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N I E U W S B R I E F  V O O R  D E  D E S S E L S E  B E V O L K I N G

20ste jaargang nr. 4

Verkiezingen 25 mei 2014
Kiesbureaus: De Meikever Witgoor

Wegens de bouw van een nieuwe school in de Lorzestraat

zullen de verkiezingen

van 25 mei plaatsvinden in de gemeenteschool te Witgoor.

Kris Van Dijck

S
inds de eerste rechtstreekse verkiezing van het Vlaams Parlement
in 1995 is onze burgemeester er een vaste waarde. Hij was twee
maal fractievoorzitter voor de N-VA en legde zich in die negentien

jaar vooral toe op onderwijs. De krant De Morgen noemde hem onlangs
nog een hardwerkend en correct parlementslid.
Dessel en de Kempen waren in dat parlementair werk nooit ver weg,
integendeel. Als vertegenwoordiger van en voor de streek weegt hij mee
op het beleid. De voorbeelden zijn talrijk. Recentelijk nog werden Dessel,
Mol en Balen toegevoegd aan de economische steunkaart. Bedrijven die
zich hier komen vestigen of  Desselse bedrijven die innoveren kunnen
daardoor Europese en Vlaamse steun krijgen. Een stevige duw in de rug
om welvaart en welzijn te verankeren (zie ook blz. 264).
Kris gaat met jouw steun voor een vijfde termijn. Hij staat op de tweede
plaats voor het Vlaams Parlement.

In de kijker:

Flor Van Noppen

F
lor is geboren in Turnhout op
28 juni 1956. Begin jaren
negentig vestigde hij zich als

ondernemer (koeltechnieken) in
Dessel. In 2007 werd Flor verkozen
voor de Kamer van Volksvertegen-
woordigers. Hij is daarmee de
eerste Desselaar die dat ooit
klaarspeelde. Zijn eerste stappen
zette Flor in de politiek in 1999.
Op die manier wilde hij de strijd van
zijn enkele jaren daarvoor ver-
moorde broer Karel verderzetten:
een strijd voor gezonde voeding en
tegen de hormonenmaffia. In 2001
werd hij lid van de Desselse
gemeenteraad en van 2007 tot en
met 2012 was hij schepen.
In de Kamer is Flor lid van de
Commissie Volksgezondheid,
Leefmilieu en Maatschappelijke
Hernieuwing en van de Bijzondere
Commissie Klimaat en Duurzame
Ontwikkeling.
Op 3 april nam hij op een emotie-
volle wijze afscheid van de Kamer
met een unaniem goedgekeurde
resolutie die aandacht vraagt voor
MSA, een vreselijke neurologische
ziekte waaraan Flor lijdt.
De beelden op TV beklijfden velen.
Om stil van te worden.
Maar toch wil hij onze partij blijven
steunen, net zoals in 1999, 2004
en 2009 vanop de Europese lijst.
Deze keer als lijstduwer van de
opvolgers voor het Europees
Parlement. Flor blijft het beste van
zichzelf  geven. Wij zijn hem daar
enorm dankbaar voor.
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Koen Dillen
23ste plaats Kamer
Koen is huisarts in Mol-Rauw. Bij de
gemeenteraadsverkiezingen, waarbij
Koen verkozen werd, werd de N-VA ook
in Mol de grootste. Een voorakkoord
tussen CD&V en SP.a, die er finaal ook
nog VLD bij moesten halen omdat ze niet
aan de helft kwamen,  gaf  N-VA geen
eerlijke kans.
Koen Dillen raakte als stemmenkanon
van op de lijstduwersplaats verkozen in
de provincieraad. Welzijn, Sociale zaken
en Gezondheidszorg zijn op politiek vlak
zijn grote aandachtspunten.

In de Kempen staat de N-VA er!

D
e voorbije jaren heeft de N-VA zich stevig verankerd in de Kempen.
Bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen in 2012 werd doorgegaan op
het elan van 2010 en werd ook op dat bestuursniveau de N-VA de grootste

partij van het arrondissement Turnhout. Dit vertaalt zich ook in de lijsten van de
aanstaande verkiezingen. In deze Betrokkenheid stellen we de kandidaten uit de buurt
aan jou voor. Stuk voor stuk kandidaten die jouw vertrouwen verdienen.

