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Nieuwe gezichten:
Wim Horemans

J

aarlijks komen tientallen nieuwe
mensen in Dessel wonen.
Eind vorige legislatuur startte
burgemeester Kris Van Dijck dan ook
met het initiatief om al deze nieuwkomers uit te nodigen in De Plaetse.
Ze kregen er meer informatie over
Dessel in het algemeen en het
gemeentebestuur in het bijzonder. Het
is belangrijk zodat deze mensen zich
rap "thuis" mogen voelen in onze
mooie gemeente. Wij zijn dan ook blij
dat de huidige bewindsploeg deze
"onthaaldag" verder zet.
Ook als Desselse N-VA staan wij open
voor deze nieuwe burgers. De stap
zetten naar een Desselse politieke
partij, en dan vooral één met een
werking als onze N-VA, is immers de
beste garantie op een vlotte en
boeiende integratie in de Desselse
gemeenschap.
Wim Horemans is zo een nieuwe
Desselaar. Afkomstig van Turnhout,
vestigde hij zich eerst in Balen.
Hij werd er actief bij Animo, de Jongsocialisten, en bestuurslid van de
Balense SP.a. In Dessel gekomen sprak
de manier van werken en de gedrevenheid van onze N-VA ploeg hem aan.
Gebeten door zijn microbe van
maatschappelijk engagement was het
dan ook een kleine stap om de
Desselse N-VA te verruimen en te
versterken.
Wim is 27 jaar jong, studeerde
Handelseconomie en is sinds één jaar
de zelfstandige uitbater van de
voedingswinkel Tecno in Witgoor.
Binnen N-VA Dessel trad hij onmiddellijk toe tot het bestuur en neemt samen
met de andere jongeren het voortouw
voor Jong N-VA. Wim koos bewust voor
de N-VA omdat het
een "eerlijke" partij
is die bestaat voor
het gewone volk,
zowel oud als jong.
"Want zowel jong
als oud moeten hun
stem laten gelden.
Toch!?"

Sas 4-toren.

O

p zondag 23 april werd de eerste spadesteek gestoken voor
de bouw van de Sas 4-toren aan de kruising van de kanalen
in Witgoor. Voor de gelegenheid kwam Vlaams minister van
Toerisme, Geert Bourgeois, naar Dessel afgezakt. De N-VA minister
beklemtoonde in zijn toespraak de unieke toeristische mogelijkheden
van onze regio en de kleurenpracht van de ruime omgeving van
deze kruising. Het groen van de natuur, het blauw van de kanalen en
plassen en het wit van het zand zal vanuit de toren kunnen "ontdekt"
worden, aldus minister Bourgeois.
De bouw van deze 35 meter hoge toren wordt mede mogelijk gemaakt door Toerisme Vlaanderen dat hiervoor 500.000 euro uittrekt.
Naast de 221.250 euro Europese steun is het door Dessel te betalen
aandeel nog 163.750 euro.
De toren wordt gebouwd aan de noordzijde van de brughelling,
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net naast de firma Maes. Aan de voet van de toren wordt een
ontvangsttentoonstellingsruimte voorzien.

Ruimtelijk Structuurplan

Mosselfeest.

I

e eerste zondag van oktober is
het weer zover: ons jaarlijks
mosselfeest.
Dus noteer al
maar met stip:
zondag 1 oktober!
Iedereen van harte
welkom.

