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N-VA Dessel wenst u
een
gezond en gelukkig
2015

D

e Dessels OCMW-raad telt
negen leden. De N-VA heeft
er zes vertegenwoordigers.
Wie zijn die zes?
Vandaag Eric Peeters.
Eric woont met zijn vrouw
Sonja Houbrechts aan de Boshoek.
Geboren in 1956 is hij steeds op
de Hei blijven wonen. Ze kregen
drie kinderen: Yves, Ellen en Hanne
en hebben ondertussen ook al 4
kleinkinderen. In zijn jeugdjaren
was hij actief bij Chiro jongens
Dessel waarna hij overschakelde
naar de KWB. Daarna volgde nog
een loopbaan als jeugdtrainer bij
atletiekclub VABCO en ARAC.
Eric is nu op rust na een carrière
bij Teepak te Lommel en Janssen
Pharmaceutica. Buiten zijn enorme
inzet in N-VA Dessel en het OCMW
vult hij zijn tijd met muziek
luisteren en gitaarspelen. Maar
ook wijnproeven is één van z’n
passies. Sinds enkel jaren is hij
zeer actief binnen onze N-VA
afdeling. Hij is niet alleen ledenverantwoordelijke, maar in
verkiezingstijden ook manusje van
alles. Coördineren van borden
zetten, folders bussen, noem maar
op. Als OCMW-mandataris is Eric
zeer begaan met de senioren in
onze gemeente. Hij nam actief deel
aan de seniorenbevraging en was
op die manier zeker bij velen onder
jullie gast aan huis.
We danken Eric, maar ook zijn
vrouw Sonja, voor die onverdroten
inzet en hopen
nog lang op hun
engagement te
mogen rekenen.
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B

este mensen,
Heel de maand januari mag je elkaar een gelukkig nieuwjaar toewensen.
Misschien valt deze Betrokkenheid bij velen pas in februari in de bus.
Maar ook dan. Elkaar het allerbeste wensen, mogen we dat niet elke dag van
het jaar? Want waar draait het om in dit leven? Zeker nu de doden van het
zinloos terroristisch geweld in Parijs amper geteld zijn. Allemaal mensen met
een eigen familie, kinderen of ouders, broers of zussen, geliefden of vrienden.
Mensen die vol verwachtingen in het leven staan, en elk met hun God of geloof
in de mensheid. “Gelukkig zijn”, de woorden waarmee Raymond van het
Groenewoud enkele decennia geleden een liedje componeerde, is het dat niet
wat we allemaal willen?
Binnen onze Desselse gemeenschap leven heel wat verschillende culturen,
godsdiensten of overtuigingen. Dat moet en is van alle tijden. Elk individu heeft
het recht op een eigen cultuur of geloof, maar eveneens de plicht om te
aanvaarden dat anderen anders zijn. Dat die anders denken, handelen of
geloven. Dat respect is het minste dat een samenleving, die naam waardig,
nodig heeft. Op de eerste plaats zijn we allemaal mensen. Ongeacht afkomst of
ras. Gelijk in het streven naar geluk en een beloftevolle toekomst. In tweede
orde leven we met die mensen samen in gemeenschappelijke straten, wijken en
buurten. Waar we elkaar ontmoeten, tegenkomen, een gemeenschappelijke
ruimte delen. En tenslotte hebben we allemaal onze eigen individuele overtuiging, filosofie of geloof. Die rangorde van belang omkeren is nefast en leidt tot
discriminatie, vervolging en onderdrukking.
Opdat wij ook in Dessel die vrede en verstandhouding kunnen bewaren wensen
wij jullie allen het allerbeste toe.
Kris Van Dijck
Burgemeester

Günther Peeters
Voorzitter
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Koen Huysmans - 014-37 97 71

N-VA secretariaat
Biezenstraat 28.
Tel. 0477 63 24 92 - Diana Slegers
e-mail: kris.vandijck@n-va.be
www.n-va.be/dessel - www.krisvandijck.be
Het secretariaat is maandag en vrijdag
toegankelijk van 09.00 tot 12.00 uur
en op afspraak.
Kris Van Dijck is bereikbaar na afspraak.

De centen geteld.

