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Nieuwsbrief voor de Desselse bevolking

Beste Desselaar,

Midden deze zomer ga ik een heikel 
onderwerp niet uit de weg. Dat van 
“graaiende” politici.  Een heikel on-
derwerp, want in de ogen van som-
migen zijn “alle” politici zakkenvul-
lers en graaien ze er op los. Ergerlijk 
is vooral dat sommige politici graag 
aan dit spel van nestvervuiling mee-
doen met de hoop er zelf als witte 
ridder uit te komen. Niet dus! Wie 
met modder gooit heeft minstens zelf 
vuile handen.

Ik, en zeer vele collega’s met mij, 
veroordelen alle wantoestanden van 
overdreven hoge zitpenningen in 
vaak onoverzichtelijke structuren 
en betaald worden voor vergaderin-
gen waaraan je niet deelnam of die 
zelfs niet plaatsvonden. Dit is onaan-
vaardbaar en moet overal bestreden 
worden. Laat het vooreerst duidelijk 
zijn dat wij in Dessel niet met zulke 
zitpenningen in onze  tussenstructu-
ren werken. De schepenen en ikzelf 
krijgen een maandwedde die wette-
lijk vastligt en bepaald wordt door 
de grootte van de gemeente. Van ons 
wordt ook verwacht dat we dag en 
nacht beschikbaar zijn. Vervoers- en 
gsm-kosten zouden we mogen terug-
vragen. Zouden, want wij doen dat in 
Dessel niet! 

De gemeente- en OCMW-raadsleden 
krijgen een zitpenning per raads- of 
commissievergadering. In Dessel zijn 
er tien gemeenteraden per jaar en 
twee commissies.  Het OCMW verga-
dert ook tien maal en kent daarnaast 
een sociaal comité (vier raadsleden) 

  Ik ben blij  dat er,  over de par-
tijgrenzen heen, nog mensen hun 
nek willen blijven uitsteken om 
Dessel te besturen.           
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V.U. Ellen Verhoeven
Zandvliet 60, Dessel
Verboden op de openbare weg 
te werpen.

Kris Van Dijck
Burgemeester

waar één keer per maand individuele dossiers van mensen 
in nood besproken worden. Een zitpenning in gemeente of 
OCMW bedraagt bruto 209 euro en is dus ook belastbaar.

Voor alle andere vergaderingen van sportinstellingen, kin-
deropvang, adviesraden, ja ook STORA, wordt geen euro aan 
zitpenning uitbetaald. “Graaien” is in Dessel niet aan de orde. 
Sommige leden van het gemeentebestuur, waaronder ikzelf, 
vertegenwoordigen onze gemeente in bovengemeentelijk sa-
menwerkingen (IOK, CIPAL, IVEKA, OVSG, VVSG,…). Daar 
krijgen ze soms een zitpenning voor van dezelfde orde als een 
gemeenteraadszitpenning. 

Ik weet dat in de ogen van sommigen dit te veel is.  Maar 
vergeet niet dat van die mensen ook heel wat inspanningen 
gevraagd worden. Ik ben blij  dat er,  over de partijgrenzen 
heen, nog mensen hun nek willen blijven uitsteken om Dessel 
te besturen.  
   
Met vriendelijke groeten,

Kris Van Dijck
burgemeester
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CulTour-route
Onze drie schepen van Cultuur (Viviane Willems), Sport (Herman Min-
nen) en Lokale economie en Toerisme  (Willy Broeckx) sloegen samen met 
hun diensten de handen in elkaar voor een vernieuwing van de Desselse 
CulTour-route. Onze natuurpracht, kunstwerken op pleintjes en smaakvol-
le horecazaken zijn met elkaar verbonden op een 26 km lange f ietsroute.  
De route is aangegeven met metalen plaatjes in het f ietspad. Een zeer uit-
gebreide, kleurrijke folder is te verkrijgen in De Plaetse en de Sas4-toren.

In de kijker: Viviane Willems
Viviane groeide op in Retie en verhuisde na haar huwelijk met Marcel Thys naar 
de Kruisberg in Dessel.  Ze bouwden in de Gemeentedijk in Witgoor waar ze samen 
met hun dochter Jolien hun thuis uitbouwden. Viviane burgerde zich snel in en 
werd zeer actief in het verenigingsleven.
Waar ze op jongere leeftijd de voetbalschoenen aantrok bij  de Pallietergirls en 
Spinpedes, zijn nu de loopschoenen steeds binnen handbereik. Ook het wekelijks 
uurtje turnen wil ze voor geen geld missen. Haar motto is “een gezonde geest in 
een gezond lichaam”. Daarnaast heeft ze haar sporen verdiend in het oudercomi-
té van de gemeenteschool,  stak ze mee de handen uit de mouwen bij  het jaarlijks 
mosselfeest van de Chiro en is ze actief Femma-lid.
Beroepshalve werkt ze op de afdeling boekhouding bij  Glacio (roomijsfabrikant). 
Eerst in Beerse, nu in Tielen.

In 2007 kwam Viviane in de gemeenteraad en zes jaar later werd ze schepen met 
de bevoegdheden Cultuur, Informatica, Informatie en Nucleaire Zaken. Vanuit de 
gemeenteraad werd ze onlangs voorgedragen om de nieuwe ondervoorzitter van 
de raad van bestuur en voorzitter van de algemene vergadering van STORA te 
worden.

Veiligheid voor alles
Uit een recent onderzoek van Universiteit Antwerpen in opdracht van STORA en MONA bij 437 inwoners van 
Dessel en Mol blijkt dat één op de drie geen enkel van de vijf  maatregelen kan opsommen van wat ze moeten 
doen in geval van een nucleair incident. Slechts één ondervraagde op de 437 mensen kon de vijf  maatregelen 
wel correct opnoemen. Veel te weinig als je het ons vraagt. 