n de Betrokkenheid van februari schreven we dat het moeilijk loopt met de
realisatie van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan voor Dessel.
Dit was blijkbaar voldoende om het nieuw leven in te blazen…
Het ontwerp van ruimtelijk structuurplan van Dessel werd voor kennisgeving aan
de gemeenteraad van april voorgelegd. Naast een ruim informatief, beschrijvend
gedeelte, bestaat de andere helft van de bundel uit een richtinggevend(aanbeveling) en een bindend (verplicht) gedeelte. Dit eerste ontwerp stond vol
fouten. Het lijkt er sterk op dat er de voorbije zes jaar nauwelijks of niet aan
gewerkt werd. De gegevens zijn vaak verouderd of achterhaald en tonen aan
dat het zelfs niet nagelezen was door het schepencollege.
Het ruimtelijk structuurplan is echter een belangrijk document waarin opties voor
de toekomst kunnen of moeten genomen worden. Zolang dit niet klaar is, zit
alles in de koelkast en wordt er bestuurd zonder visie. Daarenboven werd er in
aanvang niet met open kaart gespeeld. Op 3 april vergaderde de GECORO
(gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening) hierover. De N-VA was men
vergeten uit te nodigen (…) terwijl slechts één van de aanwezigen het
document (goed 150 bladzijden dik) gelezen had.
Als N-VA kregen we het ontwerp van ruimtelijk structuurplan dus heel laat onder
ogen: pas op de vooravond van de gemeenteraad. Het weerhield de N-VA-fractie
niet om nog voor de gemeenteraad de nodige kanttekeningen te plaatsen en
fouten op te sporen. Op vraag van de N-VA belegde het schepencollege een
extra vergadering voor de gemeenteraadsleden op 11 mei waar de N-VA
raadsleden op een opbouwende wijze ten volle hun zeg konden doen en hun
opmerkingen formuleerden. Bovendien wordt er ook een nieuwe vergadering
voor de GECORO gepland eind mei.
Omdat het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan uitermate belangrijk is voor de
toekomst van Dessel en onze nakomelingen, roepen wij alle Desselaars op niet
langs de kant te blijven staan als straks, na de zomer, het openbaar onderzoek
loopt. Bemoei je ermee!

Dessel aan de top…

S

portief ging het Dessel de voorbije weken erg goed voor de wind. Het is
natuurlijk gevaarlijk wanneer je sportverdiensten in de kijker gaat zetten,
want iemand over het hoofd zien is zo snel gebeurd. Er zijn zo veel
Desselaars actief in zo veel disciplines, dat een volledig overzicht brengen een
quasi onbegonnen opdracht is. Als N-VA willen we toch volgende sportprestaties
vermelden die de voorbije weken in het oog sprongen. We feliciteren daarbij
zowel de atleten als de ploegen.
Op 12 maart doet Stef Verachten het Belgisch record op de 400 meter vrije
slag sneuvelen. Hij wordt tweede op de Flanders Swimming Cup achter de Griek
Zisimos. De nieuwe Belgische besttijd is 3'53"38. Als Stef zo verder doet,
hebben we volgend jaar voor de eerste keer een Desselaar op de Olympische
Spelen. We duimen voor hem!
Op paasmaandag won volleybalclub Spinley zowel met de kleinste jongens als
met het seniorenteam de beker van de provincie Antwerpen. In Breendonk lieten
ze respectievelijk Arendonk en Booischot in het zand bijten. Vele supporters
reisden mee en deden de sporthal Dessels kleuren.
222 Tot slot wist ook Witgoor Sport zich op de derde laatste speeldag te verzekeren
van de titel in eerste provinciale. De geel-groenen starten daardoor volgend jaar
opnieuw in de nationale reeksen. Buiten het dipje in de maand januari was
Witgoor autoritair leider en verdient dan ook de titel. Op 6 mei trok een stoet
vanuit Witgoor naar het gemeentehuis, waar de ploeg gehuldigd werd door het
schepencollege.
VU: Kris Bertels - www.n-va.be
Kantstraat 17 - 2480 Dessel.
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Frans Blankert - OCMW Raadslid
Nederlander

Doe mee!!!!!

D

oe mee, en laat je registreren!
Alle op een legale wijze in ons
land verblijvende vreemdelingen van boven de 18 jaar mogen
mee hun zeg doen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Vreemdelingen
van buiten de EU moeten wel vijf jaar
wettelijk in België verblijven.
Daarvoor moet je je wel laten
registreren als kiezer. Dit kan op de
dienst bevolking van de Plaetse, voor
1 augustus 2006.
Als N-VA roepen wij deze Desselaars
op om ook mee te doen. In het
verleden namen we jullie ook ernstig
door o.a. zelf een buitenlander op de
lijst te plaatsen en hem vervolgens
een mandaat te laten bekleden in het
OCMW. Geen excuus-Truzen, maar
volwaardige medestanders.

