antoon en Floris, in de
Boeretangsedreef, waar ze
gebouwd hebben.
Lieve studeerde klinische
scheikunde aan de KHK in Geel en
werkt bij het biofarmaceutisch
bedrijf Gemzyne in Geel.
Daar is ze verantwoordelijk,
supervisor, voor het labo Haar
zorg voor haar gezin vertaalt
Lieve ook in een betrokkenheid bij
de school van haar kinderen, de
Wegwijzer in de  Hannekestraat,
waar ze steeds op haar hulp
kunnen rekenen.
Stilzitten is nooit iets voor haar
geweest want naast werk en gezin
is Lieve duidelijk een bezige bij.
Waar ze vroeger bij de Chiro was,
organiseert ze nog steeds mee de
halfjaarlijkse activiteiten van de
oud-leiding. Eens Chiro, altijd
Chiro, maar ze is ook sportief  en
muzikaal. Lieve volleybalt nog
steeds bij Spinley Dessel en bij
fanfare De Eendracht speelt ze
saxofoon.
Begin dit jaar zette Lieve de stap
naar de N-VA en werkte actief  mee
aan ons verkiezingsprogramma.
Het is van zulke mensen dat we
het moeten hebben; mensen die
met hun twee voeten in de
dagelijkse realiteit staan en alzo
mee weten aan te sturen wat
belangrijk is voor de Desselaar en
jonge gezinnen
in het bijzonder.


