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In de kijker:
André Geerinckx

E

én van de nieuwe gezichten
in ons Dessels N-VA-bestuur
is dat van André. André werd
geboren in Dessel op 4 juli 1960.
Met zijn drie broers en drie zussen
groeide hij op aan de
Boeretangsedreef. Na het vroege
overlijden van vader stond moeder
Julia er alleen voor waarbij André
zich mee over de veel jongere
broer Eric ging bekommeren.
In zijn jeugdjaren was hij bij de
KRB aan Tijl 4, later nog enkele
jaren actief bij de Chiro en ontmoette daar voor het eerst zijn
toekomstige echtgenote Marleen
Van Campfort. Ze trouwden in
1981, straks 35 jaar geleden en
kregen twee zonen: Anton en
Thomas. Na een korte periode
gewoond te hebben op de Heide,
vond het jonge gezin een vaste
stek in Brasel, pal voor het
kleuterschooltje en naast het
sportpark.
André is van opleiding mekanieker
en momenteel als verantwoordelijke kwaliteit, tekenbureel &
administratieve ondersteuning aan
de slag bij NV Langerlo in Genk,
begin dit jaar door German Pellets
over genomen van elektriciteitsproducent E.ON.
Hij heeft ook een passie voor
reizen. Zuid-Afrika bijvoorbeeld.
Van op afstand de gemeente
politiek volgend werd André lid van
de N-VA. Bij de laatste bestuursverkiezingen zette hij de stap naar
het bestuur. Vol engagement wil hij
zich mee inzetten voor Dessel.
Met de slogan: “als ik iets doe,
wil ik het goed
doen”, zeker een
versterking van
onze ploeg. We
wensen André
veel succes toe.

B

este Desselaar,
We leven in onzekere tijden. De rust en vrede die we in ons land
kenden werd op dinsdag 22 maart bruusk verstoord. Onschuldige
mensen lieten het leven of werden levenslang fysiek en mentaal gekraakt
door barbaarse, extremistische gekken die geen greintje respect hebben
voor de manier waarop wij hier in het westen leven en werken.
Oorlogen en wreedheden zijn van alle tijden.
Ook onze voorouders kenden verschrikkingen. Wij zijn er ons te weinig van
bewust dat de vrede en vrijheden die wij nu kennen geen
vanzelfsprekendheid is. We gaan, staan en zeggen wat we willen. Reizen
waar we willen en vinden dat allemaal vanzelfsprekend. Dat alles heeft nu
een ferme opdoffer gekregen. Maar toch!
De vrijheden die wij kennen zijn verworven door een decennialange strijd.
Recht om je gedacht te zeggen. Recht om te vergaderen. Recht om te
verenigen. Ja, ook recht om te stemmen. Die vrijheden laten wij ons nooit
afnemen en we zullen op de barricade staan om die rechten te vrijwaren.
Voor mannen en vrouwen, jong en oud.
Daarom ook mogen we onze dagelijkse levenswijze niet aanpassen. Alerter
moeten we misschien wel zijn. En op onze strepen staan.
Maar ook al is er dreiging; wij moeten met fierheid blijven leven, dansen en
zingen.
Vanuit die visie blijven we in Dessel verder werken en zullen we onze
Desselse manifestaties niet in het gedrang laten komen. Ik krijg kritische
vragen over Graspop. En misschien terecht. Maar dat feest gaan we niet
laten verknoeien door hen die spuwen op onze waarden. We blijven ons
inzetten om van wat we verworven hebben dagelijks te genieten.
Dat zijn we aan onze samenleving verplicht.
Kris Van Dijck
Burgemeester
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Pagadderpad
geopend.

S

inds zijn oprichting in
2006-2007 is de Sas
4- toren een baken in het
toeristisch gebeuren van onze
streek. Pal op de kruising van
de kanalen is het een richtpunt
voor hen die fietsen langs de
kanaaloevers of op andere
manieren onze streek
verkennen.
Het uniek uitzicht over de streek
en de permanente tentoonstelling over de scheepvaart, de
witzandontginningen en Dessel
hebben sinds kort twee extra
aantrekkingspolen.
Het speelbos aan de voet van
de toren krijgt meer vorm en
sinds kort werd de brede waaier
van natuurwandelingen die
Dessel rijk is aangevuld met het
Pagadderpad.
Schepen van Toerisme Willy Broeckx opende op woensdag 23 maart de actieve
wandeling voor kinderen en het hele gezin die vertrekt aan de Sas 4-toren.
Al wandelend in dit mooie stukje Dessel worden kinderen uitgedaagd om te
ravotten, te klauteren. Kortom zich uit te leven in de natuur.
We laten Willy zelf aan het woord:
“De wandeling is bedoeld voor kinderen tussen drie en tien jaar. Maar eigenlijk
kan heel de familie het pad bewandelen. Pagadder is een ander woord voor kleine
jongen of meisje. Het is een 2,5 km lange wandeling. Het Pagadderpad is een
wandeling die ontworpen is volgens het Multi Moveconcept, een beweegprogramma dat in heel wat Vlaamse basisscholen wordt gebruikt. De bedoeling is
om kinderen zoveel mogelijk verschillende bewegingen te laten uitvoeren.
De wandeling vertrekt op een helling waar de kinderen moeten klimmen.
Vervolgens duiken ze het bos in, waar ze allerlei hindernissen en spelletjes
moeten uitvoeren. Ze kunnen zelfs een stukje pootje baden door de Nete.”
Waar wacht je op?