N-VA secretariaat
Biezenstraat 28, tel/fax 014-37 24 54
e-mail: kris.vandijck@n-va.be
www.n-va.be/krisvandijck
Het secretariaat is elke werkdag
toegankelijk van 09.00 tot 12.00 en
van 13.00 tot 15.00 uur, verantwoordelijke Diana Slegers is bereikbaar tijdens
deze uren, of op GSM 0477-63 24 92.
Kris Van Dijck is bereikbaar na afspraak.

Uit het N-VA
verkiezingsprogramma van
8 oktober 2000:
"Het dossier van de Gracht mag
door de N-VA niet losgelaten
worden. Bij de provincie en bij
de Dienst voor de Scheepvaart
moet blijvend aangedrongen
worden om de gracht te
ruimen, te saneren en opnieuw
te bevloeien."

De Gracht.

D

e natuurlijke grens tussen Dessel en Witgoor, de Gracht, is in haar glorie hersteld!
Het was een werk van lange adem. Het dossier werd al begin jaren negentig
door de toenmalige Volksunie, onder impuls van Hugo Draulans, op het spoor
gezet na een werkbezoek van minister Johan Sauwens aan Dessel. Na jaren van
aanslepende discussies en vragen naar wie verantwoordelijkheid zou willen opnemen
mag het resultaat gezien worden. De aanhouder wint, weet je, al moet er misschien wat
meer watertoevoer zijn.
Het op sommige plaatsen dichtgeslibde en overwoekerde afwateringskanaal is in
opdracht van haar nieuwe eigenaar, het Vlaams Gewest, geruimd. De Vlaamse regering
ging nog verder en klasseerde het geheel als onbevaarbare waterloop van eerste
categorie. Na deze ruiming valt de Gracht onder de jaarlijkse onderhoudskosten van de
afdeling Water van het Vlaams Gewest. Een blijvend onderhoud is dus gegarandeerd.
Ben je onlangs nog eens langs de Gracht gepasseerd? Doen!

Zonneboiler.

E

nergie is duur en zal nog duurder
worden. Om water te verwarmen
voor huishoudelijk gebruik (douche,
bad,…) zijn moderne zonnecollectoren
op de markt verkrijgbaar.
Zonnewarmte is nu eens echt gratis.
Alleen de investering kost geld, maar is op
termijn terug te verdienen.
Een zonnecollector op je dak, een boiler
eronder, en klaar is kees.
Op de gemeenteraad van mei stelde de
N-VA een subsidie voor om tussen te
komen bij de aankoop van deze
energiebespaarders. Niet zo uniek moet
je weten, want vele gemeenten deden het
ons voor. In juni brengen we het resultaat
van ons voorstel.

Witte Nete.

A

an de andere kant van Dessel heeft Sibelco met het oog op de witzandontginning
daar tussen de Broekberg, Boeretangsedreef en Gravenstraat de Witte Nete
verlegd. Dit gebeurde met alle zorg voor fauna en flora. Wist je dat de Witte Nete
unieke vissoorten bevat? Soorten die nergens anders voorkomen zoals de rivierdonderpad en de kleine modderkruiper.
De Witte Nete, die in vroegere tijden meanderend door dit gebied liep, werd in 1903
rechtgetrokken. Een ingreep die in het verleden wel vaker gebeurde met alle gevolgen
van dien voor de lagere gebieden. Bij het omleggen van de beek nu, heeft men opnieuw
voor een meanderende rivier gekozen. Het resultaat mag gezien worden. Echt de
moeite waard! De Witte Nete kronkelt door een nieuwe bedding van wel tien meter breed
ten noorden van de ontginningszone en ten zuiden van de 'Graspopweide'.
De N-VA-afdeling van Dessel bezocht de werken op dinsdag 18 april en kreeg er
deskundige uitleg van twee Sibelco-medewerksters. Het gebied is bereikbaar langs de
Broekstraat en langs de hoeve de Boeretang. Een aanrader om ter plaatse eens te
gaan kijken. Een knap vleugje "aangelegde" natuur in Dessel.

