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B
este Desselaar,
Langs deze weg wil ik, in naam van N-VA Dessel, alle 3.156 (Vlaams
Parlement), 3.099 (Federaal parlement) en 2.760 (Europees parlement)*

Desselse N-VA stemmers van harte bedanken voor hun vertrouwen.
Als voorzitter van de lokale N-VA afdeling wil ik alle sympathisanten, van de
roerders in de papemmers, de plakkers, de campagneondersteuners, maar ook
alle gewone mensen die in hun familie en kennissenkring hevige vertegenwoordi-
gers waren van het gedachtegoed van N-VA, bedanken voor hun ongelooflijke
inzet. Mensen die vertrouwen hebben in hun ideeën en daarvoor willen gaan zijn
“samen sterk”. En dit vertrouwen zullen we NIET beschamen.
Op het moment van mijn schrijven is Bart Dewever als informateur aangesteld
door de Koning om te informeren bij de partijen aangaande hun intenties voor
het vormen van een Federale regering. Tegelijkertijd tracht hij een Vlaamse
regering te vormen. Natuurlijk willen wij regeren, ons verkiezingsprogramma
maximaal uitvoeren, omdat wij ervan overtuigd zijn dat dit de recepten bevat om
onze toekomst veilig te stellen. Ook voor onze kinderen.
Maar indien zou blijken dat de andere partijen niet met ons samen willen, omdat
iedereen de verkiezingen heeft gewonnen(?), dan zullen wij opbouwende en ook
keiharde oppositie voeren. De grootste partij van Vlaanderen, de grootste partij
van het land, de echte winnaar van de verkiezingen zomaar opzij zetten?
Ze zullen het dan geweten hebben. Onze afdeling wil ook onze kandidaten
Kris Van Dijck en Flor Van Noppen geluk wensen met hun resultaat. Wij zullen hen
blijven ondersteunen in de “VERANDERING VOOR VOORUITGANG”.

Nancy Stukken
Voorzitter

*bron: Het nieuwsblad

In de kijker:

Karen Jacobs

O
p de gemeenteraad van 5
juni kondigde Flor Van
Noppen zijn ontslag als

gemeenteraadslid aan. Zijn ziekte
eist immers haar tol. Hiermee zet
hij een punt achter zijn politieke
loopbaan, die startte in de
Desselse gemeenteraad in 2001.
Bedankt Flor!
Eén maand later, op 3 juli, legde
Karen Jacobs haar eed af.
Karen is de jonge mama van Roan,
Liam en Eily en woont met haar
man Bjorn aan het Zandvliet.
Ze woonde in Retie en was er één
van de stichtsters van N-VA Retie.
Ze is actief  bij Jong N-VA en
zetelde in de nationale partijraad.
Karen studeerde grafische
vormgeving en werkte een tijd bij
Fruitmarkt Cools. De zorg voor
Roan deed haar echter loopbaan-
onderbreking nemen. Haar gezin
weet als geen ander wat het
betekent zorg te dragen voor.
Dat belet haar niet om waar het
kan zich ook buitenshuis in te
zetten voor.
Karen was kandidaat bij de laatste
verkiezingen en behaalde van op
de 17de plaats 306 voorkeur-
stemmen. Met de eedaflegging van
Karen schrijft de N-VA opnieuw
geschiedenis in Dessel.
Voor het eerst een fractie met
meer vrouwen dan mannen.
Respectievelijk zeven en zes.
Maar wat geslacht ook;
bij N-VA staat iedereen zijn
mannetje.
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Lidkaart.

I
n 2013 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 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 de
ledenverantwoordelijke: Eric Peeters
epeeter3@telenet.be

Vlaanderen kleurt geel!

B
este mensen,
Als N-VA’er ben ik ontzettend fier. Wat onze partij op veertien jaar bewerk-
stelligde is in de politieke geschiedenis van ons land ongezien. Elf  jaar

geleden geraakten we buiten West-Vlaanderen niet over de kiesdrempel. Zaten in
Kamer alleen Geert Bourgeois en in het Vlaams parlement Jan Loones, wijlen
Chris Vandenbroeke en ikzelf. Nu zijn we met vlag en wimpel de grootste partij
van het land: 43 Vlaamse parlementsleden, 3 Brusselse, 33 kamerleden, 4
Europese parlementsleden en 2 gecoöpteerde senatoren. Van 4 naar 85 in
enkele verkiezingen.
Maar ook als Desselaar ben ik apetrots. Omdat wij samen met jou in Dessel het
goede voorbeeld gaven. Reeds in 2006 gingen we over de kaap van de 50%.
Binnen de N-VA keken velen naar ons op. Wij toonden dat het kon!
Nu is het zaak dit om te zetten in beleid. Of  dit kan, is terwijl ik dit schrijf  (5.7)
nog te vroeg. Bart de Wever voerde een informatieopdracht uit en pende een
basisdocument neer dat door de CDH afgewezen werd en op Vlaams niveau zijn
de onderhandelingen tussen N-VA en CD&V nog volop bezig.
Dat N-VA haar verantwoordelijkheid wil opnemen staat buiten kijf.
Kris Van Dijck

