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In de kijker:
Anita Vandendungen

A

nita is in Dessel vooral
gekend als Anita van de PWA
(plaatselijk
werkgelegenheidsagentschap).
Ze woont in de Hannekestraat, is
getrouwd met Jan Gijs en moeder
van Lore en Marte. Van op haar
werkplek in het oude
gemeentehuis is ze de bezielende
kracht om mensen werk te
verschaffen en anderen een
gepaste ondersteuning te bieden.
Dit doet ze al twaalf jaar na eerst
het sociaal secretariaat gedaan te
hebben op de personeelsdienst
van Concordia Mail.
Die gedrevenheid voor de PWA is
zo kenmerkend voor haar. Ook in
het vrijwilligerswerk waarvoor ze
altijd klaar staat. Vroeger Spin en
oudercomité Wegwijzer. Nu Chiro
en Spinfit. Niets was of is haar te
veel. Vanuit een groot
verantwoordelijkheidsbesef zette
ze ruim anderhalf jaar geleden de
stap naar de actieve
gemeentepolitiek. Met 458
voorkeurstemmen was ze op één
stem na net niet verkozen voor de
gemeenteraad. Maar niet
getreurd; een mandaat in het
OCMW is haar op het lijf
geschreven.
Anita is
gedreven en
komt op voor
haar zaak.
Verbaal sterk en
recht voor de
raap.

B

este Desselaars,

Op zondag 27 april was ik fier de tentoonstelling aan de Sas 4-toren
te kunnen laten openen door minister Geert Bourgeois, in bijzijn van onze
burgemeester, de heren Speeckaert en Stulens van Sibelco en de heer
Portugaels van De Scheepvaart.
We hielden woord om tegen het toeristisch seizoen van de zomer 2008
een permanente tentoonstelling uit te bouwen.
Wat we in Dessel deden, getuigt, aldus de Vlaamse minister van Toerisme,
van een vooruitstrevend beleid met visie waarbij privé en overheid de
handen in elkaar slaan en samenwerken. Het was ook een interessante
ervaring en het resultaat mag echt wel gezien worden.
Maar, het werk is niet af. De tentoonstelling is er en dient nu zo veel
mogelijk toegankelijk te zijn voor het publiek. Hiervoor rekenen we op
vrijwilligers en tijdens de zomermaanden op jobstudenten. Ook dat laatste
is vernieuwend na het experiment van vorig jaar in de bibliotheek.
Zin om je in te zetten om bezoekers te ontvangen in onze toeristentoren?
Geen probleem, meld je bij de toeristische dienst.
Ik van mijn kant doe het ook. Zo kunnen we samen Dessel op de
toeristische kaart plaatsen.
Met vriendelijke groeten,
Herman Minnen, Schepen van Toerisme

Koen Huysmans - 014-37 97 71
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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.bloggen.be/krisvandijck
Het secretariaat is maandag, dinsdag,
woensdag en donderdag toegankelijk van
09.00 tot 12.00 uur en op afspraak.
Kris Van Dijck is bereikbaar na afspraak.

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

Kermissen.

D

Lokaal Pact: 100 euro per inwoner!

O

p de gemeenteraad van april werd op voorstel van het schepencollege de
belangrijke beslissing genomen om in het door de Vlaamse Overheid
voorgestelde ‘Lokaal Pact’ te stappen…Een engagement, een visie, zowel
van de Vlaamse regering als van het schepencollege.
Het voornaamste engagement van de Vlaamse overheid is dat zij 100 euro per
inwoner willen betalen voor de aflossing van de leninglast. D.w.z. dat zij onze
schulden helpen afbetalen voor een bedrag van 886.500 euro. Deze gelden
komen dus niet rechtstreeks in de gemeentekas, maar wij kunnen leningen
aanduiden die hiermee kunnen afbetaald worden. In de vorige legislaturen
werden leningen afgesloten voor een totaalbedrag van 10.345.241,82 euro.
De belangrijkste tegenprestatie van de gemeente hiervoor is dat er geen nieuwe
belastingen mogen komen en er ook geen verhoging mag zijn in 2009.
Enkele uitzonderingen worden er wel gemaakt, maar deze hebben geen gevolgen
voor Dessel. Ook zijn we verplicht om de forfaitaire huisvuilbelasting af te schaffen
en te vervangen door een huisvuilbelasting volgens het principe van ‘de vervuiler
betaalt’. Door de invoering van het Diftar-systeem sinds 1 januari 2008 is Dessel
hiermee al in orde.
Door de belastingen niet te mogen verhogen in 2009 mislopen we enkel een
verhoging van de belasting op het nucleaire afval en de zandontginning. Deze
werden al in 2007 geactualiseerd en aangepast. De bevriezing voor 2009 zal
meegerekend worden in de aanpassing voor 2010 en de daaropvolgende jaren.
Met het Lokaal Pact toont Vlaanderen een overheid te zijn die oor heeft voor de
noden van de steden en de gemeenten. Dit in schril contrast met die materies,
zoals politie en brandweer, waar de gemeenten nog afhankelijk zijn van de
federale Belgische overheid. Wij weten wat kiezen, als je het ons vraagt.