Goedkoper Lijnen…

A

ls je de kaart voor één rit (biljet) of
voor meerdere ritten (Lijnkaart)
voor de bus op voorhand koopt,
betaal je 20% tot bijna 50% minder dan
wanneer je het ticket koopt op de bus.
In Dessel zijn momenteel twee
voorverkooppunten (stand van zaken
webstek De Lijn op 5 mei): boekhandel
Feyen op de Markt en supermarkt Cash
Fresh aan de Molsebaan.
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Gemeenteraadsverkiezingen.

E

en jaar vliegt… En wat te zeggen
van zes jaar?
De meeste politieke partijen zijn
zich aan het voorbereiden op de volgende
gemeentelijke stembusslag, terwijl er voor
jou, kiezer, ook wat verandert.
Niet iedereen is volledig op de hoogte van
hoe de gemeenteraadsverkiezingen nu
eigenlijk verlopen. Wie wordt gemeenteraadslid? Wie burgemeester en schepen?
Hoe komt de OCMW-raad tot stand? Wie
mag er kandidaat zijn? Vele vragen
waarop we je in een notendop een beter
inzicht willen verschaffen. Want, de
verkiezingen zijn er ten slotte voor jullie
allemaal.

"Moet ik weer gaan stemmen?"
Bedenk dan even dit:
Waar je niet mag gaan stemmen,
bestaat geen democratie...
Daar zijn meestal geen politici,
maar militairen aan de macht…
Die praten niet, maar schieten!

Wie is gekozen in de
gemeenteraad?
Bij de verkiezingen zelf kies je eerst de
partij waarvoor je wil stemmen. Vervolgens geef je een lijststem (bovenaan de
lijst) of een stem achter de naam van één
of meerdere kandidaten.
Als de kiesverrichtingen beëindigd zijn,
worden de stemmen geteld. Dit gebeurt
automatisch door de computer.
Eerst telt men het aantal kiezers dat voor
een bepaalde partij stemde. Op basis van
deze verhouding worden de 19 zetels
verdeeld (zetelverdeling Imperiali)
Voorbeeld van 8 oktober 2000:
CD&V
N-VA D'82 BD
aantal
kiezers 1.633 2.306 1.542 377
bekomen
zetels 6
8
5
0

Wie mag stemmen?
Alle inwoners van Dessel (in Dessel
wonen op 1 augustus 2006) die op de
dag van de verkiezingen (8 oktober
2006) 18 jaar oud zijn en over hun
burgerrechten beschikken, evenals alle
op een legale wijze in Dessel verblijvende
vreemdelingen die aan dezelfde voorwaarden voldoen en zich voor 1 augustus
2006 als kiezer lieten registreren, zijn
stemgerechtigd. Niet EU-burgers moeten
wel vijf jaar wettelijk in België verblijven.

Wat als ik niet kan gaan
stemmen?
Alle stemgerechtigde kiezers moeten
gaan stemmen. Als je niet kan, (werk,
reis, ziekte,…) moet je dit ook kunnen
aantonen met bewijzen. Als je verhinderd
bent, kan je een volmacht geven aan een
andere kiezer. Elke kiezer mag maar één
keer volmachtdrager zijn. Deze kiezer
gaat dus stemmen voor zichzelf én voor
diegene van wie hij of zij een volmacht
kreeg. Hij mag dus twee keer stemmen.