I

n een recente politieke publicatie wordt Dessel het Monaco van de Kempen
VU: Jan Luyten - www.n-va.be
genoemd. Sommige kranten namen die titel meteen over. Moeten we daar fier
Hoogveldenstraat 38 - 2480 Dessel
op zijn, of was het eerder een schimpen? En is het een schimpen op het
gemeentebestuur of op de Desselaar? Als we zien hoe de meeste Desselaars zich dagelijks inzetten op hun werk, in hun
familie, in hun vereniging of buurt, dan zien wij in die Desselaars geen rijke rentenierende Monegasken. Integendeel. Eerder
hard werkende sterk betrokken mensen met een warm hart.
Of heeft men het over het feit dat de Desselaar weinig gemeentebelastingen betaalt? Dat klopt. Maar dat is niet vanzelf
gekomen. Het is de verdienste van de verschillende gemeentebesturen sinds de jaren tachtig dat we op een creatieve
manier andere inkomstenbronnen gingen aanboren. Dat was niet altijd een evidentie. Het laat-de-nucleaire-sector-maarbetalen was rapper gezegd dan gedaan. Daar kwam in de jaren tachtig en negentig heel wat masseerwerk bij te pas.
Ook de inkomsten van witzand moesten goed voorbereid worden. En tenslotte zorgde de belasting op leegstaande nucleaire
gebouwen voor extra inkomsten waarvoor eerst een juridische onderbouwing moest gemaakt worden.
Zoiets bestond nog niet in dit land. Het betrof hier Belgonucleaire en FBFC.
Maar goed, dat is allemaal geschiedenis...
Het gevolg is wel dat sinds de laatste budgetbesprekingen en aanpassingen van de belastingtarieven in alle steden en
gemeenten, Dessel veruit de goedkoopste gemeente om te wonen van de Kempen is. Niet de rijkste! Dat is iets anders.
Want de vraag is hoe lang we die zeer lage belastingtarieven kunnen handhaven. Zolang het niet nodig is, zullen we het niet
doen, maar dat de opcentiemen heel de legislatuur op 900 kunnen blijven, kunnen we vandaag niet garanderen.
Het is immers niet alleen aan de inkomstenzijde dat er moet gewerkt worden. Ook aan de uitgavenzijde wordt er in Dessel
spaarzaam bestuurt. En dat moeten we ook. Maar om kwaliteit te blijven leveren, zowel naar dienstverlening als
infrastructuur, is dat niet altijd evident.
In deze tabel geven we de twee belangrijkste belastingtarieven (percentage op de personenbelasting en de opcentiemen op
de onroerende voorheffing) weer en het aantal euro’s dat elke gemeente krijgt per inwoner als werkingssubsidie.
Dit is voornamelijk het Gemeentefonds. We nemen de gemeenten die grenzen aan Dessel, de gemeenten die aan die
gemeenten grenzen en onze arrondissementele hoofdplaats die als centrumstad extra betoelaagd wordt.
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Arendonk
Oud-Turnhout
Kasterlee
Geel
Meerhout
Balen
Lommel
Turnhout

% op de
personenbelasting

opcentiemen
onroerende voorheffing

werkingssubsidie per
inwoner waaronder
Gemeentefonds

6,0
7,7
7,5
7,0
6,0
7,5
7,0
8,0
8,0
6,0
7,5

0.900
1.200
1.275
1.400
1.200
0.975
1.170
1.450
1.400
1.300
1.450

412
388
395
524
275
383
542
389
449
392
822

Uit het N-VA
Verkiezingsprogramma:
Binnen de schoot van het
OCMW wordt opvoedingsondersteuning aan de Desselse
gezinnen verder uitgebouwd.
Indien nodig wordt actief
opgetreden waar de belangen
van de kinderen
ernstig geschaad worden.

Kinderarmoede aanpakken.

E

r worden in Vlaanderen (en dus ook in Dessel) nog steeds kinderen
geboren in kansarme gezinnen. Sinds 2005 zijn het aantal geboortes in een
kansarm gezin zelfs opvallend gestegen. Om armoede op een structurele
manier aan te pakken en de generatiearmoede een halt toe te roepen, moeten we
blijvend inzetten op de strijd tegen armoede van kinderen en van de gezinnen
waarin ze opgroeien. Kinderarmoede en de aanpak daarvan kan echter niet los
gezien worden van een globale aanpak van de armoedesituatie van gezinnen
waarin deze kinderen leven.
Kinderarmoede is onaanvaardbaar en dus moeten we alles doen wat we kunnen
om dit tegen te gaan. De Vlaamse regering roept de lokale besturen terecht op
om van kinderarmoedebestrijding een prioriteit te maken. We geloven er ook in
dat we als lokaal OCMW-bestuur het verschil mee kunnen maken.
Om deze reden wordt er een niet-terugvorderbare tussenkomst voor schoolkosten in het leven geroepen. Hieronder worden twee vormen van financiële
tegemoetkoming opgenomen:
- de automatische toekenning van een schoolpremie,
- tussenkomst in aanverwante schoolkosten.

De schoolpremie.
OCMW-cliënten die in armoede leven krijgen per schooljaar een schoolpremie.
Deze schoolpremie dekt bijna de maximumfactuur. Dat is het maximumbedrag dat
scholen aan de ouders van schoolgaande kinderen mogen aanrekenen. De
premie bedraagt het volgende:
Per kind in het kleuteronderwijs 30 euro.
Per kind in het lager onderwijs 60 euro.
Per kind in het secundair onderwijs 140 euro.

Aanverwante schoolkosten.
Dit gaat over kosten die niet op de schoolfactuur staan maar die wel verbonden
zijn aan het feit dat je schoolgaande kinderen hebt. Schoolgerief, materialen voor
bepaalde studierichtingen, kosten voor verplichte schoolreizen, enz. Met deze
steun willen we het mogelijk maken voor ouders om hun kinderen ook de
kans(en) te geven om deel te nemen aan verschillende activiteiten die de school
organiseert en die bijdragen tot de ontplooiing van kinderen op sociaal en
emotioneel vlak.

