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In de kijker:
Jan Luyten

E

én van de nieuwkomers in het N-VA
afdelingsbestuur is Jan Luyten.
Jan groeide op in de Heegstraat,
trouwde met Katrien Sieuw en ze wonen
met hun kinderen, Heleen, Margot, Bavo
en Siel, in de Hoogveldestraat.
Jan liep school in de gemeentelijke
Jongensschool (Lorzestraat) en aan het
Koninklijk Instituut in Sint-LambrechtsWoluwe en is al 32 jaar werkzaam bij de
fiscale administratie in Turnhout.
Ondanks zijn visuele handicap was Jan
steeds prominent aanwezig in het
Dessels verenigingsleven. Een manusjevan-al. Tijdens zijn jeugdjaren was hij
intens betrokken bij de werking van
jeugdhuis Spin waar hij als eerste
bezoldigde medewerker werd aangeworven. Tappen, DJ, redactiewerk,… hij
schuwde geen enkele taak.
Nadien nam Jan ook zijn verantwoordelijkheid in de blindensport met torbal,
zijn inzet binnen het Belgian Paralympic
Commitee en is sinds jaren als docent
verbonden aan de Computeracademie in
Turnhout.
Zijn maatschappelijk engagement kreeg
sinds een aantal jaren ook een politieke
dimensie. Daarover zegt Jan het
volgende:
De N-VA is voor mij de beweging die
eindelijk ’s lands geldverslindende en
verwoestende wafelijzerpolitiek aan de
kaak stelt, die structurele en constructieve oplossingen aanbiedt, iedereen
terug op zijn verantwoordelijkheden
durft te wijzen en wilt aanzetten tot
responsabilisering. Tegelijkertijd een
sterk economisch en sociaalbeleid
voeren zijn de sterke elementen die ik
enkel bij de N-VA terug vind.
Met o.a. De visie “Een beperking mag
geen handicap zijn”, waarin een
toekomstbeleid rond personen met een
beperking wordt voorgesteld, onderscheidt de N-VA zich duidelijk van
andere partijen. Het is deze aanpak en
de talrijke vernieuwende ideeën die mij
hebben aangespoord om actief lid te zijn
van N-VA Dessel.
In ons bestuur neemt Jan de taak van
‘communicatie’ op
zich. Gedreven en
geëngageerd, zoals
hij altijd is, werkt
zijn aanwezigheid
op vergaderingen
en activiteiten
aanstekelijk voor
ieder van ons.

De vrijwilliger maakt het verschil!

D

e eerste week van maart was “de week van de vrijwilliger”.
De vrijwilliger is zo belangrijk in onze samenleving dat één dag niet
volstaat om hem of haar in de kijker te zetten. Het is de vrijwilliger
die het verschil maakt. Die er voor zorgt dat onze gemeenschap een
“samen-leving” is. Ook in ons eigen Dessel maakt de vrijwilliger het
verschil. Indien de overheid alles zou moeten overnemen van wat de
vrijwilliger allemaal doet, we stevenen regelrecht af op een
faillissement…
In de sportclub of de jeugdvereniging. Bij het socio-culturele
verenigingsleven of oudercomité. Overal zijn er mensen die klaar staan
voor mensen.
Als N-VA kunnen ook wij alleen maar leven dank zij de inspanningen van
vele vrijwilligers. Aan al diegenen die zich waar dan ook vrijwillig en
onbaatzuchtig inzetten: een heel oprechte dank je wel!
Vrijwilligers worden niet betaald omdat ze onbetaalbaar zijn!
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Koen Huysmans - 014-37 97 71

N-VA secretariaat
Biezenstraat 28, tel/fax 014-37 24 54
e-mail: kris.vandijck@n-va.be
www.n-va.be/dessel
www.krisvandijck.be
www.florvannoppen.be
Het secretariaat is van
maandag t/m vrijdag toegankelijk van
09.00 tot 12.00 uur en op afspraak.
Kris Van Dijck is bereikbaar na afspraak.