Wie is kandidaat?
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Politieke partijen dienen lijsten in. Een
volledige lijst is een lijst met evenveel
kandidaten als er zetels te begeven zijn in
de gemeenteraad. In Dessel zijn er dat
19. Daarenboven moet de helft van de
lijst bestaan uit mensen van het andere
geslacht. D.w.z. 10 vrouwen en 9 mannen
of 10 mannen en 9 vrouwen. Daarenboven moet in de top 3 van de lijst minstens
iemand van het andere geslacht staan.
Alle kiesgerechtigden, met uitzondering
van de niet-EU-onderdanen, mogen
kandidaat zijn.

www.n-va.be

Met andere woorden: diegene die het
hoogste op de lijst staat, en niet gekozen
is, krijgt als bonus de "pot" meegeteld.
Voorbeeld voor N-VA op 8 oktober 2000
Wiske Mandelings mag niet zetelen als
schoonmoeder van Carlo Van Beylen.
Wie is eerste opvolger?
Erik Gys staat als vierde op de lijst en is
de eerste, niet gekozene. Hij krijgt bij zijn
237 stemmen de "pot", zijnde 688,
waardoor hij op 925 komt en als eerste
opvolger Wiske Mandelings vervangt.
De tweede opvolger is Wim Peeters met
270 stemmen.

Wat is meerderheid en
oppositie?
De meerderheid in de Desselse gemeenteraad bestaat uit 10. Wanneer één partij
alleen geen 10 zetels haalt zullen de
partijen trachten een "coalitie" af te
sluiten om samen wel een meerderheid te
hebben. Het is de meerderheid die zes
jaar lang het beleid bepaalt. In Dessel
vormen CD&V (6) en D82 (5) samen de
meerderheid met 11 zetels tegen de 8
voor N-VA, die in de oppositie zit.

Wie benoemt de burgemeester?
De Vlaamse minister van Binnenlandse
Aangelegenheden benoemt de burgemeester op voordracht van minstens de
helft van het aantal gekozenen.
Niet de kiezer, maar minstens 10 gekozen
gemeenteraadsleden bepalen wie
burgemeester wordt…
Dit is de meerderheid.

Vervolgens zijn die kandidaten verkozen
die het meeste stemmen bekomen op hun
lijst. Als een lijst 8 zetels haalt, zijn die 8
kandidaten verkozen met de meeste
voorkeurstemmen. Als de lijst er maar 5
heeft, zijn dat de 5 kandidaten met de
meeste voorkeurstemmen. Vanaf dit jaar
tellen de lijststemmen niet mee om de
gekozenen aan te duiden.
Voorbeeld voor N-VA op 8 oktober 2000:
Kris Van Dijck
1638
Flor Van Noppen
456
Diana Slegers
347
Fons Dries
345
Maria Van Dael
337
Hugo Draulans
306
Carlo Van Beylen
279
Wiske Mandelings
278
Als iemand niet mag zetelen (bijvoorbeeld
al familie in de tweede graad gekozen of
personeelslid van de gemeente) wordt die
kandidaat vervangen door een opvolger.
De opvolger is die kandidaat die na de
gekozenen de meeste stemmen heeft.
Met die bemerking dat de eerste kandidaat op de lijst die niet gekozen was de
"pot" krijgt. Dit is de waarde van de voor
die lijst uitgebrachte lijststemmen.

Wie wordt schepen?
De nieuwe gemeenteraad kiest de 4
schepenen. De meerderheid beslist
daarover.

Wie duidt de OCMW-raad aan?
In Dessel zijn 9 OCMW-raadsleden. Het is
de gemeenteraad die deze OCMWraadsleden kiest. OCMW-raadsleden
kunnen ook kiesgerechtigden zijn die niet
op de lijst stonden bij de gemeenteraadsverkiezingen. Het aantal OCMW-raadsleden is een weerspiegeling van het
aantal gemeenteraadsleden. In Dessel zijn
ze als volgt verdeeld: N-VA 4, CD&V 3 en
D'82 2. Binnen de meerderheid duidt men
eveneens een OCMW-voorzitter aan.
Hij is één van de 9.

Koen Huysmans - 014-37 97 71

