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Nieuwsbrief voor de Desselse bevolking

Beste Desselaar,

Een dik half jaar scheidt ons van 
de eerstvolgende gemeenteraads- 
verkiezingen. We zijn dan ook volop 
met de voorbereidingen bezig. Dat 
hoort zo, want op 14 oktober willen 
we jou met een gemotiveerde ploeg 
een wervend programma voorleggen 
voor de volgende zes jaar. En aan dat 
programma wordt nu ijverig gewerkt.

Onze beleidservaring van de 
voorbije twaalf jaar.  Ideeën die we 
her en der aangereikt krijgen van 
belangengroepen en individuen. 
Veranderingen in de samenleving 
waar we antwoorden moeten op 
formuleren. Goede voorbeelden die 
we in andere gemeenten zien,… Ga zo 
maar door. Te veel om op te noemen. 

Maar de klemtoon, de focus, blijft  wel 
bij  jou, Desselaar, l iggen. Jij  woont 
in ons dorp. Jij  kent de kansen en de 
noden het best.  Daarom meer dan ooit 
een oproep om je zeg te doen. Tegen  
5 mei willen we ons beleidsprogramma 
afronden. Zit je nog met iets? Heb 
je voorstellen? Of ben je bij  een 
vereniging die iets kwijt wil? Laat 
het ons weten, want met wat we niet 
weten, kunnen we geen rekening 
houden…
Al je ideeën en voorstellen mag te 
sturen naar kris.vandijck@n-va.be 
of bezorgen in ons secretariaat, 
Zandvliet 60, Dessel.  We kijken er 
alvast naar uit,  want samen blijven we 
bouwen aan een veilig en welvarend 
Dessel.

Met vriendelijke groeten,

Kris Van Dijck
burgemeester

 De focus bl i j f t  bi j  de 
Desselaar l iggen.
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V.U. Ellen Verhoeven
Zandvliet 60, Dessel - Verboden 
op de openbare weg te werpen.

Kris Van Dijck
Burgemeester

In de caravan met...
Heb je onze gele caravan al gezien? Met deze caravan trokken we op 
pad n.a.v. de parlementsverkiezingen van 2014.
Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar 
werd hij  f link opgepoetst en knus ingericht.  Bedoeling is dat onze 
beleidsmensen naar u toe komen om met u in gesprek te gaan. De 
eerste keer stond de caravan aan het sportpark. Gastheer was schepen 
Herman Minnen. Op de donderdagmarkt van 21 december was 
schepen Pascale Segers aan de beurt en in januari was het aan Viviane 
Willems op het Meiplein. Op zaterdag 24 februari tekende OCMW-
voorzitter Erik Gys dan weer present aan de Kristoffelzaal.
De volgende stop is gepland op de donderdagmarkt van 29 maart. 
Onze caravan staat dan op de wekelijkse markt met burgemeester Kris 
Van Dijck. Op 15 april  staat Willy Broeckx aan de Sas4-toren.
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Het warmtenet: uitstel is geen afstel
Over de uitrol van het eerste Desselse warmtenet en de wijziging van uitvoering is zowel door Eandis als ge-
meente al uitvoerig gecommuniceerd. Toch willen we er de nadruk op leggen dat we voluit voor dat warmtenet 
blijven gaan en wel voor de volgende reden:

Hernieuwbaar : Het opgepompte water wordt terug in de ondergrond geïnjecteerd en kan er opnieuw 
opwarmen.

Klimaatneutraal:  Er komt geen CO2 vrij  die de klimaatopwarming in de hand werkt.

Geen milieuhinder : Niet al leen geen CO2-uitstoot, maar ook geen transport,  geluidshinder of 
inname van grote delen bedrijventerreinen.

Prijsstabiel:  Niet afhankelijk van prijzen op de internationale markten.

Verankering van bedrijven: Een geothermiebedrijf  is gebonden aan de plaats waar het gevestigd is.

Het uitrollen van de warmtenetten in zowel de nieuwe verkaveling Elsakker als in de woonwijk Brasel van de 
Ark, blijft  op schema. Het enige wat met exact één jaar uitgesteld wordt, is de verbinding tussen die twee net-
ten langs Kattenbos, Kattenberg, Kwademeer, Hofstraat,  Turnhoutsebaan, Markt en Molsebaan. Dat is iets voor 
voorjaar én zomer 2019. De verbinding met de geothermieput op Mol Donk is gepland in 2021. Dan kunnen 
we echt spreken van geothermie. In de periode daarvoor zullen zowel in Elsakker als in Brasel een tijdelijke 
gasinstallatie het water in het net opwarmen.

