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Kris Van Dijck - Lijsttrekker.

O
p zaterdag 29 oktober vierde de N-VA vijftig jaar politieke
werking in Dessel. Sfeerbeelden vind je in deze
Betrokkenheid (blz. 196). Gastspreker in het Parochiecentrum

in Witgoor was Algemeen Voorzitter Bart De Wever.
Deze viering luidde eveneens de start in van een klein jaar werking
richting gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012.
Een jaar waarin een nieuw beleidsprogramma wordt uitgewerkt en
onze groep nog meer versterkt, vernieuwd en verjongd wordt.
Tot slot van deze feestzitting kon voorzitter Guy Muylaert
aankondigen dat de N-VA volgend jaar naar de kiezer zal trekken met
als lijsttrekker onze burgemeester Kris Van Dijck.
Kris is er opnieuw klaar voor om nu al voor de vierde keer de lijst te
trekken en is daarmee bereid om straks weer zes jaar onze
burgervader te zijn.

Bedankt:

Koen Huysmans
Met het eind van deze bestuurs-
periode in zicht, danken we onze
11 N-VA-gemeenteraadsleden.

K
oen deed in 2006 voor de
eerste maal mee aan de
gemeenteraadsverkiezingen

en raakte op 23-jarige leeftijd met
468 voorkeurstemmen meteen
verkozen. Een wissel voor de
toekomst, zoals snel zou blijken.
Geboren in 1982 groeide hij samen
met zijn jongere zus Katrien op in
de warme geborgenheid van het
gezin van Karel en Griet Claes in de
Hoogveldenstraat. Hij studeerde
graduaat elektronica en ging aan
de slag bij Smet GWT aan de
Kastelsedijk.
Vanuit een Vlaamsgezinde inborst
had de politieke microbe hem snel
te pakken. Daarvoor kijkt Koen
verder dan de Desselse gemeente-
grenzen. Het Vlaams-nationalisme
werd zijn drijfveer. Idealisme,
gekoppeld aan de wil om voor z’n
volk zelfbestuur  te bekomen.
Hierdoor zet hij zich mee in, in een
strijd die ook door velen voor hem
gevoerd werd.
Naast de gemeenteraad trekken
vooral de N-VA jongeren zijn
aandacht. In Dessel, maar ook in
de nationale structuur. Hij wist zich
ook op te werken in de interne
structuur van de partij en werd
vorig jaar lid van de partijraad. Het
hoogste orgaan van de N-VA dat
maandelijks samenkomt in Brussel
en waarin de politieke beleidslijnen
bepaald worden.
Vorige maand moest Koen zijn
vader veel te vroeg afgeven.
Langs deze weg
willen we de hele
familie nog heel
veel sterkte
toewensen.
Koen, doe verder
zoals je bezig
bent!
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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.

Inbraken.

“
Slechts twaalf  dieven namen vorig jaar de moeite om een huis te kraken in Dessel.
Daarmee is Dessel het allerveiligste dorp van de Kempen.” Zo titelde Het Nieuws-
blad eind vorige maand op basis van de statistieken van de federale overheid.

De inkt was nog niet droog of  dieven vonden toch de weg naar Desselse huizen…
Burgemeester Kris Van Dijck was er bovendien als de kippen bij om het één en het
ander te nuanceren. Zo meent hij dat de ligging van Dessel, een beetje weg van de
grote E-wegen daar niet direct vreemd aan is.
Natuurlijk wordt er ook preventief  gewerkt door de lokale politie Balen-Dessel-Mol.
Maar je moet maar de tegenslag hebben dat rondtrekkende inbrekersbendes een paar
keer je dorp aan doen. Daar is geen enkel gemeentebestuur, laat staan burgemeester
tegen opgewassen. En ja daders vliegen nu en dan ook wel tegen de lamp dankzij
ernstig speurwerk.
Natuurlijk klinkt de titel in de krant mooi. En laat ons hopen dat het zo blijft. Dus
bovenal alert blijven en de dieven niet “uitnodigen”. Alles goed op slot en waar kan de
sociale controle z’n werk laten doen. Bij de politie kan je nog steeds terecht voor
anti-diefstal-tips en technopreventief  advies aan huis. En wanneer je op reis gaat kan
je woning in de gaten gehouden worden. Gewoon even melden op de wijkpost.

Vandalisme.