Asbestplaten.
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A

sbestplaten kunnen aangeboden worden op ons gemeentelijk containerpark.
Dit wordt gevraagd door de Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij en
ook correct uitgevoerd op ons containerpark. Als gemeentebestuur, en met
de steun van de milieuraad, kozen we ervoor om gezinnen de eerste tien platen
gratis kunnen aanleveren. Voor de volgende platen betaalt een gezin 1 euro per
stuk. De verwerkingskosten voor de gemeente zijn ook niet niks. In de Desselaar
zal je een kaartje vinden dat je moet bijhouden en dat je mee moet brengen als je
asbestafval brengt. Op deze manier wensen we op een zorgzame manier om te
gaan met dit afval.

e gemeenteraad keurde een nieuw
kermisreglement goed. Belangrijke
wijziging is onder andere dat de
kermiswagens pas vanaf de donderdagavond, na de wekelijkse goederenmarkt,
op het marktplein mogen. Dit beperkt de
hinder en maakt dat de goederenmarkt
niet moet uitwijken naar de Pastorijstraat,
wat niet leuk was voor de marktkramers
en de bezoekers. Een en ander kwam tot
stand na overleg tussen schepencollege
en de foornijveraars.
Zoals vaak blijkt ook nu weer dat
onderhandelen op basis van wederzijds
respect tot goede resultaten leidt.

Bermen maaien.

H

et maaien van de bermen langs de
wegen is onderworpen aan
strengere regels. Niet alleen wat de
periode van maaien betreft, ook qua
techniek worden er hogere eisen gesteld.
Gedaan met het maaisel te laten liggen
of zelf te verwerken…Om de juiste
regels toe te passen voldoen de machines van de gemeente niet langer. Het is
dan ook de keuze: ofwel een investering
doen van ruim 200.000 euro om in orde
te zijn. Of het werk uitbesteden. De
rekening makende, deed ons snel tot het
laatste besluiten. De wegbermen zullen
door een externe firma gemaaid worden,
inclusief het weghalen van het maaisel en
de werkuren, voor een bedrag van
14.057 euro inclusief BTW.

Uit het N-VA
verkiezingsprogramma van
8 oktober 2006:
“Ouderen moeten zo lang
mogelijk in de eigen omgeving
kunnen verblijven.
Het OCMW investeert in de
verschillende vormen van
bejaardenverzorging aan huis.”

OCMW DESSEL

Poetshulp.

E

én van de belangrijke peilers om
senioren thuis te laten wonen, is
onze poetsdienst. De tarieven
voor het berekenen van de poetshulp
via het OCMW werden deze maand
aangepast. Leidraad is een sociaal
verantwoorde tarifiëring. De berekening van het uurtarief werd als volgt
vastgelegd:
1) Er is een minimum tarief van 5 euro
per uur. Dit verhoogt als je meer
inkomsten hebt.

2) Van inwonende personen die niet
ten laste zijn, wordt 1/3 van hun
inkomen meegerekend voor het
berekenen van het uurtarief.
3) De huurinkomsten van verhuurde
eigendom worden meegeteld. Indien
een cliënt echter een eigendom heeft
dat hij verhuurt om zelf naar een beter
aangepaste woning te verhuizen,
wordt enkel de meerwaarde van de
huur in rekening gebracht. De meerwaarde is het verschil tussen de eigen
huurinkomsten en de huuruitgaven
voor zijn eigen woning. Verhuizen naar
een beter aangepaste woning wordt zo
niet bestraft.

Parkeren.

