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In de spiegel:
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januari 2009

Het nieuwe jaar is gekomen
geruisloos in de koude nacht
met in z’n zog vele dromen
van geluk in kleurenpracht
en alles wat we mogen wensen
willen we delen met alle mensen:
een gelukkig Nieuwjaar!

I

n de spiegel gaan we na hoe
het met onze oudmandatarissen gaat.
Jef was er bij toen de Volksunie
haar grote doorbraak kende, de
CVP meerderheid wist te breken
en met Hugo Draulans voor het
eerst een burgemeester leverde.
Het was 1982-1983.
Jef was zelf twee keer kandidaat
bij de gemeenteraadsverkiezingen.
Jef is geboren in Schoonbroek en
trouwde 51 jaar geleden met
Mathilda Peeters, dochter van
wijlen burgemeester Frans Peeters
(1947-1958).
Z’n professioneel leven bestaat uit
drie bedrijven: banketbakker bij
Moors, brouwerij Campina en
postbode. Ze kregen twee
dochters, Carine en Nicole en twee
kleinkinderen, Lander en Sien.
In 1982 werd Jef als lijstduwer
rechtstreeks verkozen.
In die tijd was ook Witgoor Sport
z’n passie. Het waren glorietijden
aan de Hameldijk en Jef was een
betrokken en geëngageerd
bestuurslid.
Jef en Mathilda wonen nog steeds
in de Meistraat in Witgoor.
Samen genieten ze van hun
oudere dag. Het liefste wat Jef
doet is koken en na de middag
een toertje maken met de fiets,
om boodschappen te doen of er
gewoon eens uit te zijn.
De boodschap van Jef voor de
huidige raadsleden:
“Wees
opbouwend, met
schelden bereik
je niks.”
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B

este Desselaars,

Deze Betrokkenheid stellen we in het teken van de verhuis van
onze OCMW-diensten naar het sociaal huis in de voormalige pastorij
langs de Pastorijstraat. Hiermee wordt een project van lange adem,
gestart in 1999, gefinaliseerd. Ons nieuw sociaal huis geeft vorm aan de
visie die wij als N-VA hebben op zowel de werking van het OCMW als op
het behoud van waardevol onroerend erfgoed, wat de Desselse pastorij
zeker is.
Toch wordt de laatste tijd, doelbewust, nogal wat onzin verteld over de
restauratie en omvorming van de pastorij tot een modern, functioneel
sociaal huis. Wanneer startte het dossier? Is het te groot? Waarvoor
dient dat grote gebouw? Omdat wij toch de indruk hebben dat niet
iedereen ons OCMW voldoende kent, raden wij je aan alles eens rustig te
lezen, er straks eens binnen te lopen en dan te oordelen. Maar houd
a.u.b. steeds één ding voor ogen: het sociaal huis en het OCMW is er
voor alle Desselaars, jong en oud. Ook voor jou dus.
Pascale Segers
Voorzitter OCMW

Kris Van Dijck
Burgemeester
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Uit het N-VA
verkiezingsprogramma van
8 oktober 2006:
“Het OCMW zal de hulpvragers
altijd met respect, discretie en
met de nodige creativiteit
benaderen.”

OCMW DESSEL

H

et OCMW staat voor Openbaar
Centrum voor Maatschappelijk
Welzijn. Het is een sterk
uitgebouwde dienst die zelfstandig
werkt en een duidelijke opdracht heeft.
Momenteel telt het Dessels OCMW
achtenveertig personeelsleden, die ten
dienste staan van alle Desselaars.
Geen kleine KMO…
Het OCMW moet elke hulpvrager op
een respectvolle en op maat gesneden
wijze verder helpen. Daarvoor zijn
integriteit, discretie en privacy

noodzakelijk. Dit betekent dat onze
medewerkers hun “klanten” onder vier
ogen te woord moeten kunnen staan.
Geen pottekijkers.
De binnendienst van het Dessels
OCMW moet momenteel werkruimte
bieden aan vijftien (!) mensen.
Beheerders, maatschappelijk
assistenten, juriste en medewerkers
die een bureau van doen hebben om
op een vlotte, vertrouwenwekkende
wijze mensen te kunnen ontvangen.
Het lokaal sociaal beleidsplan voorziet
trouwens nog een toename van
personeel in 2009 en 2011.
Daarnaast telt de buitendienst

Wie komt er in het sociaal huis?

(poetsdienst, bedelen warme maaltijden, bejaardenzorg,…) nog eens
vierendertig personeelsleden.
Voor vergaderingen, bijscholingen en
overleg moeten zij ook terecht kunnen
in het sociaal huis.
Bij de uitbouw van het OCMW moet
rekening gehouden worden met de
uitdaging om een waar sociaal huis te
zijn. Dit wil zeggen dat de burger er
terecht moet kunnen met al zijn
vragen over medische, psychische,
sociale, financiële, administratieve en
gerechtelijke problemen.
Om dit alles mogelijk te maken heb je
ruimte, veel ruimte nodig.
Wie het tegendeel beweert maakt de
mensen blaasjes wijs.