De Vaart verjaart.

D

e Kempense kanalen brachten sinds ze gegraven werden in de negentiende
eeuw heel wat welvaart in de Kempen. Met de aanvoer van maaswater werd
het woeste, onvruchtbare land bewaterd en de scheepvaart zorgde voor
nieuwe industrieën. Het verhaal gaat dat het ook een schipper was die, zand
vervoerend, aandacht kreeg voor het veel wittere zand op de kanaaloevers en zo
de aanzet gaf voor de ontginning ervan hier bij ons in Dessel, Mol en Lommel.
In 2016 verjaart de Vaart: het kanaal Dessel – Turnhout - Schoten zal dan
respectievelijk 142 (voor het jongste gedeelte: Sint-Lenaarts - Schoten), 150
318 (Turnhout - Sint-Lenaarts) en 170 (Dessel - Turnhout) jaar oud zijn. In 2016 zal
dus het overgrote gedeelte van het kanaal 150 of 170 jaar bestaan en vieren we
dit jubileum in én met al de tien gemeenten die langs het kanaal liggen.
Dessel, Retie, Arendonk, Ravels, Oud-Turnhout, Turnhout, Beerse, Rijkevorsel,
Brecht en Schoten slaan de handen in elkaar. Andere betrokken organisaties zijn
nv De Scheepvaart, Erfgoedcel Noorderkempen, Kempens Landschap en onze
Erfgoedcel k.ERF.
De festiviteiten die heel de zomer zullen plaatsvinden vangen deze maand al aan
in Dessel. Voor meer info: www.vaartverjaart.be

N-VA secretariaat
Lorzestraat 7, bus 1.
Tel. 0477 63 24 92 - Diana Slegers
e-mail: kris.vandijck@n-va.be
www.n-va.be/dessel - www.krisvandijck.be
Het secretariaat is maandag en vrijdag
open van 10.00 tot 12.00 uur en van
14.00 tot 16.00 uur. Donderdag van
15.00 uur tot 19.00 uur. en op afspraak.
Kris Van Dijck is bereikbaar na afspraak.

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

6% BTW op
scholenbouw.

D

e N-VA kan eindelijk doen wat
sinds haar oprichting in 2001 in
haar programma staat: de BTW op
scholenbouw van 21% naar 6% brengen.
Wij hebben daar een driedubbele reden
voor:
1. Onze schoolinfrastructuur is verouderd
en dient vernieuwd te worden.
2. In bepaalde regio’s is er een
capaciteitsprobleem en moet er dringend
gebouwd worden.
3. Vlaanderen investeert en moet daarop
dan 21% betalen aan de federale
overheid. M.a.w. de gemeenschappen die
investeren worden belast. Waar is de
logica?
Begin dit jaar kon federaal minister van
Financiën Johan Van Overtveldt eindelijk
het tij keren. De 6% is een feit.
Maar wat indien deze maatregel vroeger
had ingegaan? Wat indien de N-VA
vroeger in de federale regering had
gezeten?
Voor de bouw van De Kangoeroe en
kinderopvang betaalden we nog
21% BTW: 895.989 euro.
Met de 6% regel zou dat slechts
255.996 euro geweest zijn. Het zou de
Desselse factuur met een kleine 640.000
euro verminderd hebben…
Zonde als je weet wat we daarmee
allemaal hadden kunnen doen…
Maar goed, beter laat dan nooit.
Tijd dus om het dossier school Witgoor
verder voor te bereiden.

Uit het N-VA
Verkiezingsprogramma:
“Als partner in het cAt-project
(berging laagactief en kortlevend afval) nemen we onze
volledige verantwoordelijkheid
tot uitvoering, naar letter en
geest, van het STOLA-rapport.”