Vera Celis
1ste opvolger Vlaams Parlement
In 2009 werd Vera, die nog jaren in
Dessel woonde, verkozen in het Vlaams
Parlement.
Als lerares koos ze zeer bewust voor de
commissie onderwijs, waar ze met
Kris Van Dijck een stevige tandem vormt.
En ze volgde zijn voorbeeld ook op lokaal
vlak, want in 2012 sloeg ze iedereen met
verbazing door in Geel de N-VA naar de
koppositie te leiden en burgemeester van
Geel te worden.
Zo kennen we Vera: hard werkend,
correct en gedreven!

Kristof Hendrickx
14de plaats Kamer
Kristof, architect van beroep, begon aan
zijn politieke carrière in 2006 op een
lokale lijst in Arendonk. Na enkele
kennismakende gesprekken met Kris Van
Dijck sloot hij zich in 2010, met de
meeste van zijn medestanders, aan bij de
N-VA. De bakens die zij lokaal wensten te
verzetten sloten naadloos aan bij de
doelstellingen van de N-VA. Het werd een
succes. De N-VA ging ook in Arendonk
vlot over de 30% en Kristof  werd
burgemeester. Hij gooit zijn volle
enthousiasme nu mee in de strijd!

Yoleen Van Camp
10de plaats Kamer
Yoleen is de jongste van de kandidaten
die we in deze Betrokkenheid aan jou
voorstellen. Ze is gemeenteraadslid in
Kasterlee waar de N-VA in 2012 ook van
nul naar acht verkozenen sprong.
Ze laat zich in de raad opmerken als een
gedreven en bekwame politica.
Yoleen doctoreert nog aan de universiteit
van Antwerpen in de Medische Weten-
schappen. In mei studeert ze af.
Net op tijd om in Brussel aan de slag te
kunnen. Indien de kiezer het belieft
natuurlijk.

Marc Hendrickx

4de Vlaams Parlement

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.

VU: Jan Luyten - www.n-va.be

 Hoogveldenstraat 38 - 2480 Dessel

Annick De Ridder
3de Vlaams Parlement
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Uit het gemeentelijk

beleidsplan 2007-2012:

“In samenwerking met de

cultuurraad wordt jaarlijks een

gepaste 11-juliviering op touw

gezet.”

Op vrijdag 11 juli feesten we!

V
laanderens feestdag gaat voor onze afdeling nooit onopgemerkt voorbij.
Een fietstocht en een barbecue zijn ook in 2014 de vaste ingrediënten.
Vanaf  14.30 uur kan iedereen deelnemen, aan een fietstocht (+15 km.)

1 uur fietsen en 2 x 30 minuten pauze. Het vertrek om 14.30 uur op de Markt
van Dessel. Deze fietstocht leidt ons langs de mooiste plekjes naar de Hameldijk,
waar vanaf  18.00 uur onze prima verzorgde barbecue ontsteken in het
Jef  Luytenstadion aan de Hameldijk.
Vooraf  inschrijven voor de barbecue is verplicht door overschrijving op
rekeningnummer BE41 9793 5387 5910 voor 2 juli.
Gelieve duidelijk te vermelden: naam, aantal volwassenen (18 euro),
aantal jongeren middelbare school (10 euro) en kinderen (5 euro).
Kom mee onze N-VA familie versterken. We kijken er naar uit!

Paul Van Miert
5de plaats Vlaams Parlement
Paul is een telg van de bekende Van
Miert familie uit Oosthoven, Oud-
Turnhout. Schoolgenoot van Kris Van
Dijck, bleven ze op politiek vlak in elkaars
voetsporen. Van 2007 tot 2012 was Paul
schepen in Oud-Turnhout. Echter de bijna
33% voor de N-VA in 2012 volstonden
niet om schepen te blijven. Een monster-
coalitie stuurde N-VA naar de oppositie-
banken. Sindsdien groeide de N-VA in
Oud-Turnhout alleen maar. Met een 5de
plaats op het Vlaams Parlement kan Paul
de spurt inzetten naar Brussel.