De uitslag van de grootste partijen:

Vlaams Kamer Euro.
Groen 04,0 06,9 05,6
Vlaams Belang 06,2 07,2 07,1
Open VLD 05,4 07,6 08,9
SP.a 08,1 10,0 08,5
N-VA 49,5 42,3 43,1
CD&V 23,9 23,0 25,0

Hoe stemde Dessel?

I
n de kranten en op tal van websites vond je verkiezingsuitslagen. Wat nu ook kon,
en vroeger niet, is zien hoe er per gemeente gestemd werd. Zowel de uitslagen van
de partijen als de voorkeurstemmen van de verschillende kandidaten zijn terug te

vinden. Hieronder vind je in twee tabellen de verkiezingsuitslagen zoals ze opgetekend
werden in Dessel. Wat de voorkeurstemmen betreft geraakten maar 16 kandidaten
over de 300 voorkeurstemmen. Dat waren er acht van de N-VA, zeven van CD&V en
één van Open VLD.

De voorkeurstemmen uitgebracht in Dessel:
01 Kris Van Dijck N-VA 2.290 Vlaams
02 Bart De Wever N-VA 2.183 Kamer
03 Kris Peeters CD&V 1.004 Vlaams
04 Servais Verherstraeten CD&V 0.834 Kamer
05 Marianne Thyssen CD&V 0.830 Europees
06 Liesbeth Homans N-VA 0.736 Vlaams
07 Johan Van Overtveldt N-VA 0.728 Europees
08 Flor Van Noppen N-VA 0.521 Europees
09 Tinne Rombouts CD&V 0.434 Vlaams
10 Ivo Belet CD&V 0.413 Europees
11 Mark Demesmaeker N-VA 0.372 Europees
12 Jan Jambon N-VA 0.367 Kamer
13 Guy Verhofstadt Open VLD 0.351 Europees
14 Kathleen Helsen CD&V 0.342 Vlaams
15 Helga Stevens N-VA 0.332 Europees
16 Steven Vanackere CD&V 0.324 Europees

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
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



Uit het N-VA

programma

2007-2012:

“We stimuleren de

ontwikkeling van de

zogenaamde binnengebieden

in de woonzones. Daar waar

we kunnen zullen we om een

sociale mix te realiseren

mengvormen opleggen bij

nieuwe verkavelingen.”
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Wonen in Dessel.

O
p de gemeenteraad van juli gaf  het gemeentebestuur haar principieel akkoord
aan Witgoor Sport om het terrein aan de Hameldijk te verkavelen. Deze laatste
had daarom gevraagd. De gronden aan de Hameldijk verzilveren en investeren

in de Wouwerstraat. Dat is het uitgangspunt. Met dit principieel akkoord wordt er nog
een deur open gezet om bouwgronden en woningen te realiseren in Dessel. Alle
potentiële verkavelingen die door ons gekend zijn en waaraan momenteel gewerkt
wordt op een rijtje:
- Na de goedkeuring van het ruimtelijk uitvoeringsplan Sportpark Brasel wordt aan de
plannen gewerkt voor het binnengebied achter de Schijfstraat, tussen
Boeretangsedreef  en Bergenstraat.
- De tweede fase van Hertveken tussen Meistraat en Kromstraat.
- Het principieel akkoord voor Elsakker fase 2 waarbij heel het binnengebied tussen
Molsebaan, Broekstraat en Hannekestraat opgevuld wordt. Plannen zijn in ontwerp.
- De mogelijke verhuis van jongens Chiro Witgoor zal ook die gronden tussen Klooster-
straat, Blokstraat en Kerhofstraat tot ontwikkeling brengen.
Op deze manier komen er heel wat mogelijkheden bij om ook jonge Desselaars aan
hun trekken te laten komen.

GAS.

S
inds een aantal jaar is ook in Dessel
het systeem van de Gemeentelijke
Administratieve Sancties in voegen.

