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In de kijker:

Het nieuwe
gemeentebestuur

O

p woensdag 2 januari werd de
nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Bijna drie maanden
na de gemeenteraadsverkiezingen
legden de 21 gekozenen hun eed af,
waarvan 13 N-VA’ers, in de handen
van de voorzitter van de gemeenteraad Kris Bertels. Vervolgens werden
een nieuwe voorzitter: Willy Broeckx
en de vier schepenen aangeduid:
Ellen Broeckx, Herman Minnen,
Pascale Segers en Viviane Willems.
Zij legden de eed af in handen van
burgemeester Kris Van Dijck die op
6 november als eerste burgemeester
van Vlaanderen benoemd werd
door minister Geert Bourgeois.
Daarna volgden de verkiezing van
de 9 OCMW-raadsleden, waarvan
6 N-VA’ers en 3 politieraadsleden,
waarvan 2 N-VA’ers, die samen
met de burgemeester Dessel ver
tegenwoordigen in de politiezone
Balen-Dessel-Mol.
Op maandag 7 januari werd de
OCMW-raad geïnstalleerd en werd
Erik Gys tot voorzitter gekozen.
Zo wordt ook hij lid van het nieuwe
schepencollege dat voor het eerst
in de geschiedenis netjes gender
verdeeld is: 3 vrouwen en 3 mannen.
Anita Vandendungen en Diana Slegers
nemen als OCMW-lid ontslag uit
de gemeenteraad en worden daar
opgevolgd door Flor Van Noppen en
Kathy Verstappen.

Een bladzijde
wordt omgedraaid
Beste Desselaars,

R

uim twaalf jaar geleden verscheen de eerste Betrokkenheid. In dat
eerste nummer verwoordde onze afdelingsvoorzitter toen het plan
om jou tien maal per jaar te informeren over het reilen en zeilen in de
Desselse politiek. Het was zeer ambitieus. Bij ons weten geen enkele partij,
niet in Dessel maar ook niet daar buiten, die dat kan waarmaken.
En toch, beste lezer, deden we het. Maand na maand, lag onze “Nieuwsbrief
voor de Desselse bevolking” er. Tien nummers per jaar. Een goede 120 in totaal.
Maar, aan alles komt een einde. Of toch in zekere zin... Vandaag zetten we een
punt achter de Betrokkenheid ‘oude stijl’. Of althans achter de Betrokkenheid
zoals wij die allen kennen en zoals die twaalf jaar lang gemaakt werd door Frans
Blankert. Want Frans stopt er mee. Een reden ook om hem enorm te bedanken.
Wij willen dan ook onze uitdrukkelijke erkentelijkheid uitdrukken voor de
wijze waarop Frans zich al die jaren ingespannen heeft. Dat je na twaalf jaar de
fakkel wil doorgeven is normaal. Want het is corvee, in je vrije tijd, om telkenmale tegen deadlines te werken en steeds een kwaliteitsvol blad af te leveren.
Maar, omdat onze Betrokkenheid een dermate sterk en vertrouwd wapen is, zal
het blad niet helemaal verdwijnen. Jij hebt nu het eerste exemplaar vast van de
‘nieuwe’ Betrokkenheid. Gemaakt door een nieuw team, in een andere oplage;
tweemaandelijks. Dus zes maal per jaar.
Het N-VA-bestuur

Lees meer binnenin

www.n-va.be/dessel
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Het nieuwe schepencollege
Kris Van Dijck
Biezenstraat 28
Burgemeester

Ellen Broeckx
Kerkstraat 2
Schepen

Herman Minnen
Hoefstraat 14
Schepen

0475/61.70.06 kris.vandijck@dessel.be

0498/10.67.01 ellen.broeckx@dessel.be

0478/83.17.86 herman.minnen@dessel.be

Burgerzaken, personeel, politie,
ruimtelijke ordening

Jeugd, milieu, nucleaire zaken

Openbare werken, sport, toerisme

Pascale Segers
Kuilstraat 66
Schepen

Viviane Willems
Gemeentedijk 25
Schepen

Erik Gys
Molsebaan 25
Voorzitter OCMW

0498/63.23.77 pascale.segers@dessel.be

0478/58.79.26 viviane.willems@dessel.be

014/37.17.22 erik.gys@dessel.be

Kinderopvang, onderwijs, senioren,
sociale zaken

Cultuur, informatica, informatie, lokale
economie

Financiën, gezondheid, mindervaliden

N-VA-fractie gemeenteraad

I

n de gemeenteraad bekleedt de N-VA dertien van de eenentwintig mandaten. Naast de burgemeester en de vijf schepenen bestaat de N-VA-fractie
ook uit volgende gemeenteraadsleden (v.l.n.r.):

Redactie:
N-VA Dessel, Biezenstraat 28, 2480 Dessel
Verantwoordelijke uitgever:
Guy Muylaert, Zandvliet 60, 2480 Dessel
Vormgeving:
Marcel Hendriks www.marcelhendriks.com

Willy Broeckx (voorzitter gemeenteraad), Fons Dries, Koen Huysmans (fractievoorzitter), Renild Peeters, Flor Van Noppen, Kathy Verstappen en Jolien Wuyts.