Binnendienst

Buitendienst

Organogram Dessels OCMW
OCMW-raad - 9 mandatarissen

OCMW-voorzitter
Secretaris

Secretariaat - 3 medewerkers
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Sociale dienst

Algemeen maatschappelijk werk
+ vluchtelingen - 3 medewerkers

Pensioendienst
en dienst personen met een handicap
1 medewerker

Juriste

Buuurt- en jongerenwerking
1 medewerker

Financieel beheerder
Tweedehandswinkel
1 medewerker

Thuisdiensten
Administratie
3 medewerkers
Personenalarmering

Dienst voor gezins- en
bejaardenhulp
17 medewerkers

Poetsdienst
15 medewerkers

Bedeling warme maaltijden
1 medewerker

Mindermobile centrale
6 vrijwilligers

Uit het gemeentelijk
beleidsplan 2007-2012:
“Het sociaal huis moet een
plaats zijn waar mensen als
vanzelfsprekend binnenstappen
wanneer ze een vraag hebben
op het vlak van sociale hulp- of
dienstverlening. Een eerste
voorwaarde hiervoor is een
klantvriendelijk onthaal. Dit
betekent dat we aandacht
hebben voor privacy en dat
interne en externe doorverwijzingen correct verlopen
met daar waar nodig aandacht
voor nazorg.”

De pastorij.

D

e huidige pastorij zou gebouwd zijn in 1778 en is naast de pomp, de
Boeretang en het kerkorgel van Witgoor één van de vier geklasseerde
monumenten in Dessel. Het overleefde op het nippertje de sloopwoede van
de jaren zestig in ons dorp. Eind vorige eeuw raakte het gebouw danig in verval
en voldeed het niet langer aan de moderne eisen van een gezonde, energiezuinige woning. Een nieuwe bestemming en
grondige renovatie drong zich op. Op de gemeenteraad van oktober 1999, in de periode dat Kris Van Dijck burgemeester,
Hugo Draulans schepen van openbare werken en Diana Slegers OCMW-voorzitter was, werd het dossier gestart om de
pastorij te renoveren en uit de breiden om er het steeds groeiende OCMW in onder te brengen.
Vijf maanden later werd architect Luc Sledsens door het toenmalig N-VA-CD&V-schepencollege aangesteld, terwijl tegen het
einde van dat jaar (2000) een eerste ontwerp afgeleverd werd. Vanaf dan moest N-VA zes jaar lang de rol lossen…
Het dossier bestond van in aanvang uit twee luiken. Het eerste luik betrof de renovatie van het bestaande, geklasseerde
gebouw waarvoor de provincie en Vlaanderen subsidies ter beschikking stelden. In dit gebouw moest de authenticiteit
bewaard blijven. Dit wil zeggen kamers behouden zoals ze zijn. Op zolder werd de raadzaal voorzien. De enige echte
vergaderzaal. Na ruggespraak met ons parlementslid Kris Van Dijck tekende minister Dirk Van Mechelen op 3 juni 2005 het
subsidiebesluit waarvoor hij speciaal naar Dessel afzakte. Een tweede luik voorzag in een moderne uitbreiding: inkom, lift,
trappenhal, twee spreekruimtes en dienstruimtes. Er werd extra aandacht besteed aan een vlotte toegankelijkheid voor
mindermobielen en dit voor alle verdiepingen. De werkzaamheden startten in 2006.

Te groot?

I

n januari 2007 kregen wij opnieuw bestuursverantwoordelijkheid en mochten we van de Desselse kiezer de draad terug
opnemen. Doordat de pastorij geklasseerd was en de grotere kamers mooie plafondversieringen bevatten moesten die
bewaard blijven. Opdelen in twee kleinere ruimtes werd verboden. Geen tussenwanden. Hulpvragers kan je toch moeilijk in
burelen ontvangen waar anderen meeluisteren… De te gebruiken ruimtes naast het personeelsbestand leggend, kwam
Roger Van Campfort spoedig tot de vaststelling dat het hele project te klein zou uitvallen. Het nieuw sociaal huis zou te klein
zijn. Zou dat verantwoord zijn? Zoveel geld besteden en toch te klein zitten? Kom nou. Er moest spoedig bijgestuurd
worden. Wat we ook deden.
In samenspraak met de architect, schepen Flor Van Noppen, de gemeente- en OCMW-diensten en in overleg met alle
betrokkenen werd geopteerd vier bureaus extra te voorzien. Omdat het een tweede uitbreiding betrof van een geklasseerd
gebouw, moesten we dezelfde materialen gebruiken als bij de eerste uitbreiding. Dat werd dan ook gedaan: uitbreiden op
basis van de gekende eenheidsprijzen en met dezelfde materialen. Wie nu beweert dat de bijkomende uitbreiding te duur is,
moet dan ook toegeven dat de eerste uitbreiding te duur was… En toen was het niet aan ons om te kiezen…

