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Bedankt:
Flor Van Noppen
Met het eind van deze bestuursperiode in zicht, danken we onze
11 N-VA-gemeenteraadsleden.

F

lor werd in 1956 geboren in
Turnhout, waar hij ook
opgroeide. Zijn vader was een
beenhouwer. Een stiel die ook Flor
leerde. Toch ging hij professioneel
een andere richting uit: techniek.
Na o.a. General Motors in
Antwerpen startte hij zijn eigen
bedrijf koeltechnieken: KVN.
Zo belandde hij begin jaren
negentig op Den Diel.
Na de moord op zijn broer Karel in
1995 trad hij in diens voetsporen
in de strijd tegen hormonen in de
voedselketen. Zo kwam hij ook in
aanraking met de politiek.
Een microbe die hem niet meer zou
los laten. Zo stond hij mee aan de
wieg van VU&ID in 1999.
Met nochtans de meeste stemmen
op de kamerlijst moest hij de
lijsttrekster voor laten gaan…
In 2000 lukte het in Dessel wel en
werd Flor gemeenteraadslid.
Zes jaar later, in 2007, volgde het
schepenschap. Schepen voor
Economie, Openbare Werken,
Patrimonium, Ruimtelijke Ordening,
Landbouw en KMO. In datzelfde
jaar lukte het nationaal wel en werd
Flor het eerste Dessels kamerlid.
Een mandaat dat hij in 2010
verlengd zag.
Flor maakte er een erezaak van
om in Dessel werk te maken van de
vele kleine herstellingen die zich
aandienden. Honderden meters
voet- en/of fietspad zijn
ondertussen aangepakt of zitten in
de planning,
terwijl systematisch de laanbeplanting
vernieuwd werd.
Wij danken Flor
voor zijn inzet.

B

este Desselaar,

DAUWTRAPPEN

Op zaterdag 3 maart werd de nationale N-VA-campagneslogan voor de
volgende gemeenteraadsverkiezingen bekendgemaakt.
“De kracht van verandering” werd onmiddellijk in alle media op de korrel
genomen. De N-VA zou de nationale politiek misbruiken voor lokaal beleid.
Het woord ‘misbruiken’ zegt hier veel, want wat de Vlaming voorgeschoteld krijgt
door Di Rupo I is inderdaad niet veel fraais. Geen structurele hervormingen.
Wel de factuur.
Maar men moet ook eerlijk zijn. De voorbije maanden congresseerde de N-VA
zes (!) maal over lokaal beleid. De krachtlijnen van hoe wij de Vlaamse gemeenten
willen besturen liggen vast. Dit vertalen naar Dessel is nu de uitdaging.
Daarvoor rekenen we ook op jou. Via onze gespreksavonden en via een enquête
die we met de Betrokkenheid van mei zullen verspreiden. Hou je pen maar klaar.
“De kracht van verandering” werd in Dessel zes jaar geleden ingezet.
Wij zullen dan ook “doorgaan met verandering”.
Guy Muylaert
Voorzitter N-VA Dessel

Kris Van Dijck
Burgemeester - Lijsttrekker

Kom mee je zeg doen en bepaal mee het
N-VA-verkiezingsprogramma
op de volgende resterende dagen:
donderdag 19 april De Keeper, Meistraat
donderdag 3 mei Den Export, Turnhoutsebaan
Telkens om 20.00 uur.

Samen besturen, goed besturen !
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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.nvadessel.be
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.

Vernieuwd kerkhof.

