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In de kijker:
Arno Oomis

V

erenigingen, en dus ook
politieke partijen, kunnen niet
zonder de vele vrijwilligers.
Mensen die zich onbaatzuchtig
inzetten. Arno is zo iemand.
Hij zorgt er voor dat de
Betrokkenheid bij jou in de
brievenbus belandt.
Arno is geboren in 1954 in
Kaatsheuvel, Nederland waar de
door ons gekende Efteling ligt.
Hij werkte voor de Nederlandse
Spoorwegen en de NMBS.
Arno en zijn echtgenote Fien
kwamen in 2002 in de
Vinkenstraat in Dessel wonen.
Arno is nu op pensioen, maar
Fien pendelt nog drie dagen in de
week naar het Bravis ziekenhuis in
Roosdaal waar ze operatieassistente is. Arno is een goed
ingeburgerde noorderbuur.
Zo kennen we er nog wel wat in
Dessel. Hij is o.a. ook actief in het
verbroederingscomité en bij onze
heemkundige kring De Griffioen.
Als filatelist legde hij zich eveneens
toe op de geschiedenis van de
Desselse post waarover hij een
mooi boek schreef.
Hij kon daarvoor putten uit een
prachtige eigen postzegelcollectie
en authentieke Desselse
poststukken. Daarnaast heeft hij
thematische verzamelingen over
Nederlands Indië, bier, spoorwegen
en rozen. En als je een eigen
postzegel wil? Arno is de man om
daarvoor te zorgen.
Als N-VA afdeling zijn we verheugd
met mensen als Arno op wie wij en
de Desselse
gemeenschap
steeds kunnen
rekenen.
Bedankt Arno en
Fien.
Een terechte in
de kijker!

Een gezond
en een
gelukkig 2016

B

este Desselaars,
Het nieuwe jaar is van start gegaan en in dit schrikkeljaar krijgen we
meteen een dagje meer de kans om er het allerbeste van te maken.
We strooien dezer dagen de gelukwensen in het rond en wensen elkaar
veel voorspoed en geluk toe, maar ook dit jaar zullen we geconfronteerd
worden met tegenslagen. Zo zit het leven nu eenmaal in elkaar.
Dan is het goed op familie, vrienden en buren te kunnen rekenen.
In Dessel hebben we een hechte gemeenschap. Dat merken we aan het
bruisend verenigings- en buurtleven. Ook op politiek vlak merken we dat.
In de dagelijkse werking van het gemeentebestuur is het onze
doelstelling om mensen samen te brengen en te zorgen voor een fijne
leefomgeving.
Dat is de betrachting van de hele gemeenteraad en alle medewerkers.
Maar het gemeentebestuur kan dat niet alleen. Iedereen moet z’n steentje
bijdrage om het leven in ons dorp goed te maken.
Samen er het beste van maken. En dat kunnen we!
Namens het voltallige N-VA bestuur
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N-VA secretariaat
Lorzestraat 7, bus 1.
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
open van 10.00 tot 12.00 uur en van
14.00 tot 16.00 uur. Donderdag van
15.00 uur tot 19.00 uur. en op afspraak.
Kris Van Dijck is bereikbaar na afspraak.

VU: Jan Luyten - www.n-va.be
Hoogveldenstraat 38 - 2480 Dessel

Lidkaart.

I

Budget 2016 goedgekeurd.

O

p de laatste gemeenteraad van 2015 werd het budget 2016 goedgekeurd.
Wat de belangrijkste gemeentebelastingen voor onze burgers betreft, blijft
Dessel opmerkelijk laag. Met 6% op de personenbelastingen en 900
opcentiemen op de onroerende voorheffing is wonen in Dessel goedkoop.
Bovendien zullen we dit jaar de subsidie bekomen voor de nieuwe school die we
bouwden in de Lorzestraat-Netestraat en voorfinancierden.
Die subsidie is vastgelegd op ruim 2,3 miljoen euro.
Toch zullen ook bij ons een aantal zaken duurder worden. Het meest in het oog
springend is de gemeentelijke bijdrage bij de waterfactuur. De waterfactuur is niet
alleen bestemd voor het oppompen en verdelen van drinkbaar water dat we
consumeren. Wat we voor water betalen dient ook voor de verwerking van het
afvalwater: riolering en waterzuivering. Daar dekt de bijdrage niet de reële kost en
moest er bijgestuurd worden.
Verder stijgt de belasting op het winnen van witzand en de nucleaire belasting
gaat ook omhoog. Twee belastingen die niet ten laste van de Desselaar komen.