Conclusie…

I

s het gebouw nu te groot? Neen, zeker niet. Toen het administratief centrum De Plaetse in 1994-1996 gebouwd werd
dacht iedereen dat het groot genoeg was voor gemeente, OCMW en bibliotheek.. Nu, vijftien jaar later, volstaat het hele
gebouw, inclusief de vleugel waar het OCMW in zat, net om alle gemeentediensten fatsoenlijk te huisvesten. Terwijl de bib
ook naar uitbreiding snakt. De tijd staat niet stil en diensten breiden uit, ook in Dessel. Wetende dat er op termijn in het
OCMW nog personeel bijkomt en dat de vergrijzing ons voor extra uitdagingen stelt, zal de voorziene ruimte net voldoende
zijn. Niks te veel!
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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 maandag, dinsdag,
woensdag en donderdag toegankelijk van
09.00 tot 12.00 uur en op afspraak.
Kris Van Dijck is bereikbaar na afspraak.

VU: Guy Muylaert - www.n-va.be
Zandvliet 60 - 2480 Dessel

Koen Huysmans - 014-37 97 71

Pleintjes met een verhaal.

O

p zondag 14 december was het de beurt aan Frans Meynen en Netty
Schoenmaekers om in de belangstelling te staan. Beiden zijn actief in de
werkgroep Pleintjes met een verhaal. Om elf uur werd het Heilig Hartbeeld
op het Hofplein ingehuldigd. Het beeld uit de jaren dertig en beschadigd in 1955
werd door Frans Meynen vakkundig gerenoveerd. Met een historische kadering
door Koen Cools namens de heemkundige kring en een bijpassend gedicht van
Jean-Paul Melis, voorgelezen door Lieven Maes, werd de plechtigheid
opgeluisterd. Tijdens de receptie in De Plaetse sprak schepen Ellen Broeckx de
feestrede uit. Niet alleen voor Frans maar ook voor Netty, wiens kunstwerk in de
inkomhal hangt. Het gestileerd wapenschild van Dessel naar een ontwerp van
Tijs Vanneste.
Wij danken al de Desselaars die op één of andere manier een culturele
meerwaarde geven aan Dessel. Nu in het bijzonder Netty, Frans en Jean-Paul.

Telefoon
burgemeesters staat
roodgloeiend!

D
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e uitzonderlijke winterse omstandigheden maken dat wegen,
fiets- en voetpaden slecht
bereidbaar zijn.
Als lokale overheid doen wij onze
uiterste best om sneeuw te ruimen en
ze ijsvrij te maken waar het kan.
Alles ruimen kan niet.
Ook technisch niet, want strooizout
helpt pas in combinatie met voldoende
doorgaand verkeer dat het ijs stuk
rijdt.
Omdat er prioriteiten moeten gesteld
worden krijgen verbindingswegen en
fietspaden langs verbindingswegen
voorrang bij het ruimen. Het meeste
materieel wordt eerst daar ingezet.
Op andere wegen is ruimen zeer

Dauwtrappen.

O

p zondag 1 februari om 8 uur
verzamelen we voor onze
jaarlijkse dauw-trap-ochtendwandeling aan de Snoekbaars op
Zanddijk. Na een sportieve wandeling,
met borrel of warme choco, schuiven
we de voeten onder tafel voor spek
met bruine suiker.
Vooraf inschrijven is nodig. Dit kan op
ons secretariaat; telefonisch of
per e-post.
Deelname prijs: 7 euro voor volwassenen en 5 euro voor kinderen.
moeilijk als de sneeuw reeds
aangereden is. Zout strooien op deze
wegen met niet voldoende doorgaand
verkeer helpt evenmin. Zeker niet als
de temperatuur onder -10° C daalt.
Het is aan de wegbeheerder om er
voor te zorgen dat de weg in zo goed
mogelijke staat is. Maar bij heirkracht
is het eveneens zo dat de weggebruiker zich moet aanpassen aan de
toestand van de weg.
De Kempense burgemeesters durven
dan ook begrip te vragen dat niet alle
wegen en fietspaden sneeuw- of ijsvrij
kunnen zijn en roepen de mensen op
ten alle tijden de nodige
voorzichtigheid in acht te nemen.
Kris Van Dijck
Frans Peeters
Ward Kennes
André Van Genechten - Voorzitter
conferentie Kempense Burgemeesters