I

n onze gemeente zijn drie begraafplaatsen: centrum, Witgoor en Zanddijk. Deze
laatste begraafplaats ligt verscholen in de natuur en is een ontwerp van wijlen Rik
Carlier. De gemeenteraad van februari besliste deze begraafplaats een grondige
opknapbeurt te geven. Paden worden aangepast opdat ook rolstoelgebruikers overal
vlot bij kunnen en de beplanting wordt vernieuwd. Eén en ander kon bij de oppositie
op weinig steun rekenen. Het kerkhof was aldus sommige raadsleden een ware
schande, maar de opkuis mee goedkeuren kon dan ook weer niet. Zo zouden er te
veel planten komen. Nu ja, als je een net kerkhof wilt, is het ook de bedoeling dat alles
snel toegroeit. Van twee dingen immers één als je het ons vraagt. Het college engageerde zich er toe om een goed evenwicht te vinden tussen het aantal planten en een
snel dichtgroeien zodat het wieden en onkruidbestrijden tot het minimum kan beperkt
worden.

Erfgoeddag: helden!

Erfgoeddag 22 april.

O

e k.ERF gaat op 22 april op zoek
naar de grootste Kempische
held. Veertien kanjers van
helden die veel betekend hebben voor
de streek werden reeds geselecteerd.
Op 22 april bepaal jij wie de eretitel
‘Grootste Kempische held’ krijgt. Voor
Dessel werden Karel Ooms en Karel
Minnen genomineerd. Je kan nu al
stemmen op je grootste held op de
website van k.ERF of op de
verkiezingsdag in Villa de Schans.aan
Sibelco. Voor één dag wordt het
romantische privépark van Villa de
Schans omgetoverd in een heldenpark.
Wie is volgens jou dé held der helden?
Alleen al een bezoek aan de villa is
absoluut de moeite. Maar er is meer...
Kinderen kunnen er op klompen lopen,
zich verkleden, medailles maken,
schapen hoeden of een zoektocht
oplossen. Voor volwassenen is er een
tentoonstelling over de zandwinning,
een walk of fame, een erfgoedcafé met
proevertjes van streekproducten,
Dus kom zeker een kijkje nemen op de
Villa de Schans tijdens de erfgoeddag
op 22 april 2012.

p zondag 22 april vieren we in
Vlaanderen Erfgoeddag. Ook
k.ERF viert deze hoogdag van
het cultureel erfgoed.
k.ERF staat voor Kempisch erfgoed en
is een samenwerking tussen de
gemeenten Balen, Dessel, Geel,
Laakdal, Meerhout, Mol en Retie en zet
zich in voor het immateriële en
roerend erfgoed door het te bewaren,
in kaart te brengen en het bekend te
maken bij het publiek. Daarvoor wordt
er samengewerkt met heemkringen,
archieven, musea,
verzamelaars, enz. Kortom, alle
“erfgoedzorgers” uit onze streek.
Maar ook scholen, jeugdverenigingen,
kerkfabrieken en
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muziekverenigingen
worden
aangemoedigd om te
werken
rond
erfgoed.

D

VU: Guy Muylaert - www.n-va.be
Zandvliet 60 - 2480 Dessel

FANC aan het woord.

O

p 22 februari verraste een
spraakmakende titel in de Gazet
van Antwerpen ons allen:
“Opslag nucleair afval niet veilig.”
Aanleiding was de bekendmaking door
het Federaal Agentschap voor Nucleaire
Controle van het opgemaakte rapport
van een flits-inspectie eerder dit jaar.
Het rapport kan je terugvinden op de
website: www.fanc.be Vanuit de gemeente
en vanuit STORA wordt de nucleaire
activiteit op de voet gevolgd. Naar
aanleiding van dit krantenartikel werd
dan ook onmiddellijk contact genomen
met FANC en Belgoprocess om duidelijkheid te verschaffen. Diezelfde avond
mocht onze burgemeester het gaan
uitleggen op Ter Zake… En laat er geen
twijfel over bestaan; ook N-VA eist
optimale veiligheid. Enkel op die manier
kunnen wij achter de nucleaire industrie
in onze regio blijven staan. Op de
gemeenteraad van maart kregen de
raadsleden toelichting van het FANC zelf.
Eén dag na die bewuste berichtgeving
sprak men in dezelfde krant, en op het
bijhorend kaartje: “aan de oever van het
kanaal Dessel-Schoten.” Laat ons alvast
hopen dat men bij Belgoprocess iets
nauwkeuriger is met de veiligheid dan bij
de Gazet van Antwerpen met het duiden
van de ligging van Belgoprocess…