Christophe Molderez
12de plaats Kamer
Christophe is chirurg in het ziekenhuis van
Geel. Met het oog op de gemeente-
raadsverkiezingen engageerde hij zich bij
de N-VA. Langs de kant blijven staan is
geen optie als je het goed voor hebt met
onze gemeenschap, was zijn boodschap.
Christoph werd schepen van financiën,
mobiliteit en van lokale economie en staat
zo met beide voeten in de politieke
realiteit. Maar om ook onze gezondheids-
zorg de juiste aansturing te geven gooit
hij zich mee in de strijd voor een zetel in
de Kamer. Geen woorden, maar daden!

Heidi Willems
27ste plaats Vlaams Parlement
Heidi is 38 jaar en gemeenteraadslid in
Balen. Ze werkt als lerares Nederlands-
Engels. Haar brede inzet in het vereni-
gingsleven en ruime interesse voor
cultuur deden haar in 2012 de stap
zetten naar de actieve politiek. Samen
met een groep andere enthousiaste
Balenaren klokten ze bij hun eerste
deelname aan de gemeenteraads-
verkiezingen af  op meer dan 26% en
haalden 8 van de 27 zetels. Een uitslag
waarmee ze fier mogen zijn en waarmee
ze ook in Balen de kiezer uitnodigen om
straks N-VA onomwonden te steunen.
Ook jij kan Heidi jouw vertrouwen geven.
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Licht op groen voor Elsakker fase II.

W
oonuitbreidingsgebied Elsakker, gelegen in het centrum van Dessel,
staat al vele jaren hoog op het verlanglijstje van de gemeente om te
kunnen ontwikkelen. Gelegen in het centrum van Dessel, op een

boogscheut van het gemeentehuis en pal achter de Wegwijzer, een mooi
voorbeeld van inbreiding.
In 2000 werd fase I gerealiseerd door IOK. 36 kavels werden verkocht aan
schappelijke prijzen waardoor jonge Desselaars kansen kregen, maar voor
fase II leek de deur hermetisch gesloten. Dessel als buitengebied en geen
gronden om te compenseren boden geen perspectief.
Het leek een onmogelijke opdracht.
Maar waar een wil is, is een weg. Gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA)
(provincie Antwerpen), privépartner  Peter De Nil (nv IMWO) en
burgemeester Kris Van Dijck sloegen de handen in elkaar. En met succes.
Een jaar  intense onderhandelingen, stevige juridische argumenten en een
grote politieke bereidheid, brachten een oplossing. Na unaniem positieve
adviezen van de gemeenteraad van Dessel op 5 juli 2012 (toen zonder
gevolg) en 23 januari 2014, gaf  de bestendige deputatie van Antwerpen
(N-VA, CD&V en SP.A) nu een principieel akkoord. Met dit principieel ak-
koord kan Elsakker II aangesneden en Dessel verder uitgebouwd worden.
14 jaar na fase I een belangrijke mijlpaal voor de gemeente Dessel.

Bart De Wever
1ste Kamer

Liesbeth Homans
1ste Vlaams Parlement

Johan Van Overtveldt
1ste Europees Parlement

Dessel op economische

steunkaart.

G
oed nieuws voor de Desselse
ondernemer. De Vlaamse
regering voegde Dessel, op

aandringen van de N-VA, toe aan de
Europese steunkaart. Ondernemingen
die zich binnen deze kaart vestigen of
er reeds gevestigd zijn en innoverende
initiatieven nemen, kunnen daarvoor
financiële steun krijgen.
Diezelfde Vlaamse regering keurde
enkele weken geleden voor de eerste
keer het gewestelijk ruimtelijk struc-
tuurplan goed waarbij opnieuw 10 ha
van de nucleaire zone omgezet wordt
in ambachtelijke zone. Het openbaar
onderzoek ter zake start eerstdaags.
Bovendien zullen na de ontmanteling
en afbraak van FBFC nog eens 10 ha
KMO-zone op de markt komen. Dit
alles biedt heel wat perspectief  om
jobs te creëren. Wonen, werken en
ontspannen in Dessel. Een stevige
driehoek!


