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Nieuwsbrief voor de Desselse bevolking

Beste Desselaar,

Midden maart pakten een aantal 
kranten uit met cijfers over de 
f ierheid of tevredenheid van de 
Vlamingen over hun gemeente. 
Over het algemeen scoren de 
Vlaamse gemeenten goed. 
Fier of tevreden zijn natuurlijk 
twee verschil lende zaken. Fier 
ben je van inborst.  Het heeft meer 
met emotie, gevoel te maken. 
Het is moeilijk te omschrijven. 
Tevredenheid daarentegen kan 
door verschil lende factoren 
beïnvloed worden. Tevreden over 
het bestuur, tevreden over het 
beleid, tevreden over aanwezige 
voorzieningen, tevreden over 
je buurt,  noem maar op… Het 
is niet omdat je f ier bent op je 
gemeente dat je ook tevreden 
bent. En het omgekeerde geldt 
evenmin.

Dessel nestelt zich op beide 
vragen in de kop van het Vlaamse 
peloton. Op de vraag of men 
fier is op zijn gemeente zijn de 
antwoorden van de Desselaar als 
volgt:  84 % is f ier,  4 % is niet f ier 
en 12 % antwoordt neutraal.  Waar 
men anderzijds peilt  naar de 
tevredenheid zijn ook 84 % van 
de Desselaars tevreden, 8 % zijn 
dat niet en een ander 8 % is geen 
van beiden. 
Hoe mensen zich voelen is 
natuurlijk zeer subjectief. 
Toch moeten we dit als 
gemeentebestuur ernstig nemen. 
En dat doen we ook. De cijfers 

 Dessel nestelt  z ich in de kop 
van het Vlaamse peleton.
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V.U. Ellen Verhoeven
Zandvliet 60, Dessel - Verboden 
op de openbare weg te werpen.

Kris Van Dijck
Burgemeester

tonen dat er een grote f ierheid en tevredenheid is in Dessel, 
maar we gaan niet op onze lauweren rusten. Het is onze 
dagdagelijkse opdracht om mensen tevreden te houden en 
diegenen die dat nog niet zijn ook naar dat kamp te leiden. 
Daarvoor zetten we ons in: bestuurders van gemeente- en 
OCMW-raad, medewerkers op alle diensten, maar ook burgers 
en vrijwilligers,  wat ze ook doen in ons dorp. Samen zorgen 
we voor een veilig en welvarend Dessel.

Met vriendelijke groeten,

Kris Van Dijck
burgemeester

ja neutraal nee
Tevreden? 84% 8% 8%
Fier? 84% 12% 4%
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Desselaar tevreden over en fier op Dessel

ja neutraal nee
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750 jaar Dessel
Dat jij  f ier en tevreden bent over ons dorp, las je in het voorwoord 
van onze burgemeester.  In een dorp waar men fier op is,  laat men 
belangrijke gebeurtenissen niet zomaar voorbij gaan. 
1971 staat zo in het collectief geheugen van vele Desselaars 
gegrift.  Het was het jaar dat Dessel haar 700-jarig bestaan vierde, 
de Sint-Niklaasparochie een nieuwe zaal in de Netestraat bouwde 
die de naam Zaal 700 kreeg, de verbroedering met Hessisch 
Lichtenau getekend werd en op 2 oktober een lichtstoet,  afgesloten 
met een vuurwerk, door de Desselse straten trok. 
Je moet dus heus geen wiskundige bolleboos te zijn om te weten dat we nu aan de vooravond staan van het 
750-jarig bestaan. Het duurt nog wel even, maar 2021 dient zeker in het teken van dat driekwart millennium 
te staan. Om dat gepast te vieren, dienen we op tijd met de voorbereidingen te beginnen. En daarin spelen 
jouw ideeën, of die van de vereniging waarin jij  actief bent, zeker een rol.  Daarom doen wij nu al,  over de 
grenzen van partijen en ideologieën heen een oproep om 2021 met stip te noteren en ideeën aan te reiken om 
van dat jubileumjaar een feestjaar te maken. 

In de kijker: Pascale Segers
In de vijf  maanden die ons resten voor de zomervakantie zetten we onze 
vijf  schepenen in de kijker. Vijf  mensen die samen met onze burgemeester 
dag en nacht klaarstaan voor Dessel.
Pascale is geboren in 1963 als dochter van Cyriel en Mariette Claes. Ze 
groeide op aan de Turnhoutsebaan en woont met haar man Tony Berkmans 
in de Kuilstraat.  Ze hebben twee zonen: Lode en Raf.  Pascale werkt als 
maatschappelijk assistent bij  het OCMW van Turnhout en kent van daar 
het klappen van de zweep voor een sociaal,  rechtvaardig beleid. Die kennis 
en ervaring was onze burgemeester niet ontgaan. Op zijn vraag kwam 
Pascale in 2006 onze ploeg versterken en werd één jaar later OCMW-