Uit het gemeentelijk
beleidsplan 2007-2012:
“Onze gemeentescholen
moeten qua infrastructuur in
orde zijn. Voor de school in
Dessel centrum dienen er
ernstige investeringen gedaan
te worden. De oude vleugel en
het schoolhuis (politie) moeten
plaatsruimen voor een modern
schoolgebouw. Er is nood aan
een eetzaal, LO-ruimte,
moderne kleuterschool en
voldoende lokalen voor de
gedifferentieerde werking.”

Een nieuwe school en kinderopvang.

D

e gemeenteraad zou in maart de ontwerpplannen en de promotieopdracht voor
een nieuwe gemeenteschool in de Lorzestraat goedkeuren. De gemeentelijke
basisschool De Kangoeroe heeft dringend nood aan vernieuwde, aangepaste
infrastructuur. De vleugel waarin de kleuterschool gevestigd is, is versleten en de
containerklassen zijn ook maar een tijdelijke oplossing.
Voor dit project wordt gewerkt via de formule van prefinanciering, omdat het meer dan
tien jaar wachten is op de subsidies waarop we recht hebben. 53% van de kost voor
de school wordt door Vlaanderen betaald, maar de wachttijd is te lang en wachten is
niet verantwoord. Nu zijn er noden!
Vooraan in de Lorzestraat, daar waar de politie was en verder de oudste vleugel
vervangend, komen een eetzaal, keuken en toiletten op het gelijkvloers en op de
eerste verdieping vier klassen en burelen voor directie en administratie.
Achteraan, aan de Netestraat, komen een turnzaal met kleedkamers, een nieuwe
kleuterschool met zeven klassen, een overdekte speelruimte en een buitenschoolse
kinderopvang. Het moet de bedoeling zijn dat de werkzaamheden nog deze zomer
starten en de gebouwen per 1 januari 2014 in gebruik kunnen genomen worden. Een
strak, maar haalbaar tijdspad.
Maar… Omdat de uitbreiding van de opdracht met een kinderopvang t.a.v; het
studiebureau nog niet volledig opgenomen is in de buitengewone begroting - iets wat
normaal in mei of juni zou gebeuren – eiste CD&V, op last van een klacht bij de
gouverneur, de verdaging van het punt. Formeel hebben ze gelijk. Het punt werd dan
ook afgevoerd. Resultaat kan nu wel zijn dat we de zomer niet halen met een verder
uitstel voor school en kinderopvang tot gevolg. Wie daar nu beter van wordt, is ons
niet echt duidelijk…

Drie in één!

D

oor het bouwen van een school en een kinderopvang in hetzelfde gebouw
laten we het gezond verstand primeren en zetten we een nieuwe trend in;
met name het Multi-functioneel gebruiken van een gebouw.
Het moet maar eens gedaan zijn met twee gebouwen te zetten terwijl het ook met
één kan. In België, en in Vlaanderen, is er op die manier al te lang al te veel geld
versmost. Wat gebeurde vroeger? En wat wordt door sommigen nog steeds
bepleit? Er wordt een school gebouwd, die sluit om half vier. En enkele honderden
meter verder wordt een kinderopvang gebouwd, die opent om half vier.
Door beiden in één gebouw te integreren wordt dat gebouw ook optimaal benut.
Gemeenschappelijke ruimten: toiletten, speelplaats, overdekte speelruimte en
sportinfrastructuur kan dan ook door beiden gebruikt worden. Bovendien is het
de bedoeling dat de turnzaal ook nog eens door de Desselse turnclub Spinfit
gebruikt wordt. Eenmaal betalen. Drie maal gebruiken.
Wat kan je daar op tegen hebben?

Digicat Awards.