In de kijker: Herman Minnen
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.
Herman woont in de Hoefstraat,  is getrouwd met Sonja Debie en vader 
van Jolien, Lies en Annelou. Hij is arbeider bij  NZM Grit aan De Zate 
en heel zijn leven al heel actief in het verenigingsleven. In 2006 nam 
Herman voor de eerste keer deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. 
Het werd meteen een schot in de roos en Herman werd schepen van o.a. 
senioren, ontwikkelingssamenwerking en toerisme, maar het was vooral het 
sportbeleid en de G-sport wat zijn echte passie werd. En met succes; Dessel 

€

Sportlaureaten
Naar jaarlijkse gewoonte werden eind februari in Sportpark Brasel de Desselse sportlaureaten gehuldigd. Een 
rijk gevarieerd aanbod aan sporten passeerde de revue en opnieuw werd aangetoond hoeveel topsporters we in 
Dessel tel len. Opmerkelijk voor een dorp van nog geen 10 000 zielen.

De winnaars in de verschil lende rubrieken:
Beste G-sporter :  Liesbeth De Hertogh, zwemmen
Beste jongere: Britt Aerts,  kunstschaatsen
Beste club: BMX 2000 Dessel
Beste ploeg: Spinley Beachvolley meisjes U15
Beste mannelijke prestatie:  Jan Debie, al lround sporter 
(MTN, duathlon, lopen, wielrennen, touwtrekken)
Beste vrouwelijke prestatie:  Celine Van Gestel, 
volleybal Asterix Kieldrecht en Yellow Tigers

werd onlangs op sportbeleidsvlak door Het Nieuwsblad uitgeroepen tot beste gemeente van Vlaanderen! Je 
moet het maar doen.
In 2013 werd zijn portefeuil le uitgebreid met openbare werken. Ook op dat domein verzette hij  menige bakens. 
Steeds aanwezig en beschikbaar voor iedereen. Die inzet bracht hem ook in de Antwerpse provincieraad.
Herman is in die twaalf jaar van hard werken ook steeds zichzelf gebleven. Recht voor de raap als het moet, 
steeds oor voor wat mensen te melden hebben, en oplossend handelen, dat is Herman op z’n best.
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Uit het N-VA-verkiezingsprogramma:

   We stimuleren de ontwikkeling van de zogenaam-
de binnengebieden in de woonzones.

De N-VA kiest voor functionele openbare 
verlichting, waarbij gedurende de hele nacht 
enkel de cruciale plekken verlicht blijven.

Verkaveling Witgoor Sport 
Op 20 maart vond de infovergadering plaats van de 
projectontwikkelaar Brummo over de verkaveling 
van het Jef Luytenstadion en de aanpalende gronden 
in Witgoor. Deze Betrokkenheid werd geschreven 
voor die datum. Wat wel al duidelijk is,  is dat het 
hele binnengebied tussen Hameldijk, Kromstraat, 
Kampenstraat en Pierakkers een kwalitatieve 
wooninvulling krijgt.  Plannen zijn beschikbaar in 
het gemeentehuis en een openbaar onderzoek komt 
er ook nog aan.

Met de opbrengst wordt door Witgoor Sport aan de 
Wouwerstraat een nieuw stadion gebouwd voor zowel 
het eerste elftal en de reserven, als voor een aantal 
jeugdploegen die in het samenwerkingsverband 
met Dessel Sport actief zijn. De gemeente neemt 
de ontsluiting, parking en de nutsvoorzieningen 
voor haar rekening en springt materieel bij  waar het 
nodig en nuttig is.

AED-toestellen
Op vier plaatsen in Dessel werden AED-toestellen geplaatst.  AED staat voor 
automatische externe defibril lator en is een draagbaar toestel dat mensen zelf 
kunnen gebruiken als iemand een hartsti lstand krijgt.  Het toestel dient een 
elektrische schok aan het hart toe bij  levensbedreigende hartritmestoornissen. 
De AED analyseert het hartritme van het slachtoffer en bepaalt automatisch of 
een stroomstoot het slachtoffer kan helpen. Het AED-toestel geeft gesproken 
instructies en leidt de hulpverlener door de reanimatie tot dat professionele 
hulpverleners het van hem of haar overnemen.

De vier AED-toestellen werden verspreid over de vier Desselse gehuchten. 
Je kan ze terugvinden op volgende plaatsen:
1. Brasel:  tegen de gevel van de sporthal aan de straatkant ter hoogte van de 
laadpoort
2. Dessel-Centrum: tegen de gevel van het oud gemeentehuis rechts van de 
trappen
3. Witgoor : tegen de gevel van de elektriciteitscabine aan GBS De Meikever
4. Heide: tegen de gevel van de Kristoffelzaal langs de kant van de parking.