n 2015 sloten
weer meer
Vlamingen zich
aan als lid van de
N-VA waardoor ze
medezeggenschap
krijgen. Betrokken
en geïnteresseerde
Desselaars zijn welkom om onze
rangen te versterken. Blijf niet aan de
kant staan! Wil je ons ondersteunen,
dit kan best door je bij ons aan te
sluiten.
Hoofdlid (eerste in een gezin) 12,50 euro
Hoofdlid (jonger dan 30)
5,00 euro
Bijlid (anderen in het gezin)
2,50 euro
Je kan ook meer doen. Wens je actief
mee te werken, meld je aan!
Neem contact op met ons secretariaat.

Investeringen in 2016.

O

ok dit jaar zullen we de nodige investeringen blijven doen.
Want stilstaan is achteruitgaan.
Enkele opmerkelijke cijfers:
Speeltoestellen
Onkruidborstels
Plankenvloer voetgangersbrug
Grensstraat herstellen - studiebureau
Onderhoud en vernieuwen voetpaden
Diverse andere klinkerwerken
Voorfinancieren fietspad Turnhoutsebaan
Verfraaien kerkhof centrum en Witgoor
Gebouw groendienst Witgoor - studiebureau
Omgevingswerken school De Kangoeroe
Renovatie oude klassen De Kangoeroe
Werken school De Meikever
310 Meubilair De Meikever
Omgevingswerken OC Tijl4
Stookinstallatie De Plaetse
Kinderopvang Witgoor
Onderhoud diverse gebouwen
Subsidies afkoppelen rioleringen Turnhoutsebaan
Renovatie kapel Heide
Informaticamateriaal en software
Subsidies infrastructuurwerken jeugd
Buiten fitness Sportpark Brasel

15.000 euro
19.500 euro
45.000 euro
50.000 euro
111.200 euro
13.000 euro
140.000 euro
42.000 euro
12.000 euro
43.000 euro
40.000 euro
73.500 euro
11.400 euro
87.500 euro
45.000 euro
28.000 euro
32.200 euro
40.000 euro
12.500 euro
113.450 euro
15.000 euro
20.000 euro

Z

ondag 7 februari verzamelen we
voor onze jaarlijkse dauwtrapochtendwandeling die traditiegetrouw afgesloten wordt met boterhammen met spek en bruine suiker.
We vertrekken aan de Vissersclub op
Zanddijk om 08.00 uur, ’s morgens!
Het ontbijt is gepland om ongeveer
10.00 uur.
Inschrijven op ons secretariaat is
gewenst. Lorzestraat 7/001
of telefoon: Diana Slegers
0477/63.24.92.
Deelnameprijs is 7, studenten 5,
kinderen tot 12 jaar gratis.
Te betalen bij vertrek. Iedereen is van
harte welkom, ook niet-leden.

Uit het N-VA
Verkiezingsprogramma:
“We zorgen voor voldoende
ondersteuning opdat onze
bejaarden de mogelijkheid
hebben zo lang mogelijk
zelfstandig te wonen.
Privé initiatieven op vlak van
huisvesting en verzorging
moeten aangemoedigd
worden.”

OCMW van Dessel eerste grote klant van het
‘Lekker Makkelijk-concept.‘

Nachtwinkels.

S

S

amen met Cateringbedrijf CooKINGS uit Mol lanceert het OCMW van Dessel
vanaf 1 januari 2016 het nieuwe maaltijdconcept ‘Lekker Makkelijk’ op de
Vlaamse markt. Dat maakt de combinatie van een innovatief opwarmtoestel
en de levering van voorbereide, koude gerechten.
Het Lekker Makkelijk-concept richt zich naar de particuliere gebruiker, woonzorgcentra, rust- en verzorgingscentra, OCMW’s, enz. Die krijgen op afgesproken
tijdstippen vooraf bereide gerechten koud geleverd en warmen die nadien op met
een speciaal ontwikkeld opwarmtoestel. Dat zorgt ervoor dat elk onderdeel van
de maaltijd op de juiste manier wordt opgewarmd, met behoud van smaak,
structuur en kwaliteit. De verschillen met de microgolf zijn groot.
Met één druk op de knop worden het hoofdgerecht en soep via het Lekker
Makkelijk-opwarmtoestel op een eenvoudige en veilige manier gedurende
45 minuten opgewarmd.
De gerechten worden bereid in de eigen professionele keuken in Mol en daarna
koelvers uitgeleverd bij de klanten thuis, voor drie of vier dagen per keer.