Zonnepanelen: 11e op 308
N-VA-parlementslid Andries Gryffroy 
maakte onlangs een aantal interessante 
cijfers bekend. Hij ging na hoeveel 
zonne-installaties er eigenlijk liggen in 
Vlaanderen en becijferde dan hoeveel 
dat betekent per 1 000 inwoners.
Plattelandsgemeenten pieken ten 
opzichte van steden, vooral de 
Limburgse en Antwerpse Kempen 
doen het verbazend goed. Van de 308 
Vlaamse gemeenten komt Dessel op de 
respectabele elfde plaats.  Vele Desselaars 
investeerden en dragen zo hun steentje 
bij  aan alternatieve, groene energie. 

De top vijftien ziet er uit als volgt,  met 
in de laatste kolom het aantal zonne-
installaties per 1 000 inwoners:

raadslid. Het kan soms snel gaan en een goed jaar later nam ze de fakkel van OCMW-voorzitter over. Zo werd 
ze lid van het College van Burgemeester en Schepenen, de cockpit van waaruit Dessel bestuurd wordt. 
In 2012 werd Pascale met bijna 500 voorkeurstemmen verkozen in de gemeenteraad en werd schepen van 
onderwijs,  kinderopvang, senioren en sociale zaken. Zo moet ze haar volle aandacht besteden aan onze twee 
gemeentescholen, twee kinderopvangen en aan een beleid voor de Desselse senioren. De recente opening van 
het scholeke in Brasel mag ze daarbij op haar conto schrijven.
Van haar mag je zeggen dat zowel jong als oud haar na aan het hart liggen. En dit steeds vanuit een sociaal en 
betrokken perspectief.  Een sterke schakel in ons schepencollege. 

750 jaar Dessel

Foto: Pascale Segers,  een sterke schakel 
in ons schepencollege

1 Opglabbeek 107,48 9 Londerzeel 91,85

2 Kinrooi 102,96 10 Retie 91,83

3 Hechtel-Eksel 98,97 11 DESSEL 91,42

4 Peer 98,50 12 Lummen 89,82

5 Meeuwen-Gruitrode 97,80 13 Nieuwerkerken 88,89

6 Bocholt 97,00 14 Staden 88,12

7 Balen 96,66 15 Meerhout 86,10

8 Diepenbeek 92,58
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Uit het N-VA-verkiezingsprogramma:

   Afval blijft een belangrijk aandachtspunt. De 
verwerkingskost is hoog en de burger wenst 
zo goedkoop mogelijk bediend te worden. 
Sluikstorten en zwerfvuil mogen daarvan 
niet de gevolgen worden.

Foto: Jong N-VA Dessel is één van de verenigingen uit Dessel 
die mee de strijd tegen het zwerfvuil aangaat.

Wij willen niet op een stort leven 
Het opruimen van sluikstorten en zwerfvuil kost 
handen vol geld. Niet al leen op het openbaar 
domein maar ook op braakliggende percelen, tot 
zelfs in de dorpskern toe, wordt afval gedumpt. 
Wie wordt daar beter van? Het gemeenschapsgeld 
dat moet besteed worden om dat op te ruimen 
komt van elke Desselaar. Het is jouw belastinggeld 
waarmee geen nuttige, zinvolle dingen kunnen 
gedaan worden. Zowel onze eigen diensten als tal 
van Desselse verenigingen ruimen zwerfvuil op. 
We zullen de strijd tegen sluikstorten en zwerfvuil 
blijven voeren en wie betrapt wordt krijgt een 
serieuze boete.
De voorbije dagen daarentegen kwamen we als 
N-VA onder vuur te liggen omdat de N-VA geen 
heil  ziet in statiegeld voor blikjes en PET-f lessen. 
Niet omdat de N-VA geen propere omgeving 
zou willen, maar wel omdat het organiseren 
van statiegeld een enorme kost betekent voor 
de consument EN omdat het onze kleinere 
handelszaken zwaar zou treffen (zie infografiek).
Vandaag wordt bijna 98 % van al onze blikjes 
en PET-f lessen gerecycleerd met de blauwe zak. 
Dat systeem is heilzaam en willen we verder 
uitbouwen, indien mogelijk met alle soorten 
plastics. 

