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Theo Francken komt naar Dessel.

T
heo is naast staatssecretaris voor Asiel en Migratie ook titelvoerend
burgemeester van Lubbeek bij Leuven, waar hij ook opgroeide.
Hij studeerde pedagogische wetenschappen en onderwijskunde aan

de KUL en kwam zo ruim 17 jaar geleden op de N-VA-fractie (toen nog
VU) in het Vlaams Parlement stagelopen. Een jaar later werd hij
aangeworven en werd hij een naaste medewerker van Kris Van Dijck.
Vervolgens ging hij op het kabinet van Geert Bourgeois werken om in
2010 zelf  verkozen te worden voor de Kamer van Volksvertegen-
woordigers. Hij is getrouwd met An en vader van twee kinderen.
Theo leidt de vluchtelingencrisis in goede banen. Mensen die hier asiel
aanvragen moeten, volgens Europese afspraken correct
opgevangen worden, wat hij ook doet. Daarnaast voert hij een ontradend
beleid, inclusief  terugkeer. Streng maar rechtvaardig is zijn handelsmerk.
Vroeger kwam Theo al eens naar Dessel als hevig supporter van OHL.
Op Goede Vrijdag, komt hij zijn beleid toelichten en antwoord geven op al
uw vragen.

Theo Francken

Vrijdag 25 maart 2016

Sportpark Brasel,

bovenzaal sporthal

aanvang 20.00 uur

organisatie Jong N-VA

In de kijker:

Brigitte Van Dael

E
en andere vrijwilliger waar we
altijd op kunnen rekenen is
Brigitte Van Dael.

Brigitte groeide op in het Klaaseind
en behaalde het diploma gezins-
sanitaire hulp. Deze keuze bewijst
al haar groot engagement om
mensen bij te staan.
Ze trouwde met Walter Cleys en ze
stichtten hun gezinnetje in de
Lopelandstraat. Ze kregen drie
zonen: Stijn, Kevin en Jenthe.
Om Kevin met de beste zorgen te
omringen stopte Brigitte enkele
jaren met buitenshuis werken.
Nadien ging ze terug aan de slag
in het Heilig Hartziekenhuis te Mol.
Nu werkt ze al enige tijd in de
Rusthuif  op de Heide, waar ze de
bewoners met de beste zorgen
omringt.
Brigitte is altijd een bezige bij
geweest: KVLV, KVG, IBO, of  bij de
sportclubs waar de zonen actief
waren. Vanuit dat engagement
zette ze ruim zestien jaar geleden
de stap naar de lokale politiek en
dit met een bijzondere aandacht
voor personen met een handicap.
Ze doet haar werk liefst achter de
schermen en zoekt zeker de
schijnwerpers niet op. Zo is ze.
Maar niet zonder resultaat.
In Dessel werd op dat vlak een
enorme weg afgelegd, zowel voor
personen met een handicap die
actief aan politiek doen of die
advies geven in onze adviesraad.
De toegankelijkheid is voor
iedereen
verhoogd.
Bedankt
Brigitte!
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Lidkaart.

I
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.

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

Bedankt Schepen.

Sanering FBFC.

N
adat de fabriek aan de Europalaan stopte met het fabriceren van brandstof
elementen voor kerncentrales, was het zaak heel de fabriek te ontsmetten en te
ontmantelen om zeker te zijn dat er geen radioactief  besmet materiaal achter-

blijft. Daarna pas kunnen de gebouwen gesloopt worden.
Deze ontmanteling loopt echter niet van een leien dakje. Onze burgemeester kreeg
enkele signalen dat er vragen kunnen gesteld worden over de deskundigheid van de
ontmantelaars. Toen op 10 augustus vorig jaar de brandweer een interventie moest
doen voor een interne brand ten gevolge van werkzaamheden met een slijpschijf,
kwam er nog meer aan het licht. Te weinig deskundig personeel, geen degelijk
noodplan e.d. Drie dagen later zaten onze burgemeester, brandweer en FANC
(Federaal Agentschap Nucleaire Controle) samen om meer controles uit te voeren en
indien nodig gepast op te treden. Zo geschiedde.
Bij een zoveelste onaangekondigde controle op 27 januari moesten inspecteurs van
het FANC vaststellen dat het personeel, dat een scheiding moet maken tussen het
besmette en het niet-besmette afval, onvoldoende opgeleid was om die opdracht naar
behoren te vervullen. Hierop werden alle verdere werkzaamheden verboden.
Er kan terug gestart worden nadat de nodige opleidingen gevolgd zijn.
Bij Belgonucleaire loopt de ontmanteling prima waarbij ook ruim dertig oude
werknemers betrokken zijn. Bij FBFC, en haar moederbedrijf  AREVA Frankrijk, koos
men voor een andere piste. Nauwelijks oude personeelsleden die de fabriek door en
door kennen, maar uitsluitend onderaannemers. Een dossier dat we met de nodige
aandacht blijven opvolgen.

E 
nkele vrouwen uit een

  Witgoorse wijk
zochten naar meer licht in

de Gemeentedijk
om ook Eandis te beminnen
Vroegen ze hulp aan
schepen Minnen
en’s nachts schijnt ‘t licht weer
volop op den bleik.

