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In de kijker:
Fons Dries

N

a Ellen Verhoeven in vorige
Betrokkenheid, stellen we nu
onze andere N-VA-ondervoorzitter aan u voor: Fons Dries,
Fons is al 20 jaar gemeenteraadslid en voor weinigen onder ons een
onbekende. In januari 1995 legde
hij voor het eerst zijn eed af. Als op
en top Witgoornaar engageerde hij
zich steeds in het lokale verenigingsleven, vooral bij de Chiro.
Fons, geboren in 1964, groeide op
aan de Nieuwedijk. Een plek waar
hij samen met zonen Rik en Jan nog
steeds woont. Na enkele jaren als
arbeider gewerkt te hebben zette
hij als stielman de stap naar een
eigen zelfstandige onderneming.
Sinds kort met de oudste zoon Rik.
Hij is een ondernemer pur sang
want we kennen hem allen als een
noeste werker die geen enkele
uitdaging uit de weg gaat en voor
alles wel een oplossing weet. In al
die jaren zal hij ook wel in uw buurt
een werf gehad hebben…
Ook op politiek vlak is Fons een
man van no-nonsens. Recht voor
de raap en met een groot hart
voor heel Dessel, en Witgoor in het
bijzonder, komt hij op voor de
Desselaar en zijn omgeving met
bijzondere aandacht voor de
infrastructuur. Fons vertegenwoordigt onze gemeente ook in de
politieraad Balen-Dessel-Mol en
volgt de intergemeentelijke samenwerkingen van IVEKA en PIDPA op.
Binnen de Desselse N-VA is hij een
man van de daad als er met de
handen moet gewerkt worden.
Bij verkiezingscampagnes en
andere activiteiten een rots waarop
we kunnen
bouwen.
We zijn hem daar
bijzonder
dankbaar voor.

B

este mensen,
De start van de zomer dient zich in Dessel vrij spectaculair aan.
Naast Graspop, dat dit jaar aan haar 30ste editie toe is en het 20ste
als metal festival, zal zeker de komst van de Australische rockband AC/DC
Dessel op het internationaal forum plaatsen. Na een optreden in het
Londense Wembleystadion op 4 juli en voor ze zullen neerstrijken op het
autocircuit van Imola in Italië op 9 juli, is op maandag 6 juli het Graspopfestivalterrein aan de Stenehei plaats van afspraak met de door de
gebroeders Young, als pioniers van de hardrock, in 1973 gestichte band.
Graspop bewijst jaar op jaar opnieuw hoe vanuit een lokale gemeenschap
iets groots kan opgebouwd worden.
Als gemeente dragen we ook ons steentje bij. Dit is een dagelijkse
opdracht van alle medewerkers van de gemeente. Ook door regelmatig
iets extra’s te doen. Denken we aan de pick-nick aan de Sas 4-toren of de
vele sport-, spel- en cultuuractiviteiten. Zo geven we Dessel kleur.
Als partij hebben we de voorbij weken ook de klemtoon gelegd op samenlevingsopbouw. Met de #helfie-campagne roepen we alle mensen op een
helpende hand uit te steken in onze samenleving. De essentie is dat je als
burger niet alles moet verwachten van de overheid. Ook niet elk individu
zijn of haar ding maar moet laten doen. Onze gemeenschap krijgt pas
vorm daar waar mensen voor elkaar iets doen. Iets betekenen. In Dessel
zijn we wat dat betreft goed bezig. Ons verenigingsleven en de buurten
waarin we leven bruisen van activiteiten.
Kris Van Dijck
Burgemeester
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Jolien Wuyts - 0478 63 54 54

N-VA secretariaat
Biezenstraat 28.
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
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

# Helfie.

G

eef de Kracht van Verandering, Motor van Vooruitgang een duwtje in
de rug! Ook jij kan een #Helfie zijn door zelf initiatief te nemen, door
je steentje bij te dragen waar je kan. Want Vooruitgang zit in ons
allemaal, in de grote en de kleine dingen.
Ben jij ook een #Helfie? Wil je de Motor van Vooruitgang mee in gang
duwen? Ga dan naar de website van N-VA en zet je schouders onder de
Kracht van Verandering, Motor van Vooruitgang.
5 pijlers van een #Helfie-beleid
De N-VA wil het land weer in beweging krijgen. Daarom moeten we moeilijke, maar noodzakelijke keuzes maken. Keuzes met resultaat. Stilletjes
aan zien we dat de motor terug aanslaat. De Kracht van Verandering werd
de Motor van Vooruitgang, met een #Helfie-beleid dat steunt op 5 pijlers:

1.