O

p dinsdag 6 maart
werden in de VITO
de Awards van
Digicat, het Dessels
Interactief Netwerk voor
Gemeenschapstelevisie en
Informatie over het cAtproject uitgereikt.
Een erkenning voor het harde werk van
de vrijwilligers van Dessel, Mol en Retie.
‘Het kanon’ werd de grote winnaar van
de avond. Het filmpje gaat over een
feestkanon dat het gemeentebestuur van
Retie vorige zomer na een vete van 125
jaar eindelijk heeft teruggeven aan
buurgemeente Dessel. De opnames
werden gemaakt in Dessel met acteurs in
klederdracht in de origenele Smidse
onder de regie van Frans Blankert.
Camera werk werd gedaan door
Chis Minnen uit Dessel en Marcel Gillhaus
uit Mol, montage door Frans Blankert en
Marcel Gillhaus. Zij wonnen in de
categorie ‘De kijker beslist’. De Digicat
Award is een beeldje van een kat en
werd uitgereikt door ex-wereldkampioen
motorcross Joël Smets uit Dessel.
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Eén containerpark voor twee gemeenten.
Uniek in de Kempen.

O

p zaterdag 3 maart werd het
nieuwe containerpark aan de
Stenehei officieel geopend door de
burgemeesters Kris Van Dijck en Cis
Schepens en IOK-voorzitter Johan Leysen.
Hier vinden jullie de toespraak van onze
burgemeester:
Ik ben blij jullie allen hier in Dessel te
mogen verwelkomen. En als gemeentebesturen opgetrommeld worden voor een
feestelijke opening, dan mag je er van op
aan dat daaraan een heel proces
voorafging. De realisatie van dit
containerpark voor Dessel en Retie door
de respectievelijke gemeentebesturen en
IOK Afvalbeheer als bouwheer, beheerder
en uitbater, is daarop geen uitzondering.
Een verhaal van 12 jaar.
Sta me toe dat ik in vogelvlucht dit
proces voor u schets.
Het verhaal van dit containerpark startte
in 2000. Jawel, 12 jaar geleden, toen de
milieuvergunning voor het Dessels
containerpark aan de gemeentelijke
werkplaats in de Boshoek verviel en de
gemeente op zoek moest naar een
oplossing. Inclusief uitbreiding van de
oppervlakte, installeren van een weegbrug en een wijziging van de opslag van
KGA. De werkelijke start voor een
oplossing was het besluit van het college
van 8 maart 2001 dat luidde als volgt:
“aan IOK de opdracht te geven ondersteuning te verlenen bij het samenstellen
van het aanvraagdossier tot het bekomen
van een nieuwe milieuvergunning voor
het containerpark.” Op de bestaande
locatie. Twee jaar later, op 20 maart
2003 besloot de gemeenteraad van
212 Dessel: “Principiële goedkeuring te
hechten aan het voorontwerp en voorlopige raming voor het realiseren van een
DIFTAR-containerpark.” Waar het principe
zal gehanteerd worden: de vervuiler
betaalt. Nog eens een jaar later werd het
ontwerp, inclusief een verdubbeling van
de oppervlakte op de bestaande locatie
aan de gemeentelijke werkplaatsen, door
het college goedgekeurd. Tevens richtte