Hierover is er in de media heel vaak wat
te doen geweest. Ten onrechte als je het
ons vraagt. Wat we immers niet mogen
vergeten, is dat die GAS-reglementering
in de plaats gekomen is van de vele
politiereglementen die in voegen waren.
Daarenboven gaat het over inbreuken die
door het parket niet vervolgd worden,
waardoor hinder onbestraft blijft. Het
laatste wat een samenleving kan verdra-
gen is straffeloosheid. Ook is het zo dat
een inbreuk nog steeds door een
politiefunctionaris dient vastgesteld te
worden. Vervolgens is het aan de GAS-
ambtenaar om te bemiddelen en/of te
bestraffen.Eén van de kritieken luidt dat
heel het GAS-gebeuren alleen maar dient
om de gemeenten van extra inkomsten te
voorzien. Maar is dat zo?
Op de gemeenteraad werd de GAS-
rekening van 2013 goedgekeurd. En wat
blijkt? Na de inkomsten en de uitgaven
verrekend te hebben, kost het systeem
de gemeente 2.316 euro.

School en kinderopvang.

A
ls de werkzaamheden aan het vernieuwen van de gemeentelijke basisschool
De Kangoeroe, en het bouwen van een nieuwe kinderopvang op deze manier
verdergaat, is een oplevering eind 2014 niet uitgesloten. De werken gaan

gestaag verder en kenden nauwelijks vertraging. Ook de werken in min en meer blijven
vrij goed in evenwicht. Uitzonderlijk bij openbare aanbestedingen. Dagelijkse opvolging
en goede afspraken, met een zeer goede aannemer (Nijs-Driesen uit de Zandbergen)
stemmen ons hoopvol.
Het blijft buiten kijf  staan dat dit grootste, maar noodzakelijk, project ooit een zeer
grote inspanning vereist van de gemeente: aantal klassen lagere school, bureau
directie, eetzaal, turnzaal, volledige kleuterschool en kinderopvang.

Landmark verdwijnt.

D
e elektriciteitscentrale van Electrabel op Mol Donk bepaalde decennia lang de
skyline van Dessel. De twee schouwen van 125 meter en de koeltoren van 75
meter domineerden de streek. Van op verschillende plaatsen in ons dorp kon je

er niet naast kijken. Als je de centrale zag, wist je dat je in Dessel was.
Echter, op 10 juli werden deze drie giganten vakkundig gedynamiteerd. Daarmee
geraakt de sloop stilaan voltooid en is de site rijp voor nieuwe ontwikkelingen. VITO is
eigenaar en staat borg voor nieuwe technologieën die ook onze streek hernieuwde
kansen moet geven, zoals geo-thermie. Maar daarover later meer.
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Host Town Special

Olympics 2014.

V
an 9 tot en met 20 september 2014
zullen meer dan 2.000 deelnemers
met een verstandelijke beperking,

hun coaches, begeleiders en familieleden
uit 58 landen in Europa en de
Euraziatische zone het beste van zichzelf
geven tijdens de Special Olympics
European Summer Games 2014.
Antwerpen is de officiële gaststad, maar
ook Kasterlee, Dessel en Retie zullen bij
dit prachtige evenement betrokken zijn.

Special Olympics, het grootste
sportevenement in Vlaanderen in 2014:
8 competitiedagen, 10 sporten,
verspreid over de hele provincie
Antwerpen. Dat zijn in een notendop de
‘Games of  the Heart’.
En voor die gelegenheid zal de
Olympische vlam gedurende 12 dagen in
Vlaanderen branden.

Een nooit geziene gebeurtenis in de
geschiedenis van ons land, aangezien in
1920 – toen Antwerpen de Spelen van
de 7e Olympiade mocht verwelkomen –
de Vlam nog niet getransporteerd werd.
Dat startte pas in 1928.

Games of the heart.
Guido Kestens, voorzitter van Special
Olympics Europese Zomerspelen 2014
en CEO, Catalina Daniëls, stippen aan dat
de Europese Zomerspelen echter veel
meer zijn dan een sportmanifestatie.
De organisatie van deze door het
Internationaal Olympisch Comité erkende
– Special Olympics moet leiden tot het
doorbreken van de taboes die nog te
vaak rond mensen met een
verstandelijke beperking hangen.
Daarom worden de ‘Games of  the Heart’
verder omkaderd met culturele en
andere extra-sportieve evenementen in
het hele land.