I

n de zomer scheen de zon met haar laatste stralen door het venster.
De herfst van het leven was op komst.
Ik had nog zoveel plannen gemaakt, zoveel mooie dingen gepland,
Maar de herfst van mijn leven kwam niet.
Een overgeslagen seizoen verscheen,
Ik kreeg niet de normale laatherfstige kwaaltjes.
Maar ik kwam recht in een strenge winter terecht,
Het leven veranderde in overleven,
Vaarwel mooie dromen, vaarwel mooie dingen die ik gepland had.
Maar één ding moet me wel van het hart,
Één gebaar vertelt soms meer dan duizend woorden.
Dank u voor de appreciatie die ik krijg met deze plaats van N-VA,
Dank u allen,
En in het bijzonder? U weet wel … .
Dank u.

Sociaal restaurant

O

nze OCMW-fractie had er al dikwijls
over gediscussieerd: hoe kunnen
we een ontmoetingsplaats creëren
waar we bejaarden, buurtbewoners,
258 eenzamen en iedereen die wil gezellig
en tegen een betaalbare prijs gezond
laten eten? Eindelijk is het zo ver : een
sociaal buurtrestaurant in Dessel.
Op dinsdag 28 januari 2014 vond het
eerste buurtrestaurant plaats in zaal De
Swing op de Heide. Een gezellige
drukte met vooral lekker eten.
Elke laatste dinsdag van de maand wordt
het zaaltje van woonhuis De Hei,

vroegere kleuterschool achter de
Kristoffelzaal, één keer ingericht tot een
gezellig buurtrestaurant voor jong en
oud. Juli en augustus gaat dit niet door.
Volgende data: dinsdag 25 maart, 29
april, 27 mei en 24 juni.
De deuren gaan open om 11.30 uur en
het eten start om 12 uur. Eetbonnen, 8
euro, moeten vooraf aangekocht worden.
Mensen met een beperkt inkomen
kunnen in aanmerking komen voor een
verlaagd tarief (4 euro). Hiervoor neemt
men contact op met de sociale dienst op
het Sociaal Huis De Pastorij.
Een eetbon kopen kan op volgende
verkooppunten: het Sociaal Huis “de
Pastorij”, dagbladhandelaar Feyen op de
Markt in Dessel en Prima ’t Hoekske in
de Nieuwstraat in Witgoor. Je moet
verplicht inschrijven, ten laatste donderdag. Via het e-mailadres
buurtrestaurant@debiehalstc.be kan er
ook ingeschreven worden. Je laat weten
waar en wanneer je komt eten en met
hoeveel personen. Het juiste bedrag
schrijf je dan over op rekeningnummer
523-0801598-65 met vermelding
‘buurtrestaurant plaats – datum – aantal
personen’. De maaltijden worden bereid
door vzw de Biehal Sociaal

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

Lidkaart.

I

n 2013 sloten
weer meer
Vlamingen zich
aan als lid van de
N-VA waardoor ze
medezeggenschap
krijgen.
Ook in Dessel zijn
betrokken en geïnteresseerde
Desselaars 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.

Tewerkstellings Centrum uit Lommel.
Er wordt soep, hoofdgerecht en dessert
voorzien. Water is gratis verkrijgbaar,
andere dranken kunnen tegen
democratische prijzen gekocht worden.
De bewoners van woonhuis de Hei
dekken de tafels, dienen op en ruimen af.
Meer info. Dorien Leten,
dorien.leten@debiehalstc.be,
(tel. 011-79 03 90 of 0476-98 46 34)
of op het Sociaal Huis “De Pastorij”,
Pastorijstraat 2, 2480 Dessel
(tel. 014-38 90 40).
Wij hopen jullie daar te ontmoeten !

Vogelzangstraat.

Uit het N-VA
programma
2007-2012:
“De gemeente werkt nauw
samen met sociale
huisvestingsmaatschappijen, dit
voor zowel de renovatie van
bestaande woningen als voor
de bouw van nieuwe woningen.
Bij de bouw van sociale
woningen wordt toegezien op
een mix van woontypisch.
Zowel grote, als kleine
gezinnen, als alleenstaanden
moeten aan hun trekken
kunnen komen.”

