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In de kijker:
Sonja Houbrechts

S

onja groeide op in Antwerpen. In 1978 verhuisde zij na
haar huwelijk met Eric
Peeters naar Dessel. Boshoek 13
werd hun thuis.
Als moeder van drie kinderen:
Yves, Ellen en Hanne, koos Sonja
bewust voor de job van huismoeder. Hierdoor kon zij ook tijd
vrijmaken om mee te helpen als
leesmoeder en handwerkmoeder in
de school. Dit vrijwilligerswerk blijft
ze ondertussen, via opvoedingsondersteuning, verderzetten als
huiswerkbegeleidster.
Ondertussen zijn de kinderen het
huis uit en is er tijd vrijgekomen
voor andere dingen.
Naast muziekoptreden en toneelvoorstellingen, een geliefd tijdverdrijf voor Sonja en Eric, wordt een
groot deel van de vrije tijd ingevuld
door de vijf kleinkinderen.
Drie jaar geleden koos Sonja
ervoor om het N-VA bestuur te
versterken. Je zal Sonja niet
opmerken in de voorste rijen van
de activiteiten. Ze zet zich liever in
op de achtergrond, zoals bijvoorbeeld met de administratieve
ondersteuning van de verkiezingscampagnes.
Ook Eric kan volop op haar
rekenen om zijn engagement voor
de Desselse gemeenschap tot een
goed einde te brengen.
We hopen dan ook dat we nog vele
jaren op beiden kunnen rekenen.

B

este Desselaar,
We snakken allemaal naar het einde van de wegenwerken van AWV
op de Turnhoutsebaan. Die lopen nog altijd voor op het schema.
De uitvoeringstermijn loopt tot midden augustus maar we focussen ons op
midden juni. Kwatongen beweren dat voor Graspop de weg wel open zou
zijn, maar niet voor de handelaars. Is dat zo? Wat als de weg met Graspop
niet open is? Wil men dat? N18: dicht. Kastelsedijk: dicht. En de N118
oververzadigd door festivalgangers. Welke Desselaar wordt daar beter
van? We blijven ons inzetten om de weg tijdig open te krijgen.
Niet alleen voor Graspop. Wel voor iedereen!
Om binnen afzienbare tijd weer niet geconfronteerd te worden met werken
aan de N18 (Molsebaan en Turnhoutsebaan) werd beslist om nog voor het
einde van de hierboven genoemde werken de resterende betonstroken te
vervangen door asfalt. Fietspaden zijn voor later en zullen dan ook geen
hinder vormen voor het autoverkeer.
Dit betekent concreet dat vanaf 23 mei de beton vervangen wordt tussen
Klaaseind en Kuilender en vanaf 26 mei tussen Lukasstraat en brug.
De werken zullen voor beide werven 12 werkdagen duren. Dit betekent tot
en met vrijdag 10 juni. We excuseren ons voor de hinder, maar dan is alles
ook ineens vernieuwd. In het andere geval zouden we binnen een paar jaar
opnieuw met een omleiding zitten. Nu door de zure appel bijten en we zijn
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gerust.
We betreuren wel de late communicatie van de wegbeheerder (AWV) ter
zake. Als gemeente hadden we nochtans aangedrongen om tijdig en goed
te informeren.
Kris Van Dijck
Burgemeester

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

Investeren in jeugd.
Nog wegenwerken?!

D

e Molsebaan en de Turnhoutsebaan zijn geen gemeentewegen. Daarvoor is
Vlaanderen verantwoordelijk. De investeringen die hier het voorbije jaar gebeurden zorgden wel voor hinder, maar de wegen zijn dan ook in orde. De laatste
stukken fietspaden nog en we mogen tevreden zijn!
Ook onze gemeentewegen verdienen de beste zorgen.
Jaarlijks investeren we een serieus bedrag in onderhoud en herstelling. Dit zit in onze
meerjarenplanning 2014-2019. Echter voor 2016 voorzagen we geen
asfalteringswerken. Maar…
Doordat een aantal wegen wel erg slecht zijn, en de prijs voor asfalteringswerken zeer
laag is, besliste de gemeenteraad om dit jaar toch nog de hand aan de ploeg te slaan.
Schepen Herman Minnen legde het lastenboek voor om dit jaar nog voor 437.000
euro werken te laten uitvoeren. Voor dit bedrag pakken we Kastelsedijk, Zanddijk,
Molenhei, Polder- en Dijkstraat aan. Preventief werken is hier de boodschap om straks
niet voor nog duurdere ingrepen te staan.