Jeugdsportnet Kasterlee*Dessel*Retie
coördineert Host Town programma voor
Sloveense delegatie
Ook het Host Town Programma moet
daartoe bijdragen. Met dit programma
kunnen 57 steden en gemeenten
gedurende 4 dagen een delegatie te
gast ontvangen. Voor de buitenlandse
atleten en hun entourage een uitgelezen
kans om ons land te ontdekken. Maar
tevens een even mooie manier om de
bevolking te laten kennismaken met
personen met een verstandelijke
beperking en een hand uit te steken naar
de politieke wereld, in de hoop om
samen het beleid inzake opvang en
verzorging van mensen met een verstan-
delijke beperking te verbeteren.

Kasterlee, Dessel en Retie slaan de
handen in elkaar en besloten om
gezamenlijk aan het Host Town pro-
gramma deel te nemen. Jeugdsportnet
Kasterlee*Dessel*Retie coördineert het
programma voor de Sloveense delegatie.
In januari staat een infosessie gepland, in
februari worden projectteams geïnstal-
leerd waarbij vrijwilligers de kans krijgen
om te participeren. Tegen de zomerva-
kantie is het programma definitief
gekend zodat van 9 tot 13 september
2014 atleten, coaches en begeleiders
aangenaam kunnen verblijven in Kaster-
lee, Dessel en Retie. De motivatie bij
schepenen Walter Van Baelen, Herman
Minnen en Fonny Matthijs is duidelijk:
‘Deelnemen is belangrijker dan winnen’.

Jaarrekening 2013.

D
e gemeenteraad keurde de jaarrekening 2013 goed. Niettegenstaande de moeilijke financiële situatie waarin de steden en
gemeenten verkeren, was de afsluiting van het jaar 2013 voor Dessel opnieuw een opsteker. In de gewone dienst werd het
eigen boekjaar afgesloten met een overschot van 1.207.911,44 miljoen euro. Dit betekent dat er in 2013 12.276.279,96

inkomsten en 11.068.368,52 uitgaven verrekend werden. Dit gaat niet vanzelf. De voorbije periode werden keuzes gemaakt om het
budget in evenwicht te houden, liefst met een licht overschot. En werden de juiste afwegingen gemaakt.
Deze politiek zullen we moeten blijven aanhouden. Wat doen we nog wel en wat niet meer? Wat is voor ons primair en wat moeten
we aan anderen overlaten? Het is een constant wikken en wegen. Ook in de nabije toekomst zullen we dit moeten blijven doen.

Wegenwerken in het verschiet
Een dossier voorbereiden neemt steeds veel tijd in beslag. Onderzoeken, plannen maken, vergunningen bekomen, middelen
uittrekken, het is een reeks van procedures waar je als gemeente noch als privéondernemer onderuit kan.
In Dessel zijn zo een aantal dossiers in voorbereiding of  al in uitvoering.

Fietspad Retie
Het fietspad naar Retie is in zeer slechte staat. Het Vlaams Gewest beseft dat en plant een volledige vernieuwing voor de toekomst.
Wanneer juist is nog even koffiedikkijken. Ondertussen blijft men niet stilzitten. Begin juli worden de slechtste stukken aangepakt.
Deze werken waren gepland voor mei maar werden uitgesteld om schoolgaande jongeren niet te hinderen.

Fietspad Lukasstraat
Dat het fietspad in de Lukasstraat in slechte staat is, is een open deur intrappen. Echter zo lang de werkzaamheden aan de Alfons
Smet Residentie bezig waren, was een vernieuwing uitgesloten. De gemeenteraad geeft nu haar goedkeuring aan een nieuw
rooiplan zodat het fietspad afwijkt van het huidig parkoers en door de voortuin van de Alfons Smet Residentie zal lopen. Ook het
parkeren in de straat wordt aangepakt.

Rondpunt Gravenstraat-Kastelsedijk
Het T-kruispunt Gravenstraat, Kastelsedijk, Boeretangsedreef  is al langer een doorn in het oog van zowel de zwakke als andere
weggebruikers. Alles is ondertussen in gereedheid gebracht om van het kruispunt een rondpunt te maken. De akkoorden met de
grondeigenaars zijn verkregen, de bouwvergunning is lopende en de aanbesteding is achter de rug. Voor het einde van het jaar
moeten de werken afgerond zijn. Dit betekent dat alle verkeer voorrang zal moeten geven aan het verkeer op het rondpunt, de
fietsers veiliger hun oversteekbewegingen zullen kunnen maken en de zichtbaarheid voor iedereen enorm zal toenemen.