Algemeen directeur en financieel 
directeur
Begin dit jaar werd in het Vlaams Parlement het Nieuw 
Decreet Lokaal Bestuur goedgekeurd. Eén van deze 
overgangsbepalingen gaat over de decretale graden 
(secretaris en f inancieel beheerder). 
Gemeentebesturen waar slechts één secretaris en één 
f inancieel beheerder in dienst is en waar deze beide 
personen al ingeschakeld worden voor gemeente en 
OCMW, vallen onder de overgangsmaatregel voor 
decretale graden. In dit kader hebben zowel de 
OCMW-raad van 8 maart 2018 als de gemeenteraad 
van 15 maart 2018 kennis genomen van het feit dat de 
titel van secretaris en f inancieel beheerder in Dessel  
verdwijnt.  Zij  worden vervangen door algemeen 
directeur in plaats van secretaris en f inancieel 
directeur in plaats van f inancieel beheerder. Luk Nuyts 
en Bart Van Gompel hebben in die zin opnieuw hun 
eed afgelegd tijdens de gemeenteraadszitting van 15 
maart 2018. Wij wensen hen beiden heel veel succes in 
het uitoefenen van hun belangrijke opdracht.

Strijden tegen zwerfvuil
Het was ons idee om verenigingen een subsidie uit te 
keren om in de Desselse straten en bossen zwerfvuil op 
te ruimen. Dat reglement ging in voegen op 1 januari 
2009 en kent sindsdien navolging in heel wat steden en 
gemeenten zoals Antwerpen en Lier. 
In Dessel keerden we in 2017 meer dan 4 000 euro 
uit aan deelnemende verenigingen. Het verwerken 
van het opgehaalde afval is hier niet bijgerekend. De 
verenigingen die meededen en zo samen met ons tegen 
zwerfvuil strijden danken wij van harte:
 Okra Witgoor
 Den Bunt
 La Muze
 KWB Witgoor
 Jong N-VA Dessel
 Femma Witgoor
 Stokkestappers
 Alfons Smetresidenties
Interesse om mee te doen? Laat het de milieudienst van 
de gemeente weten via milieu@dessel.be. 
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Pagina van Jong N-VA Dessel

Oordoppenactie groot succes!
Werd jij  na een leuk en stevig feestje ook al eens ambetant van die tuut in je oor?
Ken jij  het begrip ‘sti lte’  niet meer, omdat je altijd een f luittoon hoort?
 

68,5 procent van de Vlamingen tussen 18 en 30 jaar heeft al  last gehad 
van een gef luit,  gesuis,  getuut of gezoem in de oren.

 
Bij  één op de twintig is die zogenaamde tinnitus zelfs chronisch.

 
Er wordt gepleit om jongeren nog bewuster te maken van het risico van zich bloot te stel len aan lawaai.

Foto’s:  Tijdens 
de opmeetdagen 
passeerden 142 
Desselaars in 
JC Spin of JG 
Scharnier. De 
succesvolle actie 
zorgt zo voor 
284 beschermde 
oren.

Met deze zinnen begon het f i lmpje dat we maakten 
bij  het begin van de oordoppenactie.  Dankzij 
de kracht van Facebook werd dit f i lmpje al snel 
duizenden keren bekeken. Verder kwamen er 
vier getuigen aan het woord. Zij vertelden over 
hun ervaringen met tinnitus, een constante 
pieptoon. Allemaal gaven ze als raad mee om 
gehoorbescherming op maat te gebruiken.
 
We hadden als opzet om met deze actie zoveel 
mogelijk mensen te overtuigen om zorg te 
dragen voor hun oren. Steeds meer hoorden we 
verhalen over mensen die na een avondje uitgaan, 
achterbleven met een vervelende pieptoon of andere 
gehoorschade. De oplossing voor dit groeiende 
fenomeen is echter simpel:  gehoorbescherming 
dragen en liefst op maat. De aanschaf van dergelijke 
oordoppen is,  zeker voor jongeren, een serieuze 
kost.  Door het organiseren van deze groepsaankoop 
zorgden we er voor dat de oordoppen aan een 
voordelig tarief aangekocht kunnen worden. 
Daarbovenop moesten de inwoners er Dessel zelfs 
niet voor verlaten.

Dankzij het f i lmpje, een degelijke reclamecampagne 
(professionele folder, bezoek aan verenigingen, 
f lyeren,…) en de medewerking van de Desselse 
jeugdhuizen schreven 142 Desselaars zich in voor de 
oordoppenactie.  Goed voor 284 beschermde oren. 
De medewerkers van Variphone, de producent van de 
oordoppen, hadden dan ook hun handen vol tijdens 
de opmeetdagen op 10 en 17 maart. 

Bij  zo’n actie hoort ook een woordje van dank. 
Dank aan Variphone voor het enthousiaste onthaal 
van ons idee, dank aan de jeugdhuizen JC Spin en 
JG Scharnier voor de f ijne locaties,  dank aan de 
bestuursleden van Jong N-VA Dessel voor de goede 
organisatie en dank aan jullie voor de massale 
interesse!

Tijdens de eerste opmeetdag kregen we trouwens 
RTV op bezoek. De leuke reportage die RTV maakte 
over deze actie kan je bekijken via www.facebook.
com/desseljongnva.