I
n tegenstelling tot de inbraken, waarvan we grotendeels gespaard blijven, worden
we meer dan ons lief  is, geconfronteerd met vernielingen en vandalisme. Zo werd
begin november het kunstwerk van Ivo Peeters aan de Romboutsstraat afgebroken

en werden vernielingen aangebracht aan de wegenwerken in de David Weytsstraat
(verkaveling Dessel Sport). Op zondagochtend 13 november werd bovendien een
voertuig in brand gestoken op de parking aan de pastorij. Er allemaal ver over als je
het ons vraagt. Maar ook vandalisme in z’n meest lugubere vorm, op het kerkhof
bijvoorbeeld, werd vastgesteld. Op het kerkhof  van Dessel centrum werden ornamen-
ten van niet minder dan 21 graven vernield of  gestolen en verder gedumpt in het
struikgewas. Wie heeft daar nu iets aan? Het laat veel pijn en onbegrip na bij nabe-
staanden. Gelukkig deed de politie ook hier haar werk en werd met de nodige ijver, en
met succes, naar daders gespeurd. Wat opviel was de zeer jonge leeftijd van de
delinquenten. Ga sporten, sluit u aan bij de jeugdvereniging. Ga daar je energie
kwijtspelen! Aanbod in overvloed.

Masterplan Brasel.

I
n de jaren zestig en zeventig werd de
woonwijk van de toenmalige
Turnhoutse Maatschappij voor de

Huisvesting in de Klimopstraat,
Berkestraat, Bottelstraat, Eikestraat,
Vuurdoornstraat, Acaciastraat en
Vijverstraat gebouwd. Het was het
concept van die tijd om aan de sociale
woningnood tegemoet te komen.
Uniformiteit, veel publieke ruimte en
weinig of  geen oog voor variëteit,
afwisseling of  geborgenheid. Niet direct
de ingrediënten om een hoge levens-
kwaliteit te garanderen.
De vernieuwde maatschappij, onder de
naam De Ark, en de gemeente sloegen
de handen in elkaar om met de nodige
steun en subsidie van de Vlaamse
overheid de wijk volledig, maar dan ook
volledig aan te pakken. Geen facelift,
maar een volledige heropbouw.
De gemeenteraad kreeg tekst en uitleg,
nadat eerst de bewoners ten volle kennis
konden nemen van het plan van aanpak.
Indien de plannen kunnen uitgevoerd
worden, en daar gaan we voor, zal een
nieuwe wijk ontstaan. Variëteit in woning-
bouw. Ander stratenpatroon. Ruimte voor
privacy. Een mix van koop- en huur-
woningen. Huizen en appartementen.
Woonmogelijkheden voor gezinnen en
alleenstaanden. We willen onderstrepen
dat de dynamiek die nu tot stand komt, in
niet onbelangrijke mate te danken is aan
de buurt- en wijkbewoners zelf.
De buurtwerking, ondersteund door het
OCMW en De Ark, heeft van deze wijk een
levend geheel gemaakt. Samen werken
we er aan!

Uitbreiding sporthal Brasel.

N
a de opening van de Sporthal in Brasel in 2006 bleven de oude Spinhallen in de
Pastorijstraat in gebruik. Dat bleek nodig. Het sportaanbod nam toe. Het is
nu eenmaal de regel dat zien sporten, doet sporten…

Toch komt aan het verhaal in de Pastorijstraat een einde. De Spinhallen, opgetrokken
in 1975 en in 2003, door het vorig gemeentebestuur aangekocht voor 1,2 miljoen
euro (inclusief  de tennishal), hebben hun tijd gehad.
De capaciteit van deze gebouwen zal naast de sporthal in Brasel bijgebouwd worden.
Naast een bijkomend sporthaldeel betekent dit vooral een dojo voor gevechtsporten
en bijkomende kleedkamers. De raming bedraagt bijna 1,6 miljoen euro. Na de verhuis
kunnen de Spinhallen gesloopt worden. Dit biedt dan weer perspectief  om naast de
tennisaccommodatie die daar blijft, de woonruimte tussen Pastorijstraat en
Boonhofstraat aan te snijden. Het kan een mooi staaltje van wooninbreiding worden.



Uit het gemeentelijk

beleidsplan 2007-2012:

“In de periode van

11 november zullen we

deelnemen aan de 11.11.11-

actie en er sensibiliserend

rond werken.”
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11.11.11.