Desselse filmwedstrijd.

D

IGICAT en STORA organiseren deze
zomer een Desselse filmwedstrijd!
Maak een vrolijk, inspirerend,
spannend of grappig filmpje over Dessel
en maak kans om een actioncam te
winnen!
De inzendingen worden ingedeeld in 3
leeftijdscategorieën: -18 jaar, 18-30 jaar,
+30 jaar. De filmpjes worden beoordeeld
op inhoud, vorm en originaliteit.
Per leeftijdscategorie zal er een winnaar
aangeduid worden, die een actiecamera
wint. Daarnaast wordt er nog 1 extra
winnaar geloot uit alle ingezonden
filmpjes. Deze wedstrijd loopt van mei tot
eind september 2016. Iedereen mag
meedoen.
Wat je zeker moet weten:
- Kies een onderwerp uit het Desselse
gemeenschapsleven. Dit kan zijn: een
gebeurtenis, evenement, persoon,
322 vereniging… Zolang er maar een
duidelijke link is met Dessel. Ook het
nucleaire in de regio kan een thema zijn.
- Hou het kort en krachtig - zorg ervoor
dat je filmpje 2 à 3 minuten duurt.
- Je mag filmen met je smartphone, tablet
of om het even welke camera.
- Gebruik alleen eigen beeldmateriaal en
rechtenvrije muziek. Kijk voor rechtenvrije
muziek even op Youtube audiolibrary

(gratis) of vimeo, audiojungle, the music
bed, premiumbeat... (gratis of betalend).
- Stuur je filmpje voor 30 september
2016 via wetransfer naar info@stora.org
of lever het binnen op USB-stick bij
STORA (oude gemeentehuis, Markt 1c
in Dessel).
- Vermeld daarbij duidelijk je naam,
leeftijd, adres en mailadres.
- Je filmpje kan gepubliceerd worden op
www.digicat.be.
Voor alle info: www.stora.org

O

p de gemeenteraad van mei
werden, onder verantwoordelijkheid van Schepen van Jeugd
Willy Broeckx, de jaarlijkse infrastructuursubsidies voor de jeugdverenigingen
goedgekeurd.
In Dessel hebben we ook een goede
jeugdwerking met vier Chiro’s, het JRK
(Jeugd Rode Kruis) en de jeugdhuizen
Scharnier en Spin. Alle zeven hebben ze
een jarenlange ervaring en weten steeds
opnieuw onze Desselse jongeren aan te
spreken.
Jeugdverenigingen die aan hun lokalen
verbeteringswerken uitvoeren kunnen op
steun van de gemeente rekenen.
Op die manier willen we de veiligheid van
die lokalen mee ondersteunen.
Dit jaar opnieuw 15.000 euro.
Een klein bedrag misschien, maar voor
de dagelijkse werking van onze jeugdverenigingen toch een substantiële steun
in de rug.

Sinksenkermis.

S

inksenkermis is ondertussen ook in
Dessel een begrip geworden. Er
waren andere tijden, toen er alleen
maar een foor stond en voor de rest
weinig of niks te beleven was aan de
markt. Schepenen Herman Minnen en
Willy Broeckx zetten hun schouders eronder en de kermis werd wat het nu is.
Desselse horecazaken, allerlei verenigingen en de gemeentelijke sportraad
sloegen de handen in elkaar en ondanks
het mindere weer werd bewezen dat men
zowel in Witgoor als Dessel kermis vieren
kan. Optredens of DJ’s in de
verschillende café’s, tentoonstelling in
De Plaetse, goederenmarkt op zondagochtend, na de middag zeepkistenrace
en op maandag de foorloop met bijna
500 deelnemers. Je moet het maar doen.
En de Desselaar? Hij genoot er van.
Wij willen langs deze weg alle mensen
danken die op één of andere manier
bijdroegen tot het succes.
Ook de bezoekers. Want geef toe; geen
volk, geen kermis.

Uit het N-VA
Verkiezingsprogramma:
“Waar preventie niet volstaat
wordt gecontroleerd en
gesanctioneerd. Dit zowel door
onbemande als bemande
snelheidscontroles.