Uit het verkiezingsprogramma:
Er zal blijvend geïnvesteerd
worden in de eigen gemeentescholen (De Meikever en De
Kangoeroe). Dit zowel in infrastructuur als in de dagelijkse
werking.
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N-VA-fractie OCMW-raad

D

N-VA secretariaat

e OCMW-raad bestaat uit negen leden. Daarvan zes N-VA’ers:
Erik Gys (voorzitter), Karin Kuypers, Eric Peeters, Diana Slegers,
Roger Van Campfort en Anita Vandendungen.

Toegankelijk van maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 12.00 uur en op afspraak.
Kris Van Dijck is bereikbaar na afspraak.

Leden van de politieraad

D

e politieraad van de zone Balen-Dessel-Mol bestaat uit de drie burgemeesters en negentien raadsleden, verdeeld over tien raadsleden voor
Mol, zes voor Balen en drie voor Dessel. Voor N-VA Dessel zijn dat de
raadsleden Fons Dries en Koen Huysmans.

Nieuw bestuur bij Jong N-VA

O

p vrijdagavond 28 december 2012 organiseerde de jongerenafdeling van
N-VA Dessel bestuursverkiezingen. Ze koppelde deze verkiezing aan een
gezellig avondje rond de vuurkorf en nodigde de collega’s van N-VA uit
om met hen een glaasje te drinken. Jong N-VA Dessel groeit en bloeit.
Het bestuur is uitgegroeid tot een groep van 10 enthousiaste jongeren met
daarnaast ook nog verschillende ondersteunende leden. De bestuurleden voor
de volgende 2 jaar zijn:
Koen Huysmans
Jolien Wuyts
Barbara Rommens
Lotte Muylaert
Katrien Huysmans
Ellen Verhoeven
Marcel Hendriks
Jolien Minnen
Aron Wils
Karen Jacobs

voorzitter
ondervoorzitter
secretaris
penningmeester
actiecoördinator
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid

Jongeren die geïnteresseerd zijn om de Desselse politiek op een leuke manier
te leren kennen, zijn altijd welkom op één van onze acties of vergaderingen.
Voor meer informatie kan je terecht op: www.jongnva.be/dessel

Contactpersoon:
Koen Huysmans 0495/75.90.60
dessel@jongnva.be

www.n-va.be/dessel

Biezenstraat 28 014/37.24.54
kris.vandijck@n-va.be

Nieuwbouw school
aanbesteed

E

r is de voorbije jaren al heel
wat gezegd en geschreven
over de bouw van een grotendeels nieuwe school, de Kangoeroe,
in de Lorzestraat. Deze nieuwe school
omvat, buiten de bestaande voorbouw
aan de Lorzestraat, een nieuwe
eetzaal en klaslokalen ter hoogte
van schoolhuis (ex-politie) en oude
vleugel. Achteraan, aan de Netestraat,
komt een nieuwe kleuterschool,
turnzaal en kinderopvang. Het is
het omvangrijkste bouwproject van
onze gemeente ooit. Net voor
oudjaar werden de werken gegund
aan het samenwerkingsverband
Belfius–Nijs-Driesen, voor net geen
5,2 miljoen euro. Belfius treedt
op als bouwpromotor en doet een
voorfinanciering, waarna de gemeente
zal huren tot op het moment dat de
subsidies van Vlaanderen (iets meer
dan 2 miljoen euro) over komen.
Dan wordt de gehele school en
kinderopvang opnieuw overgedragen
aan de gemeente.
In de loop van de volgende maanden,
voor de aanvang van de werken,
zal de gemeenteraad zich moeten
uitspreken over een recht van opstal
voor Belfius. De geldmiddelen werden
reeds voorzien in het budget 2012.
De planning is opgemaakt dat
Nijs-Driesen op het einde van dit
schooljaar aan de werken kan starten.
Door het feit dat een Desselse onderneming aan de slag kan, betekent dit
een win-win voor de hele Desselse
gemeenschap.
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