Week van de Vrijwilliger.

E
en vrijwilliger is iemand die iets doet uit eigen wil.
Zonder baten. Zonder vergoeding, meestal ook zonder
het binnenbrengen van kleine gemaakte kosten of

rekeningen. En zo hoort het, onbaatzuchtig iets voor een
andere doen. Vanuit N-VA bedanken wij elke vrijwilliger in
onze afdeling en in onze gemeente van harte.
“Vrijwilligers worden niet betaald, want ze zijn onbetaalbaar”.
Vandaar een symbolisch bloemetje.
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Uit het N-VA

Verkiezingsprogramma:

“De zorg voor en het behoud

van ons roerend en onroerend

erfgoed voor de komende

generaties is een

maatschappelijke plicht.

De geklasseerde pomp op het

marktplein wordt

gerenoveerd.”

Nieuw N-VA-bestuur Dessel.

A
an de vooravond van de week van de vrijwilliger vond de verkiezing plaats
voor een nieuw afdelingsbestuur voor onze Desselse N-VA-werking. Kan het
symbolischer? Het is deze 32-koppige ploeg die de N-VA verder op de

Desselse politieke kaart blijft zetten en de gemeenteraadsverkiezingen van 2018
moet voorbereiden:
Günther Peeters voorzitter en Ellen Verhoeven ondervoorzitter.
Verkozen bestuursleden: Frans Blankert, Hugo Draulans, André Geerinckx,
Sonja Houbrechts, Jan Luyten, Han Mermans, Chris Minnen, Jolien Minnen,
Simonne Minnen, Guy Muylaert, Carlo Van Beylen en Brigitte Van Dael.
Onze gemeente- en OCMW-mandatarissen: Ellen Broeckx, Willy Broeckx,
Fons Dries, Erik Gys, Koen Huysmans, Karen Jacobs, Karin Kuypers,
Herman Minnen, Eric Peeters, Renild Peeters, Pascale Segers, Diana Slegers,
Roger Van Campfort, Anita Vandendungen, Kris Van Dijck, Kathy Verstappen,
Viviane Willems en Jolien Wuyts.
En toch kunnen deze mensen het niet alleen. Iedere Desselaar is welkom om mee
te werken. Want samen maken we van Dessel een toffe gemeente

De pomp.

O
nze bekende, beruchte en be-
faamde pomp op het marktplein,
één van onze Desselse ikonen, zal

gerestaureerd worden. In 2002 werd de
pomp bij ministerieel besluit beschermd
als monument. Even voordien circuleer-
den er plannen om ze af  te breken en
elders herop te bouwen.
De pomp werd in 1876 opgericht naar
een ontwerp van de provinciale architect
Taeymans als vervanging van een oudere
pomp uit 1843. Die eerste pomp was
opgericht als een bevoorradingspunt
voor de brandweer. Door haar
prominente ligging op het marktplein is
ze een getuige van de vroegere
geschiedenis van de gemeente Dessel,
aldus het ministerieel besluit.
Op de gemeenteraad van februari werd
de wijze van gunning goedgekeurd om
een beheersplan en een restauratie-
dossier op te stellen. Hiermee kunnen we
dan verder aan de slag en de nodige
subsidies aanvragen. Voor deze eerste,
noodzakelijke stap werd alvast 12.705
euro uitgetrokken.

Begraafplaatsen.

Z
owel de begraafplaatsen van Witgoor als Dessel centrum zullen dit jaar een
opknapbeurt krijgen. De oudste grafzerken werden verwijderd en er is plaats
gemaakt voor nieuwe begravingen en urnebegravingen. Om diegenen die langer

geleden overleden zijn, zullen hun namen aangebracht worden op een gedenksteen.
“Dood ben ik pas, als jij me bent vergeten”, zong Bram Vermeulen terecht.
Op verschillende plaatsen komt extra beplanting en een luifel wordt voorzien om voor
een laatste groet de kist of  urne bij neerslag te beschermen.
De ontwerpplannen zijn gemaakt en het budget is voorzien. Het is nu nog zaak van
uitvoering. Na de grondige opknapbeurt op de Heide zullen dan ook deze twee
begraafplaatsen er verzorgd en sereen bijliggen.
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Lid worden?

W
il je graag deel uitmaken van
onze enthousiaste jongeren-
groep, neem gerust contact op

met onze voorzitter:

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

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

“jong betrokken”
2016

Ben je tussen 16 en 30 jaar jong?

Wil je je mening kwijt over welzijn, veiligheid, cultuur, sport,

dieren, …?

Wil je je inzetten tegen het zwerfvuil?

Ben je jong en betrokken?

Heb je wel eens zin in een cantus, quiz of zangfeest?

Wil je op de eerste rij zitten tijdens een gespreksavond met

een bekende politicus?

Ben je een welp, een jonge Vlaamse leeuw?

Wil je deel worden van een enthousiast en gedreven

jongerenteam?

Dan is Jong N-VA Dessel beslist iets voor jou!

Neem contact op met onze voorzitter voor meer info!