Snelheidscontroles.

W

e leven toch wel in een rare wereld. De meeste klachten die bij de burgemeester binnenkomen zijn die over overdreven snelheid én van bestuurders die bekeurd worden. Voor de één kan het niet traag genoeg in z’n
eigen straat, voor de ander niet snel genoeg in de ander z’n straat. Daarom een
oproep: rij in elke straat alsof het je eigen straat is.
Op zaterdagavond 21 mei werd er een bemande controle uitgevoerd op de
Kruisberg. In de zone waar 50 de richtsnelheid is (aanwezigheid Kristoffelzaal en
wooncentrum De Hei) reden 51 van de 168 voertuigen te snel. Dat is bijna één
derde. Iemand avontuurde het om er 116 km/uur te rijden…

Bos voor bos.

E

r is heel wat in beweging m.b.t. het cAt-project. Het project waarbij het laagen kortlevend afval in Dessel geborgen wordt. Vorige Betrokkenheid berichtten we over het Lokaal Fonds dat op 3 juni van start gaat en de bouwvergunning voor het communicatiecentrum TABLOO is ook binnen. De bouw start
volgend jaar en de opening is voorzien voor 2020.
Om de bergingsmodules, de veiligheidszone en alle andere bijhorende industriële
installaties te bouwen moet 11,73ha bos gerooid worden. Om het bosarsenaal
van Dessel niet te laten verminderen sloegen de gemeente en NIRAS de handen
in elkaar. Een even grote oppervlakte aan gemeentegronden op Den Diel, gelegen
in natuur- en bosgebied, die nu gepacht worden door Nederlandse boeren,
worden systematisch vrijgemaakt om te bebossen op kosten van datzelfde NIRAS.
Zo compenseren zij in Dessel zelf en onze onbeboste gronden in natuurgebied
worden volwaardig bos. De gemeenteraad gaf daartoe in mei haar toestemming.

De vaart verjaart.

D

it jaar vieren we in de 10 gemeenten langs het kanaal DesselTurnhout-Schoten de verjaardag
van de Vaart.
Dessel en Retie gaven op 19 april de
aftrap voor een geweldig verjaardagsfeest waar we best trots op mogen zijn!
Dank zij de goede samenwerking met
onze buurgemeente Retie, de Erfgoedcel
K.erf, de provincie, het Regionaal
Landschap, STORA en De Scheepvaart
vierden we van 19 tot en met 24 april
feest met expo’s, marktjes, demonstraties, Sas 4 Kermis fuif, Sas 4 volkskermis,
optredens, lichtvloot, vuurwerk en nog
veel meer.
En laat ons eerlijk zijn: Zonder de inzet
van meer dan 300 vrijwilligers uit Retie
en Dessel zouden we nooit zo’n rijk
gevuld programma kunnen hebben
presenteren!
We mochten rekenen op de hulp van
onze jeugdraad, onze cultuurverenigingen, onze sportclubs. Zo’n
mooie samenwerking kunnen we alleen
maar aanmoedigen!
Dankjewel allemaal.

Weet wat te doen bij nucleair incident.

E

en andere lokale eis bij het cAt-project is ook een degelijke en efficiënte
noodplanning. Ook daar zit heel wat verbetering in. Belangrijk punt blijft
evenwel dat de mensen weten wat te doen wanneer er zich een incident
voordoet. Mensen kunnen niet voldoende ingelicht worden over wat te doen als
de sirenes gaan.
Daarom:
1. Blijf binnen of ga naar binnen.
2. Sluit ramen en deuren.
3. Luister naar radio en/of TV
4. Telefoneer niet onnodig.
5. Laat de kinderen op school.
Let op! Elke eerste donderdag van januari, april, juli en oktober worden de
sirenes getest tussen 11u45 en 13u15.
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“jong betrokken”

Het rond punt op de Kastelsedijk
groter is dan de ronde punten op de
meeste gewestwegen?
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De werken op de Turnhoutsebaan
waarschijnlijk voor de deadline zullen
klaar zijn?
De deadline voor de werken is midden
augustus!
Maar er wordt verwacht dat ze zelfs al
midden juni zullen afgerond worden!

2016

Lid worden?

W

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

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