Meer jobs

Dankzij een verlaging van de loonlasten kunnen onze bedrijven voor meer
jobs zorgen. En meer jobs, dat betekent meer koopkracht voor de
gezinnen en minder uitgaven voor de overheid.

2.

Minder belastingen

Dankzij een verlaging van de belastingen stijgen de nettolonen. We gaan er
met z’n allen op vooruit. Mensen kunnen weer geloven in de toekomst.

3.

Meer veiligheid

Er is weer een echt veiligheidsbeleid. Dankzij de uitbreiding van de
terrorismewetgeving en meer politie op straat, kunnen we onze gemeenschap beter beschermen.
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Humane migratie

Met een streng maar rechtvaardig migratiebeleid beschermen we de échte
vluchtelingen. Maar criminelen die illegaal in het land verblijven, worden
zonder pardon uitgewezen.

5.

Warme toekomst

Als gemeenschapspartij laten we niemand achter. We investeren in de bouw
van meer scholen. De pensioenen worden hervormd om ze betaalbaar te
houden. En we trekken de laagste uitkeringen en pensioenen op.

Opening Kangoeroe en
Speelplaneet.

O

p zaterdag 9 mei openden minister
van Onderwijs Hilde Crevits en onze
burgemeester de nieuwe schoolgebouwen en kinderopvang aan de
Lorze-, Gilde- en Netestraat. Het feit dat
beiden op één locatie hun stek kregen,
waarbij gebouwen dubbel gebruikt
worden, ook na de lesuren, kreeg lof van
de minister. Bovendien zullen de refter
met keuken en de sportzaal bijkomend
door de Desselaar kunnen gebruikt
worden waarbij het een win-win is voor
de hele gemeenschap.
We mogen fier zijn op deze realisatie. Het
was een samenwerking tussen gemeente
en Belfius waarbij de Desselse onderneming Nijs-Driesen de uitvoerder werd.
Onder strikt toezicht van onze gemeentemedewerkers, onder leiding van schepenen Herman Minnen en Pascale Segers,
werd ook over het budget gewaakt.
Slechts 1,7% aan werken in meer, wat
dan nog doelbewuste keuzes waren,
deed ons afkloppen op een bedrag van
5.251.687 euro. De Vlaamse subsidie,
geraamd op ruim 2 miljoen euro, zal ten
laatste volgend jaar uitgekeerd worden.
De klassen van de lagere school verhuisden in de paasvakantie, de lessen L.O.
vinden al plaats in de nieuwe sportzaal
en de kinderopvang nam haar intrek.
Tegen 1 september volgen de kleuters.
Eind augustus volgt nog een open deur.
Beslist de moeite om eens binnen te
springen.

Uit het N-VA
Verkiezingsprogramma:
“De gemeente werkt nauw
samen met sociale
huisvestingsmaatschappijen,
dit voor zowel de renovatie
van bestaande woningen, als
voor de bouw van nieuwe
woningen.”

Bouwproject van De Ark.

I

n onze gemeente loopt een groot bouw- en renovatieproject van de Ark in de wijk
Klimopstraat, Berkestraat, Eikestraat, Bottelstraat Vuurdoornstraat en
Accaciastraat. Bijna alle huizen worden gerenoveerd of gesloopt en weer opgebouwd. Het zullen zowel koop- als huurwoningen zijn.
We stellen vast dat heel wat inwoners hierover informatie wensen. Het is logisch dat
bij zulk een grote verhuisbeweging er heel wat vragen en ongerustheden zijn.
Eveneens vragen aangaande de koopwoningen en de sociale leningen.
De Ark heeft als sociale huisvestingsmaatschappij een groot verspreid werkgebied en
deed ons het voorstel om in onze gemeente een proefproject te starten.
Zij willen zich maximaal toegankelijk opstellen naar de klanten toe. Omdat het werkgebied sterk verspreid is en zij belang hechten aan de voeling met hun klanten en
andere actoren willen ze op locatie kunnen werken. Door effectief dichterbij te zijn,
kunnen ze beter inspelen op wat er leeft in de buurten en bij de klanten.
Door het invoeren van antenneposten zijn de diensten sneller bereikbaar voor een
groter publiek.
Vanaf september tot december 2015 hebben zij een antennepost in ons administratief
centrum De Plaetse. Je kan daar terecht met al je vragen voor de berekening van de
huurprijs, inschrijvingen voor een huur- of koopwoning, leningen, enz.
Nadien wordt het project geëvalueerd en indien blijkt dat het ‘nuttig’ is zal de overeenkomst verlengd worden. De Ark zal dit communiceren via hun ‘bewonerskrantje’ en via
ons gemeentelijk informatieblad ‘De Desselaar’.