men op datzelfde college een principiële
vraag aan IOK met betrekking tot
mogelijke samenwerking inzake
containerparken. KMO-zone Stenehei
Eén en ander wordt tussen de gemeente
en IOK Afvalbeheer besproken op 24 juni
2004. Tijdens deze bespreking komen de
belangrijkste contouren tot stand:
- de overname door IOK Afvalbeheer;
- een nieuwe locatie; (jawel, want een
uitbreiding aan de Boshoek zou ten dele
in groen gebied vallen en dus uitgesloten…)
- dat de investering volledig ten laste van
IOK Afvalbeheer zal vallen;
- m.b.t. politieverordening en huishoudelijk reglement blijft de autonomie van de
gemeente overeind;
- de samenwerking met andere gemeenten.
De kost van het bestaande containerpark
bedroeg op dat moment +/- 20 euro per
inwoner per jaar en bij overname door
IOK, mits toepassing van een aantal
retributies, zou dat bedrag halveren tot
nog 10 euro per inwoner per jaar.
Dit alles resulteerde in een principiële
vraag, op 1 juli 2004 (straks 8 jaar
terug), van het Dessels schepencollege,
aan IOK Afvalbeheer, of deze laatste een
intercommunaal containerpark in haar
beheer kan realiseren in Dessel, met als
mogelijke zone de KMO-zone Stenehei.
De KMO-zone Stenehei waarvan de
uitbreiding de maand daarvoor als
regionaal bedrijventerrein via een
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan op 7
juni 2004 door de Vlaamse regering
goedgekeurd werd en waarvan de
gronden door IOK verworven werden.
Tal van problemen.
De beslissing, de klip was genomen,
maar de weg zal nog bezaaid zijn met tal
van wolfijzers en schietgeweren, want het
Dessels schepencollege neemt op 14
december 2006 kennis van de bouwweigering, afgeleverd aan IOK, voor een
containerpark voor Dessel, Retie en een
deel van Geel.

Hoofdreden:
- de verkeersgenererende aard van de
activiteit langs een problematische N118
die slecht ontsloten is in Geel en Retie;
- en het feit dat een containerpark niet in
overeenstemming is met de voorschriften
van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan… Bv. 11 werknemers per ha.
In april 2008 wordt opnieuw een bouwvergunning aangevraagd. Dit resulteerde
in januari 2009 tot een quasi unieke
beslissing vanwege stedenbouw…
Ik heb al wel wat meegemaakt; maar
dit… een tijdelijke bouwvergunning!
“De werkzaamheden of handelingen
waarvoor vergunning is verleend, mogen
niet langer dan vijf jaar na afgifte van
deze vergunning in stand blijven of
uitgevoerd worden. Na deze periode
dienen alle constructies en verhardingen
verwijderd te worden.”
Nooit gezien!
Na heel wat gepalaver en bespreking
wordt een derde keer vergunning
aangevraagd. Derde keer goede keer
want nu lukte het wel. De klokt staat
ondertussen al op 2010.
Dessel en Retie slaan de handen in
elkaar. Van dan af wordt er naarstig
doorgewerkt. Door IOK afvalbeheer. Door
de beide gemeentebesturen en hun
respectievelijke medewerkers. Maar sta
me toe hier toch zeker de twee schepenen te vermelden: David Staes en Ellen
Broeckx die de handen in elkaar sloegen
en uren overlegden om de verwachtingen
én verzuchtingen van Dessel en Retie, en
haar inwoners, te verzoenen.
Het resultaat mag gezien worden!

De vervuiler betaalt correct
Sta me toe, als afsluiting, toch nog even
volgende boodschap mee te geven.
Blijkbaar bestaat in onze gemeenten een
grote ongerustheid. De voorbije dagen
was (en is) het over de koppen lopen op
onze eigen containerparken. Er wordt
massaal grote kuis gehouden in Dessel
en Retie en kwatongen beweren ook
daarbuiten. Nu het nog kan… Schijnt
men te denken. Want straks wordt alles
zo veel duurder…
Ik, beste genodigden, ben daar niet van
overtuigd. Nu moet men ook betalen
voor vele fracties. En nu gebeurt dat al
radend, al schattend… Nu moet elke
burger meebetalen, ook voor wat
anderen aanleveren. Ook de
belastingbetaler die weinig of geen
gebruik maakt van het containerpark.
Straks betaalt ieder voor zijn eigen afval.
Correct. Gewikt en gewogen.
Wie kan daar wat tegen hebben?
Maar laat vooral dat de boodschap zijn:
Wie slim sorteert, spaart voor zichzelf
en spaart het milieu.
Kris Van Dijck