Maar ook sportclubs, verenigingen of particulieren zijn niet bij  de pakken blij-
ven zitten en hebben op eigen initiatief een AED-toestel opgehangen. Zo vinden 
we er bv. ook eentje terug in de jeugdacademie van KFC Dessel Sport en aan de 
cafetaria van het Campinastrand. Dat zijn er al minstens zes voor heel Dessel.

LED-verlichting
Eandis werkte in samenspraak met het gemeente- 
bestuur een masterplan uit om stapsgewijs  lampen van 
de openbare verlichting te vervangen door veel spaar- 
zamere LED-verlichting. De openbare verlichting kost onze  
gemeente jaarlijks 107 000 euro aan verbruik. LED 
is niet al leen veel zuiniger, wat een besparing bete-
kent, maar is ook kwaliteitsvoller.  Bovendien worden  
verschil lende soorten lampen ingezet afhankelijk van 
de aard van de straat.  Een verbindingsweg, een cen-
trumstraat,  woonstraat of  veldweg, al len krijgen ze een  
andere type LED-lamp.
Nadat er al LED-verlichting aangebracht werd in  
Witgoor, heeft de gemeenteraad van maart zich  
gebogen over een vervanging in de Kastelsedijk, Zand-
bergen, Brasel,  Polderstraat,  Meistraat en Diel.  Het  
betreft voor die zes straten een investering van 65.185 
euro. In Witgoor werd al gerealiseerd: Wittebergen-
straat,  Wouwerstraat,  Kerkhofweg, Meiplein en Kloos-
terstraat.

1. 2.
3. 4.



392
Lid worden? Neem contact op met onze voorzitter:
Han Mermans: han.mermans@jongnva.be • 0474 60 51 19
dessel.jongnva.be • www.facebook.com/desseljongnva

Pagina van Jong N-VA Dessel

Wist je dat...

   … de rondleiding in brouwerij  De Koninck interactief is?
 Je wandelt van ruimte naar ruimte. Elke kamer heeft een ander thema. De geschiedenis van Antwerpen en 
de brouwerij  wordt er uit de doeken gedaan, je wordt er verrast met leuke f i lmpjes, je kan binnenkijken in de 
moderne brouwzaal en ondertussen leer je op een toffe manier iets bij.

   … de mede-oprichter van brouwerij  De Koninck een vrouw is?
Dit kom je te weten in een kamer ingericht als café. Op de beeldschermen aan de muur vertellen de voormalige 
zaakvoerders – gespeeld door een reeks bekende acteurs – over de geschiedenis van de brouwerij.  Op dit 
moment maakt De Koninck deel uit van de groep rond Duvel Moortgat.

   … je er Duvel van ’t  vat kan drinken?
Bij een rondleiding hoort natuurlijk ook een degustatie.  Onderweg hadden we al mogen proeven van de Triple 
d’Anvers en het Bolleke. In het brouwerijcafé werd de Duvel van ’t  vat gesmaakt. Anderen kozen voor Lost in 
Spice, een Chouffe Cherry of het 0,00% alcohol bevattende water van Vedett. 

   … bier meer dan 90% water bevat?
Hieraan wordt mout (= gedroogd graan), hop, gist en worden kruiden toegevoegd. 

Jong N-VA Dessel op uitstap
Om elkaar beter te leren kennen en de 
groepssfeer optimaal te houden, trekt 
Jong N-VA Dessel er af en toe eens op uit.  
Vorig jaar gingen we voor een weekend-
je naar Brugge. Daar werd een bezoek ge-
bracht aan de Halve Maan, de brouwerij  van 
de Brugse Zot en Straffe Hendrik. Dit jaar 
werd gekozen voor twee brouwerijen dichter 
bij  huis.  Zo werd het geen brouwerijweek-
end, maar een brouwerijdag. In de voormid-
dag stond De Koninck uit Antwerpen op het 
programma, in de namiddag werd Het Anker 
in Mechelen bezocht. Het was een gezellige 
en leerrijke dag!

… je in brouwerij  Het Anker niet enkel bier,  maar ook whisky 
tegenkomt?
Het Anker heeft zijn eigen stokerij  en zelfs enkele biersoorten vermengt 
met whisky. Tijdens de rondleiding passeer je de ruimte waarin de 
houten vaten met whisky liggen te rijpen. Alleen aan de geur al weet je 
wat er in de vaten zit.

*noot: Voor het schrijven van deze tekst werd geen enkele vorm van 
sponsoring ontvangen ;).