RUP zonevreemde
recreatie.

S

inds in de jaren zeventig het
gewestplan tot stand kwam liggen
in Dessel een aantal sport- en
andere recreatieterreinen of
-gebouwen zonevreemd. Dat wil
zeggen dat ze eigenlijk niet in de juiste
bestemmingszone liggen. Meestal in
landbouwgebied, maar het kan ook in
natuur- of woonuitbreidingsgebied zijn.
Hieraan wil het gemeentebestuur iets
doen. Niet door deze recreatie er te
laten stopzetten. Wel door het terrein
van “kleur” te doen veranderen. Met
name oranje: sport en recreatie.
Het gaat hier om de voetbalterreinen
van Claridge, Spin en Heikneuters op
de Heide, de hondenclub HKD in de
Kromstraat, manege Groenendijk aan
de Boshoek, de meisjeschiro aan de
Kattenberg en het kampverblijf Catico
aan de Eersels.
Deze bestemmingswijziging is nu
onderwerp van openbaar onderzoek.
Dit onderzoek loopt van 12 januari tot
12 maart. De plannen liggen ter
inzage in het gemeentehuis en
opmerkingen kunnen in die periode
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ook schriftelijk gemaakt worden.
Met dit openbaar onderzoek krijgt
eenieder de kans om zijn of haar
mening te formuleren.

AC/DC

I

n 1986 werd de eerste Graspop georganiseerd. Het kleine grasveld, vandaar de naamgeving en nu een asfaltterrein,
naast jeugdclub Scharnier in Witgoor was the place to be voor de Kempense festivalliefhebber. Het was echt een lokaal
gebeuren. Het kleine festival werd na tal van verhuizingen over de jeugdterreinen van Witgoor Sport, de Wittebergen, de
Boeretang en de Stenehei en de duidelijke keuze voor het hardere genre in 1996 een gevestigde waarde in het internationaal heavy metal gebeuren. Straks is Graspop Metal Meeting aan z’n twintigste editie toe. Het weekend van 19, 20 en 21
juni zullen een vijftigtal bands de jubileum editie vol spelen. Kiss, Slipknot, Scorpions, Judas Priest, Korn, Motörhead, Alice
Cooper,… zeker namen die ook het niet vertrouwde publiek bekend in de oren klinken.
Maar de kers op de taart. Het neusje van de zalm. De jongensdroom van organisator Peter Van Geel. Daarop was het
wachten. En voor sommige critici niet te realiseren. Kan AC/DC ooit op de affiche van Graspop prijken? Even googlend in
oudere artikels ter zake geeft blijk van weinig kans dat dit ooit zou zijn. Maar toch. De aanhouder wint moet Peter gedacht
hebben. Toen onze burgemeester voor een paar weken de vraag kreeg of hij het überhaupt zag zitten om twee weken na
Graspop op hetzelfde terrein een avondconcert met een wereldklepper te hebben, wist hij hoe laat het was. Dat zou wel
eens AC/DC kunnen zijn… Op Studio Brussel had Angus Young het al aangekondigd: “Volgend jaar komen we naar België”.
Even terugkoppelend met onze korpschef kon het licht op groen gezet worden.
En jawel, enkele weken later kon het wereldkundig gemaakt worden. Ze komen. AC/DC. De legendarische Australische
rockband. Ze komen naar Dessel! Tussen hun concert in Parijs en Moskou staat de Stenehei in Dessel op de AC/DC-touraffiche. Enkele dagen later startte de ticketverkoop. 50.000 tickets gingen in anderhalf uur de deur uit. 20 jaar GMM kent
dus een speciale feesteditie met veertien dagen na het gewone festival een kers op de jubileumtaart. Proficiat aan de
organisatoren. Proficiat aan Peter en zijn team. Het kleine Dessel pakt weer groots uit.

Verplichte dakisolatie.

S
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inds 1 januari moeten zowel eigen woningen als huurwoningen beschikken
over een geïsoleerd dak of een geïsoleerde zoldervloer. De aangebrachte
isolatie dient minimaal een R-waarde van 0,75m² K/W te hebben.
Dit komt afhankelijk van het gebruikte materiaal overeen met minimum 3 à 5 cm
isolatie. Bij een woningonderzoek zal dit ook gecontroleerd worden en het niet
voldoen aan die isolatienorm levert een aantal strafpunten op.
Vanaf 15 strafpunten kan de burgemeester een woning ongeschikt verklaren…
We moeten ook beseffen dat het niet isoleren van dak of zolder een extra kost
voor de verwarmingsfactuur met zich meebrengt. Op termijn dus zeker zo slecht.
De overheid geeft je een steuntje om te isoleren indien dit nog niet het geval was.
Je krijgt een belastingvermindering.
Voor investeringen, betaald in 2014 of 2015, kan je een belastingvermindering
krijgen van 30% van het factuurbedrag. Daarnaast kan je ook een premie
bekomen via Eandis. Deze premie wordt toegekend per vierkante meter
aangebrachte dakisolatie.