H

et gemeentebestuur en sociale huisvestingsmaatschappij De Ark slaan de
handen in elkaar voor de bouw van 16 huur- en 6 koopwoningen in de Vogelzangstraat. Betaalbaar wonen. Het is de droom van iedereen. Maar in een
kleinere gemeente als Dessel niet altijd evident. Om het sociaal aandeel van de
Desselse woningen op te trekken moet er dan ook gehandeld worden. Omdat de
ruimte om te bouwen in Dessel beperkt is, en toch zeker de gemeente nog slechts
weinig bouwgronden heeft, moet er optimaal ingezet worden op die kavels die nog wel
in de bouwzone liggen. Zo ook de gronden in de Vogelzangstraat.
Voor de nieuw te bouwen woningen blijft een perkje liggen, als ontmoetings- en
speelruimte. Op die wijze trachten we de leefbaarheid op peil te houden.

Vissen.

I

n het geklasseerd landschap van het Goor aan Zanddijk bevinden zich drie gemeentelijke vijvers. Vijver één fungeert als kweekvijver en de natuur kan daar haar gang
gaan. Vijver 2 is dan weer sinds decennia in beheer van de Snoekbaars.
Zij staan in voor het onderhoud en het visbestand en zorgen er voor dat de sportvisser er uitgebreid aan bod kan komen. Met succes, want als club werken ze met een
ledenwachtlijst.
Voor vijver 3, gelegen rechtover het Vijverzicht, konden Desselaars tot vorig jaar een
visvergunning aanschaffen. Deze verplichting werd nu door de gemeenteraad geschrapt. Mede omdat de vijver, om optimaal te kunnen vissen, zou moeten uitgebaggerd worden. Dit zal niet gebeuren. Er zal ook geen extra vis op geplaatst
worden. De echte visrecreant kan tevens terecht op het Campinastrand.

Opruimen zinkassen.

H

et gemeentebestuur van Dessel roept alle inwoners op om bij een vermoeden
van zinkassen rond de woning, dit te melden. De aanwezigheid van zinkassen
vergroot het risico op de opname van cadmium in het lichaam, wat zeer ongezond is. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en Umicore startten
een project om de historische aanwezigheid van zinkassen te inventariseren en, waar
nodig, kosteloos te verwijderen. Bij de productie van zink kwamen er in het verleden
als restproduct zogeheten ‘zinkassen’ uit de hoogovens. Onbewust van het gevaar
voor de volksgezondheid werden deze assen in de ruime omgeving van de voormalige
zinkfabrieken gebruikt bij de verharding van tuinpaden, opritten en erven, net als voor
het ophogen van terreinen. Deze verontreiniging willen we nu aanpakken!
De OVAM en Umicore sloten een overeenkomst waarin de aanpak van historische
bodemverontreiniging rond de Vlaamse Umicorevestigingen wordt geregeld.
Het onderzoek naar de aanwezigheid van zinkassen op particuliere terreinen en de
verwijdering ervan, kaderen in deze overeenkomst. Bedoeling is in de gebieden rond
de Umicore vestigingen de zinkassen die door de bewoners worden gemeld, in kaart
te brengen en, bij een risico, te verwijderen. Na de gemeenten Lommel, Overpelt,
Neerpelt, Balen, Mol, Hechtel-Eksel, Hamont-Achel en Ham is het nu de beurt aan
Dessel.
Maak hiervan gebruik. Je kan je melden voor 15 april via de OVAM nieuwsbrief die je
zal ontvangen met daarbij een meldingsformulier, of op de milieudienst van de
gemeente.

Valentijnsactie.

O

p vrijdag 14 februari stond er
een delegatie van Jong N-VA
Dessel en N-VA Dessel samen
met burgemeester Kris Van Dijck op de
markt om de schoolgaande jeugd weer
eens aangenaam te verrassen.
Vele jongeren konden voor school
genieten van een kleine attentie in de
vorm van een lekker chocolaatje.
Deze werden bijzonder goed gesmaakt
en door de vele positieve
reacties zal deze actie volgend jaar
nog eens herhaald worden.
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Sociale media.

D

e sociale media zijn niet meer
weg te denken. Facebook,
Twitter, Youtube,… het brengt

Scholenbouw.