Omdat voorkomen belangrijker is dan genezen moet alles in het werk gesteld worden om nucleaire ongevallen 
te voorkomen. Maar toch. Als… Als het ooit nodig moest zijn dan is het belangrijk dat wij al len weten wat te 
doen. Daarom sommen wij de vijf  maatregelen nog eens voor je op in een handig uitknipformaat.
Belangrijke richtlijnen om nooit te vergeten!
Misschien een interessante tip: bewaar deze vijf  richtlijnen bij  je jodiumtabletten of op de ijskast.

Wat doen bij een nucleair incident?

1. Ga naar binnen 
of bl i j f  binnen.

2. Sluit  ramen en 
deuren en 
schakel de 

venti lat ie uit .

3. Luister naar de 
radio en/of 

televisie voor de 
boodschappen 

van de overheid.

4. Vermijd 
telefoneren en 

sms’en.

5. Indien van 
toepassing: laat 
de kinderen op 

school.
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N-VA DESSEL   1 OKTOBER 2017

Mosselfeest

PC Witgoor
Meistraat 150, 2480 Dessel
Meer info: diana.slegers@n-va.be

Mosselen | Stoofvlees
Videe | Curryworst

11.30-20.00

Uit het N-VA Verkiezingsprogramma:

  In Witgoor kiezen we voor een nieuw-
bouw voor de Chiro’s in de Wouwer-
straat, aansluitend bij de speelbossen 
aldaar en de sportterreinen in de  
Wouwerstraat.

Witgoor bouwt
Er valt heel wat te bouwen in de omgeving van 
de Wouwerstraat te Witgoor. Mede onder leiding 
van ons gemeenteraadslid Fons Dries krijgen de 
nieuwe Chirolokalen reële vorm. Gemeente en 
Chiro sloegen de handen in elkaar om de verou-
derde gebouwen te vervangen. Sommigen durven 
beweren dat de chirojongens weg moesten uit 
de Kloosterstraat,  omdat de gemeente er bouw- 
gronden wil maken. De echte waarheid is dat de 
chiromeisjes wilden verbouwen en het schepen-
college dan met het voorstel kwam om de zaak 
ten gronde aan te pakken en ook voor nieu-
we jongenslokalen te zorgen. De gemeente tast 
hiervoor diep in haar buidel:  tot 1 miljoen euro 
maximum. Verderop in de Wouwerstraat zal het 
nieuwe stadion van Witgoor Sport verschijnen. 
Op de gemeenteraad werd het recht van opstal 
goedgekeurd en de verkoop van een perceeltje 
aan IVEKA voor de bouw van een nieuwe elektri-
citeitscabine. Ook in dit project komt de gemeen-
te ondersteunend over de brug.

Verloedering aanpakken
De gemeenteraad van juli  paste de reglementen 
m.b.t.  leegstand van woningen en verwaarlozing van 
woningen en gebouwen aan. Dessel treedt op die ma-
nier streng op tegen wie woningen leeg laat staan 
en/of laat verkommeren. Van beide worden registers 
aangelegd. Wanneer een woning één jaar na de eer-
ste vaststelling en verwittiging nog leeg staat of ver-
waarloosd blijft ,  wordt er een belasting geheven.

Zowel de leegstandbelasting als die op de verwaar-
lozing start op 1 100 euro per woning of gebouw en 
stijgt per jaar met 25% tot maximaal het vijfde jaar 
+100%. Een woning die langdurig leeg staat en bo-
vendien verwaarloosd is,  kan dus maximaal voor 4 
400 euro per jaar beboet worden.

Eigenlijk wil het gemeentebestuur geen euro innen. 
Ideaal zou zijn dat we in Dessel leegstand noch ver-
krotting zouden kennen. Het is de verantwoordelijk-
heid van eigenaars om daar zorg voor te dragen.  

Mosselfeest
Op zondag 1 oktober 2017 houdt N-VA Des-
sel naar goede jaarlijkse gewoonte haar Mos-
selfeest.  Naast lekkere mosselen kan je er 
ook stoofvlees, vol-au-vent, een curryworst 
of - voor het eerst - koude schotel eten.  
Meer informatie:  diana.slegers@n-va.be.

Koude schotel
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Pagina van Jong N-VA Dessel

Jong N-VA Dessel verkoopt plantjes voor Kom op tegen Kanker
Elke eeuw heeft zijn ziekte en deze eeuw is dat de vreselijke ziekte kanker. Vroeg of laat krijgt iedereen hier wel 
mee te maken in zijn of haar nabije omgeving. Het onderzoek naar opsporing en bestrijding van deze ziekte 
verdient al le steun, daarom willen we ons met onze jongeren inzetten voor het Plantjesweekend van Kom op  
tegen Kanker. Na 4 jaar geen plantjesverkoop meer te hebben gehad in onze gemeente, pikken we met Jong 
N-VA Dessel de draad terug op. Hieronder vind je meer informatie over de data en locaties van verkoop.

Toerist in eigen Dorp
Op zaterdag 19 augustus vond de eerste editie plaats van Toerist in eigen Dorp. Met een dertigtal 
‘toeristen’ en burgemeester Kris Van Dijck als gids passeerden we per f iets langs 11 niet-te-missen 
plekjes in Dessel.  Aan de voet van de Sas4-toren hielden we halt voor een picknick. De reacties  
waren ronduit lovend en we mogen dus wel spreken van een succesvolle start! Volgend jaar toeristen 
we opnieuw in eigen dorp. Tot dan!