H

et was de Desselse
middenstandsorganisatie UNIZO
die bij onze burgemeester de
kat de bel aanbond. Het klinkt vreemd,
in het landelijke Dessel, maar er stelt
zich in onze dorpskern een parkeerprobleem! Het probleem situeert zich
op verschillende vlakken. Zo worden
sommige parkeerplaatsen voor zeer
lange tijd ingenomen door bewoners,
zodat er geen plaatsen zijn voor
mensen die gaan winkelen.
Dit is toegenomen met de komst van
heel wat appartementen de voorbije
jaren Zones van kort parkeren, in het
leven geroepen tijdens de vorige
legislatuur in de Hannekestraat en de
Molsebaan, worden niet gecontroleerd.
Het is ook geen taak van de politie om

4) De berekening gebeurt op basis
van de recentste gegevens, en niet
enkel op basis van de belastingsbrief.
5) Een belastingsvoordeel wordt
bijgeteld. Moet men belastingen bij
betalen, wordt dit afgetrokken van de
maandelijkse inkomsten.
6) Gemeentelijke en provinciale
toelagen, uitkeringen van de
zorgverzekering en steun vanwege het
OCMW worden niet meegerekend.
Tekst en uitleg word je met plezier
verschaft in ons OCMW, ons Sociaal
Huis.
dit te controleren.
Anderzijds wordt er ook heel veel fout
geparkeerd. Hier treedt de politie wel
tegen op, want fout parkeren betekent
immers een gevaar voor de andere
weggebruikers. Zo is het ten strengste
verboden te parkeren op fietspaden,
oversteekplaatsen voor fietsers,
voetpaden, zebrapaden, op minder
dan 5 meter van een kruispunt en
daar waar wegmarkeringen aangebracht zijn. Vooral de voetpaden zijn in
Dessel een pijnpunt. Ook daar waar de
stoep met een schuine borduur
aangelegd is, mag je de auto niet op
de stoep parkeren.
In overleg met de politie zullen op
korte termijn voorstellen geformuleerd
worden om tegemoet te komen aan de
hoogste noden, inclusief een
handhavingsbeleid.
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Tentoonstellingsruimte
- schot in de roos!

O

p zondag 27 april werd de
tentoonstelling officieel geopend
door Minister Bourgeois. In de
verschillende toespraken door de
diverse partners werden er lovende
woorden gesproken.
Als je nog niet bent gaan kijken… het
is de moeite! Je kan tijdens de weekends terecht tussen 13 en 17 u.
Wil je in groep gaan? Neem dan even
contact met de toeristische dienst op.
De N-VA heeft hiermee aangetoond dat
een partnerschap met de privé zijn
vruchten afwerpt. In tegenstelling tot
wat sommigen willen doen geloven is
er voldoende overleg geweest.
Marcel Engelen van de conceptfirma
Whitelight kreeg evenwel de nodige
ruimte om ‘zijn’ kunstwerk te creëren.
Wij hopen dan ook dat het VVV en de
Desselse kunstenaars
optimaal deze geboden
kans zullen grijpen om
hiervan een maximaal
succes te maken.
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Saartje Vandendriessche die in
Vlaanderen Vakantieland op de VRT
sprak over de toren in… Mol, werd
meteen gecounterd door schepen Erik
Gys die dit voorval aankaartte bij de
openbare omroep.

Geert Bourgeois, Vlaams minister van
Toerisme: “De toren moet op een
boeiende wijze het verhaal vertellen
van de ontwikkelingsgeschiedenis en
de betekenis van het landschap. Dit
verhaal van zand en zandontginning is
wat zo mooi uit de doeken wordt
gedaan in de tentoonstellingsruimte
die we hier vandaag officieel openen.
De inrichting van die tentoonstellingsruimte is ongetwijfeld de kers op de
taart van een project dat aan het
uitgroeien is tot een van de toeristische trekpleisters van de Antwerpse
Kempen.
Een toren leent zich bij uitstek om in
de verte te turen. In die zin staat de
toren hier in Dessel ook symbool voor
een streek die vooruit wil denken, de
toekomst in handen wil nemen. Met de
toren heeft het gemeentebestuur van
Dessel geïnvesteerd in een toekomst
die ook toeristisch is.”

Erik Portugaels, gedelegeerd
bestuurder NV De Scheepvaart:
“Als mijn goede vriend Kris Van Dijck
iets vraagt, kunnen we niet neen
zeggen.”

Mark Stuelens, directeur SCR Sibelco
België en Nederland: “Onze deelname
aan dit project is één van de uitingen
van de basisfilosofie van Sibelco,
namelijk het duurzaam ondernemen
met een langetermijnvisie.”
Kris Van Dijck, burgemeester Dessel:
“Deze toren, dit baken is dan ook een
plek waar je een tijd kan vertoeven.
Waar je kan genieten, leren, zien en
kijken, lezen en luisteren. Van de
stuurhut, tot Graspop Metal Meeting.
Van het kwartskristal tot wat er op de
bodem van de kanalen te vinden is.
Van de groene bossen tot het nucleair
afval, het zit er allemaal in.”