Lokaal Fonds krijgt vorm.

T

oen ruim tien jaar geleden het partnerschap STOLA en de Desselse gemeenteraad het licht op groen zetten voor de definitieve opslag van het categorie
A-afval in Dessel werden daaraan heel wat voorwaarden gekoppeld.
Een belangrijke voorwaarde was het oprichten van een Lokaal Fonds waaruit
jaarlijks projecten ten goede van de Desselse gemeenschap gefinancierd worden.
Dit Fonds zal op 3 juni geïnstalleerd worden.
Het Lokaal Fonds kent een Dessel en een Mol luik. Beiden werken autonoom.
Verder bestaat het Fonds uit een Raad van Bestuur en een Uitvoerend Comité. De
Raad van Bestuur dient de financiële middelen van het Fonds te beheren. Het
Uitvoerend Comité daarentegen moet beoordelen waaraan gelden gespendeerd
worden.
Zowel in de Raad van Bestuur als in het Uitvoerend Comité zitten vertegenwoordigers van de politieke, maatschappelijke als economische actoren die Dessel rijk is.
Op de Algemene Vergadering van STORA in maart werden de beheerders aangeduid.
Voor de Raad van Bestuur: Roel Mermans, Paul Bertels en Wim Smet.
Voor het Uitvoerend Comité: Ellen Broeckx, Roel Mermans, Paul Bertels, Theo Van
Reusel, Wim Smet en Stijn Vanherck.
Het Fonds start dit jaar nog met een eerste schijf van 1 miljoen euro. Al naargelang het bergingsproject meer vorm krijgt zal het Fonds ook volgestort worden
door de afvalproducenten. We ramen de totaliteit op een 80 à 100 miljoen euro
voor Dessel en Mol en fiftyfifty tussen hen te bedelen.

WODCA

I

n de nacht van zaterdag 19 op
zondag 20 maart was er een grote
provinciale WODCA-actie. Ook de
politiezone Balen-Dessel-Mol nam
hieraan deel. Bovendien koos de
Antwerpse gouverneur Cathy Berx het
Dessels gemeentehuis uit om - geflankeerd door onze burgemeester tijdens een voorafgaandelijke persconferentie de resultaten van 2015
kenbaar te maken. Er werd gecontroleerd op 4 verschillende locaties in
onze zone. Op het Meiplein in Witgoor,
waar de gouverneur en burgemeester
een kijkje gingen nemen, in Mol aan de
Postelsesteenweg, Laar en Markt.
In totaal werden 247 bestuurders
gecontroleerd op alcohol. 5 ademtests

(2%) waren positief en 2 rijbewijzen
werden ingetrokken. Van de 365
voertuigen die op snelheid gecontroleerd werden, werden 40 (10,9%)
overtredingen vastgesteld.

Inleverbox.

O

m onze gebruikers van de
bibliotheek beter van dienst te
zijn staat er sinds enige tijd een
inleverbox aan de ingang van de
bibliotheek. Is de bib gesloten en je wilt
je geleende werken inleveren? Geen
probleem. Je deponeert je boeken of
CD’s in de box en onze
bibmedewerkers zorgen ervoor dat ze
keurig uitgeschreven worden en in de
rekken belanden.
Groot was onze verbazing toen we in
een rapport over bibliotheken in
Vlaanderen in een Vlaamse krant
mochten lezen dat Dessel geen
inleverbox heeft noch inzet op digitale
media. Tweemaal onjuist.
Slecht rapport voor het rapport als je
het ons vraagt.

Foto’s waar je oud op staat
moet je bewaren. Daarmee
kan je over 10 jaar bewijzen
dat je niks veranderd bent.
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Theo keek je recht in de ogen!

O

p vrijdag 25 maart was staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken te gast in Dessel. Voor een
volle bovenzaal van Sportpark Brasel bracht hij een boeiende vertelling over zijn beleid. Doorspekt met
anekdotes en cijfers getuigde hij over de grootste vluchtelingencrisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Een
beklijvend verhaal waarbij je een speld hoorde vallen. Iedereen was eenduidig: wie er niet bij was heeft iets gemist.

Lid worden?

W

il je graag deel uitmaken van
onze enthousiaste jongerengroep, neem gerust contact op
met onze voorzitter:
320

Jolien Wuyts
E-mail: jolienwuyts23@hotmail.com
Telefoon: 0478 63 54 54

Facebook
Bezoek onze pagina op Facebook en
voeg ons toe om op de hoogte te
blijven van onze activiteiten:
www.facebook.com/pages/
Jong-N-VA-Dessel