Van warme naar koude lijn
Het OCMW van Dessel biedt het Lekker Makkelijk-concept vanaf 1 januari 2016
aan zijn gebruikers aan. “Hoewel we maaltijdbedeling niet beschouwen als een
kerntaak, wilden we de dienst toch blijven behouden”, zegt OCMW-voorzitter Erik
Gys (N-VA). “We zijn de markt gaan verkennen en uitgekomen bij dit concept dat
is gebaseerd op de koude lijn. We kiezen ervoor omdat de overheid de normering
voor warmemaaltijdbedeling wil verstrengen en de koude lijn aanmoedigen.
Na een aanbesteding kwam CooKINGS als beste uit de bus. Voor onze gebruikers
is dit een serieuze stap voorwaarts, niet alleen omwille van de kwaliteit van het
eten maar ook door het uitgebreide aanbod. Vroeger werd 5 dagen per week een
warme maaltijd geleverd, nu kunnen ze 7 dagen op 7 warm eten omdat er één
keer voor 4 en een tweede keer voor 3 dagen kan worden geleverd.
Bovendien kan de klant zelf bepalen om hoe laat hij eet. Nog een andere, minder
belangrijke reden is dat deze werkwijze voor ons minder arbeidsintensief is.”
Voor het OCMW van Dessel gaat het op jaarbasis om 10.000 maaltijden die op
deze manier worden bedeeld.
CooKINGS heeft hoge verwachtingen met Lekker Makkelijk. “Het concept heeft
duidelijk een groot potentieel. In Nederland worden nauwelijks nog warme
maaltijden bedeeld omdat ze zijn overgeschakeld naar dit systeem.”

inds 1 januari heeft ook Dessel
een reglement op nachtwinkels.
Nachtwinkels kennen door hun
aard een aparte wetgeving.
Gemeenten kunnen die wetgeving
aanpassen en bijzondere regels
opleggen op maat van de eigen
leefgemeenschap.
Aanleiding was de vrij absurde situatie
van twee nachtwinkels vlak over elkaar
in de Kolkstraat.
Door het nieuwe reglement wordt het
aantal beperkt en moet men zowel
een vestigings- als een
uitbatingsvergunning hebben.
Het is een kwestie van kwaliteit waarbij
men niet zomaar van alles kan doen.
Bij een uitbatingsvergunning gaat men
de aard, ligging en staat van het pand
na, waarbij brandveiligheid een niet
onbelangrijke factor is.
De uitbater moet geschikt zijn om een
nachtwinkel uit te baten en een
getuigschrift van goed gedrag kunnen
voorleggen.
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Rond de vuurkorf.

O

ok dit jaar kwamen we weer gezellig samen rond de vuurkorf voor meerdere jenevertjes, pintjes, warme choco’s, boterhammen met spek en
bruine suiker en andere lekkere drankjes en hapjes. Jan Permentier zorgde
met zijn accordeon voor verwarmende, swingende liedjes!
Zo werd 2015 samen, door zowel Jong N-VA als N-VA Dessel, feestelijk afgesloten!

Lid worden?

W

il je graag deel uitmaken van
onze enthousiaste jongerengroep, neem gerust contact op
met onze voorzitter:

Jolien Wuyts
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E-mail: jolienwuyts23@hotmail.com
Telefoon: 0478 63 54 54

Valentijnsactie.

O

p maandagochtend 15 februari vanaf 07.30 uur zal Jong N-VA Dessel ook
dit jaar weer valentijnschocolaatjes uitdelen aan de schoolgaande jeugd en
de werkgaande volwassenen. Je zal ons kunnen vinden op de Markt van
Dessel. Tot dan!

Facebook
Bezoek onze pagina op Facebook en
voeg ons toe om op de hoogte te
blijven van onze activiteiten:
www.facebook.com/pages/
Jong-N-VA-Dessel