Sociaal tarief
kinderopvang.

A

ls iemand een aanvraag kinderopvang doet bij de kinderopvang of
school en de verantwoordelijke
merkt dat er eventueel moeilijkheden zijn
bij het betalen van de rekeningen verwijst
hij/zij de mensen door naar het OCMW
om de toepassing van het sociaal tarief
kinderopvang te onderzoeken.
Op basis van alle inkomsten wordt er
gekeken of men in aanmerking komt
voor het sociaal tarief kinderopvang,
tegelijk zal men onderzoeken of men in
aanmerking komt voor andere steun
vanuit het OCMW. De inkomsten op
jaarbasis worden vergeleken met de
grensbedragen van het RIZIV. Indien
iemand met zijn inkomsten op jaarbasis
beneden deze grensbedragen zit, komt
hij in aanmerking voor de toepassing van
het sociaal tarief. (= 50 %)
Wij adviseren dan aan de school die de
voor- en naschoolse opvang organiseert
of IBO en zij sturen een beslissing naar
de ouders dat dit op de facturen zal
worden verrekend. Wanneer een gezin
kiest voor pleegzorg, krijgt men standaard het sociaal tarief toegekend. Dit
bedraagt de helft van het uurtarief van
de IBO. Men dient een attest voor te
leggen dat men daadwerkelijk als
pleeggezin fungeert. De financiële
tussenkomst is beperkt tot de helft van
het uurtarief dat wordt gehanteerd door
de IBO Dessel. Zo is de tussenkomst
beperkt in prijs en is onafhankelijk van
het uurtarief van een bepaalde instantie.
Wanneer er kinderen zijn die buitengewoon onderwijs volgen in een onderwijsinstelling gelegen buiten Dessel, die
beschikken over een eigen voor- en
naschoolse kinderopvang, kan de vraag
gesteld worden aan het OCMW Dessel of
wij hier ook in tussenkomen. Dit zal dan
telkens per vraag bekeken worden.
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O

p zaterdagavond 21 februari was Peter De Roover,
ex-voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging en
federaal parlementslid, te gast bij Jong N-VA Dessel.

Peter deed zijn visie over het Vlaams-nationalisme uit de doeken tijdens een
intiem woonkamergesprek. Het was een erg interessant en toch wel uniek
gesprek. We kregen de kans om hem persoonlijke vragen of vragen die op onze
lippen brandden te stellen.
We willen Peter nog eens heel hard bedanken en wensen hem veel succes met
zijn toekomstige activiteiten!

Kroegentocht.

O

p vrijdagavond 29 mei hield
Jong N-VA Dessel haar Kroegentocht. Dit jaar in het bijzijn van
Vlaams Volksvertegenwoordiger
Paul Van Miert.
Het was een gezellige avond waarbij
we de caféétjes rond de Desselse
Markt een bezoekje brachten. Tussen
pot en pint werden er ideeën en
verhalen gedeeld. Ook Paul Van Miert
deed enkele verhalen uit de doeken die
hij meemaakte in z’n carrière als
Vlaams Volksvertegenwoordiger.
De avond, of zeg maar nacht, werd ‘al
dansend’ afgesloten in JC Spin.

Familiedag Boom.

S
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amen met N-VA Dessel was ook
Jong N-VA Dessel aanwezig op de
speciale editie van de familiedag
‘1 Jaar Vooruitgang’ op 30 mei in
De Schorre in Boom. Tijdens deze dag
werd er door een 4000-tal N-VA-leden
en N-VA-prominenten feest gevierd
omdat N-VA net 1 jaar het voortouw
neemt in de Vlaamse Regering en
prominent aanwezig is in de Federale
Regering.
Het was een enorm gezellige dag die
verliep in een uiterst gemoedelijke
sfeer. Zo konden we met Jan Jambon,
Geert Bourgeois, Bart de Wever en
nog vele andere N-VA-kopstukken
tussen pot en pint een praatje slaan.
Kracht van verandering, motor van
vooruitgang!