A
ls gemeente dragen we zowel ons steentje bij om tot een betere verdeling van
welvaart en welzijn te komen tussen Noord en Zuid als tussen een betere
 verstandhouding en samenwerking tussen volkeren, steeds vanuit hun eigenheid

en autonomie. Aan deze ambitie denken we vooral wanneer 11 november zich
aandient en de landelijke 11.11.11-campagne georganiseerd wordt.
De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking met haar nieuwe voorzitter
Wim Sannen en schepen Herman Minnen wisten weer tientallen vrijwilligers te
mobiliseren. Opmerkelijk was opnieuw de grote deelname van de verschillende
Chirogroepen van Dessel en Witgoor. Zonder hen geen 11.11.11. Zo simpel is dat…
Op vrijdag 11 november werden de briefomslagen opgehaald in Dessel. Op zaterdag
12 november was Witgoor aan de beurt. De teller van de opbrengst voor dit jaar staat
voorlopig op 4.000 euro. Stortingen komen nog steeds binnen.
Ook wij danken al diegenen die gaven, of  die meewerkten, vanuit de wijsheid: het is
nog steeds beter te kunnen geven dan te moeten krijgen. Allemaal bedankt!

Jeugdlokaal in de

stijgers.

V
ier verschillende lastenboeken
voor de bouw van een jeugd-
lokaal langs de Boeretangsedreef

werden  door de gemeenteraad van
oktober goedgekeurd. Het betreft
volgende delen:

- Afwerken ruwbouw
- Sanitaire-, varwarmings- en
- ventilatie-installaties
- Elektrische installatie
- Lift

Voordien werd het luik betonbouw
goedgekeurd. Dit eerste pakket werd
toegewezen aan Naessens voor de
prijs van 481.620 euro. Het
aanvangsbevel is gegeven.
Op de gemeenteraad werd veel kritiek
geuit op het verdelen van de loten, en
niet voor één aannemer te opteren.
Dit is evenwel een bewuste keuze.
Op deze manier willen we de prijs zo
laag mogelijk houden.

Wapenstilstand.

E
igenlijk wordt er te weinig aandacht aan gegeven; maar niettegenstaande onze
Desselse oud-strijders bijna allemaal gegaan zijn, blijven we wapenstilstand
gepast herdenken. Het is reeds een aantal jaren zo dat op wapenstilstanddag,

11 november, er om 10 uur in het rusthuis Kempenerf  een herinneringsviering
gehouden wordt, opgeluisterd door fanfare De Eendracht en in bijzijn van de bestuur-
lijke overheden. Ook de jeugdraad zorgt voor een boodschap.
Vervolgens worden bloemen neergelegd op de ereparken van Dessel centrum en
Witgoor en aan de gedenkplaat van de gesneuvelden aan het gemeentehuis.
11 november betekent niet alleen het einde van de Eerste Wereldoorlog, het staat
symbool voor het einde van alle oorlogen. Als politieke stroming, die haar wortels
heeft in de loopgraven van de IJzer, willen ook wij er voor zorgen dat deze traditie
overeind blijft.

Sportsubsidies.

A
lle Desselse sportclubs die een subsidieaanvraag hebben ingediend,  kunnen
rekenen op financiële ondersteuning via de middelen uit het sportbeleidsplan.
 Acht clubs dienden een aanvraag in voor beleidssubsidies, vier van hen ook nog

een bijkomend dossier voor de impulssubsidies waarmee vooral de kwaliteitsverhoging
van de jeugdsportbegeleider wordt nagestreefd.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de bedragen die de clubs
zullen ontvangen :
Club Beleidssubsidie Impulssubsidie Totaal

KFC Dessel Sport  1.028,00  2.303,96  03.331,96
BBC Campinia  1.073,00  1.298,96  02.371,96
Spinfit vzw  0.850,00  0.938,52  01.788,52
Rock Fifty-5  0.811,00  0.169,56  0.0980.56
BC Spinshuttle 0..950,00 -  0.0950,00
BMX 2000 Dessel  0.938,00 -  0.0938,00
0TC Spinnis  0.879,00 -  0.0879,00
Spinley Dessel Volleyteam  0.771,00 -  0.0771,00
Totaal  7.300,00  4.711,00  12.011,00
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