D

e leden van de volgende
Vlaamse regering kunnen hun
benen al insmeren. Het zal een
lastige tocht worden. Terwijl de staatssecretaris, verantwoordelijk voor de
staatshervorming, zich overal ten
velde gaat aanprijzen als spreker over
de zesde staatshervorming, weten al
wie die staatshervorming goed tegen
het licht houdt, dat dit niet meer of
minder is dan een besparing waarvan
de factuur naar Vlaanderen geschoven
wordt. Men draagt bevoegdheden
260 over, maar niet al het geld. Als dat
geen slimme manier van besparen
is… In een debat met Philippe
Muyters bij VOKA werd het zelfs
gênant voor de staatssecretaris. Terwijl
in een ander debat, één week later de
ondervoorzitster van de CD&V op
kritiek van Annick De Ridder ter zake
zich dan maar verdedigde met:

een hele omwenteling te keer.
Vroeger was de burger gebruiker
van media: kranten, TV, magazines,
enz. De burger was consument.
Met de sociale media is de burger
niet alleen consument. Hij is ook
producent. Iedereen kan nu zijn of
haar gedachten ventileren.
Dit is een enorme verrijking. Al kent
het ook zijn gevaren. Verstandig
omgaan met sociale media is dan
ook aangewezen. Sinds kort is ook
de gemeente Dessel op facebook. Je
kan er alle nieuwtjes over de

de N-VA wou toch een staatshervorming. Inderdaad. Maar wel één
die te pruimen is. Die voor een beter
beleid kan zorgen. De zesde staatshervorming doet dat niet!
Waar het bij mij in essentie over gaat is
dat we in Vlaanderen tegen een
torenhoge uitdaging aankijken. En de
beeldspraak, als het over gebouwen,
scholen gaat, is nog vrij letterlijk te
nemen ook.
Bovenop de verouderde infrastructuur,
waarvan een groot percentage ouder
is dan vijftig jaar, moet er vooral in
onze steden dringend bijgebouwd
worden. De capaciteit van onze
scholen kan de vraag niet aan. Grote
schuldige van die verouderde gebouwen is natuurlijk het te weinig investeren de afgelopen decennia. Ook niet
toen er budgettair ruimte was. Ik hoor
Luc Vandenbossche nog zeggen, eind
jaren negentig, als we (toen al) de
oplopende wachtlijsten hekelden:

gemeente vinden op de
pagina“gemeente Dessel”. Beslist
het volgen waard.
En“liken”natuurlijk.
Maar ook als politieke partij zitten
we niet stil. We gaan gezwind mee in
deze nieuwe aanpak. Op facebook
zijn we ook de grootste partij van
het land: “N-VA”
Ook onze mandatarissen zijn terug
te vinden op facebook en twitter.
Steeds welkom om ons doen en laten
daar te volgen.

“mensen betogen, stenen niet”.
Waarmee hij verklaarde dat er vooral
ingezet werd om aan de verzuchtingen
van personeel en vakbonden tegemoet
te komen. En dat mag gezegd;
verloningen, statuut en werkingsmiddelen namen de voorbije twintig jaar
een heuse vlucht. Maar wie zijn
achterste verbrand moet op de blaren
zitten. En onze schoolgebouwen zijn
dan de genaamde blaren…
Onlangs las ik op de website van een
VLD-collega dat deze Vlaamse regering veel te weinig doet voor schoolgebouwen. Het is wel de eerste
regering die structureel tanden
bijsteekt en daarnaast 186.554.040
euro voor extra capaciteit in
Antwerpen, Brussel, Gent, Mechelen,
Vilvoorde, Leuven, Roeselare, Asse,…
Terwijl het toch ook de partij van de
goede collega is die straks voor minder
middelen voor Vlaanderen zorgt.
Eigenlijk word ik daar moe van. Je kan
het bad niet vullen met de kraan dicht.
Hier in Dessel vordert de bouw van
een nieuwe basisschool en kinderopvang in de Lorzestraat gestaag. Wel
nog in ruwbouwfase. 5,2 miljoen euro
die we als lokale overheid investeren
en waarvan we hopelijk in 2018-2019
de subsidie bekomen. Ruim 2 miljoen
voor het deel school. Dus nog een 3
miljoen door de gemeente zelf te
betalen. We doen het toch maar!
Omdat onderwijs en kinderopvang
belangrijk zijn.
Kris Van Dijck

