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Bedankt:
Ellen Broeckx
Met het eind van deze bestuursperiode in zicht, danken we onze
11 N-VA-gemeenteraadsleden.

E

llen werd zes jaar geleden de
eerste vrouwelijke ‘eerste
schepen’ van Dessel. In die
hoedanigheid was ze meer dan
eens waarnemend burgemeester
als Kris vakantie had.
Ellen werd geboren in 1978 en
groeide op in de Taaihoek.
Ze was zeer nauw betrokken bij
het Dessels jeugdwerk. Chiro en
Spin kennen voor haar geen
geheimen. Maar ook op sportief
vlak verdiende ze haar sporen
binnen Spinnis en Spinley.
Ze werkt deeltijds bij Janssen
Pharmaceutica als laborante.
Deeltijds; om zich toe te kunnen
leggen op Dessel!
Zes jaar terug zette ze immers de
eerste stappen in de gemeentepolitiek en werd onmiddellijk lid
van het schepencollege.
Ze nam het voortouw in milieu-,
cultuur- en jeugddossiers.
Ze werd op 30 april de fiere mama
van Peppe Peeters. En is dat niet
het allerbelangrijkste?
Het gezinsgeluk, samen met haar
partner Wim.
Als N-VA danken we haar van
harte voor de verantwoordelijkheden die ze op zich nam en de
toewijding waarmee ze haar taak
volbracht. We hopen nog lang op
haar te kunnen rekenen.

Doorgaan
met
verandering

✘

Laat je horen!

O

p 14 oktober is het aan de Desselaar om de 21 gemeenteraadsleden aan te duiden. Het zijn die raadsleden die de volgende 6 jaar
vorm geven aan Dessel. Als N-VA dingen we mee naar jouw stem.
Voor het zo ver is, werken wij zeer intens aan ons programma.
Wat is belangrijk? Waar moeten we prioriteiten leggen? Welke keuzes
moeten we maken? Daarvoor is het belangrijk dat we de polsslag van de
Desselaar voelen. Zijn of haar voorkeuren en gevoeligheden kennen.
Naast onze dagelijkse contacten zijn de inspraakavonden, die we reeds
organiseerden, zeer waardevol. We kunnen niet genoeg info verzamelen.
Een bijkomende inspraakmogelijkheid bieden we via deze Betrokkenheid.
Op de binnenpagina kan je jou mening kwijt over tal van beleidsonderwerpen. Vul deze vragenlijst in en bezorg ze aan ons secretariaat.
Laat je horen!
Op die manier willen we de volgende zes jaar verder werken. Samen!
Kris Van Dijck
lijsttrekker
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In onderstaande tabellen kan u aankruisen hoe tevreden u bent over de gemeentelijke diensten met een score van 1 tot 5 :
1 =ontevreden 2 = eerder ontevreden 3 = geen mening 4 = eerder tevreden 5 = zeer tevreden

Tevredenheid gemeentelijke diensten en communicatie
Diensten
1
2
3
4
5
6

Dienstverlening en openingsuren administratief centrum De Plaetse
Dienstverlening en openingsuren OCMW-sociaal huis
Dienstverlening en openingsuren bibliotheek
Toegankelijkheid en dienstverlening politiewijkpost
Gebruik E-loket
Toegankelijkheid en dienstverlening containerpark

Communicatie
1 Gemeentelijke website
2 Gemeentelijk infoblad, de Desselaar
3 TV Dessel
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Tevredenheid gemeentelijke beleid
Beleid verkeer en mobiliteit
1
2
3
4
5
6

Algemene verkeersveiligheid en signalisatie
Verkeersbeleid rondom de scholen
Aanbod openbaar vervoer
Aanbod en onderhoud fiets- en voetpaden
Mobiliteit in de gemeente
Parkeerbeleid

Aanblik en onderhoud
1 Wegen
2 Pleinen, plantsoenen
3 Begraafplaatsen

Jeugd, senioren en verenigingen
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5

1




2




3




4

1 Gemeentelijke ondersteuning verenigingen
2 Aanbod accommodatie en vergaderlokalen verenigingen







Cultuur en toerisme
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6
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Gemeentelijk cultuurbeleid
Bescherming historisch erfgoed
Onderhoud en herstel wandelpaden en buurtwegen
Ondersteuning lokale verblijfsaccommodaties en horeca
Ondersteuning middenstand
Ondersteuning lokale tradities en feestelijkheden
Aanbod culturele en toeristische activiteiten (Dessel-swingt, Sas IV-toren, …)

Ruimtelijke ordening en huisvesting
1
2
3
4
5
6

Gemeentelijk ruimtelijk beleid
Industrieterreinen
Beschikbaarheid van betaalbare woningen en bouwgronden
Het aanbod sociale huisvesting
Woningbeleid voor senioren
Mogelijkheid voor alternatieve woonvormen (o.a. kangoeroewonen)
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In onderstaande tabellen kan u aankruisen hoe tevreden u bent over de gemeentelijke diensten met een score van 1 tot 5 :
1 =ontevreden 2 = eerder ontevreden 3 = geen mening 4 = eerder tevreden 5 = zeer tevreden

Leefmilieu
1
2
3
4

Behoud open ruimte
Gemeentelijk natuurbeleid
Bestrijding zwerfvuil en sluikstorten
Containerpark

Onderwijs en kinderopvang
1
2
3
4
5

Kwaliteit van het gemeentelijk onderwijs
Kwaliteit van de voor- en naschoolse kinderopvang
Toegankelijkheid van de kinderopvang
Toegankelijkheid van de vakantieopvang
Toegankelijkheid van de speelpleinwerking

Bejaardenzorg
1 Voldoende ondersteunende diensten
2 Kwaliteit van de diensten

Opvoedingsondersteuning
1 Info over de dienst
2 Aanbod van de dienst

1






2






1







2










1

2




1

2










3

4











3




3

3




5

















4










4




4




5

5

5

De gemeente dichtbij
Waar zou u het beleid bijsturen in uw onmiddellijke buurt, straat of wijk ?
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
Wat zijn uw suggesties voor het verbeteren van uw directe leefomgeving ?
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
Wat zijn uw suggestie voor het beleid ?
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................

Iedereen burgemeester
Wat zou u doen mocht u één dag burgemeester van Dessel zijn ?
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
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Vul hier uw naam, adres, telefoon, mailadres in.
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
Duidt aan of u al dan niet wenst deel te nemen aan onze campagne.
 Op de hoogte blijven van activiteiten -  Een bord zetten -  Bussen van folders -  Mee fietsen

Deze vragenlijst terug bezorgen aan het secretariaat : Biezenstraat 28 te Dessel

Waarom zonnebloemen
horen we je al vragen?

G
Zaaien om straks te oogsten!

I

n deze Betrokkenheid krijg je opnieuw de kans om inhoudelijk je inbreng te
doen. Maar er is veel meer! We nodigen je uit om mee te zaaien. Zaaien om
straks te kunnen oogsten. En nu ook zeer letterlijk…
In de bovenhoek van deze Betrokkenheid vind je een zakje met zonnebloempitten. Zaadjes die zonnebloemen kunnen worden. Zaai deze pitten in goede
grond. Geef ze op tijd meststof en water. Eten en drinken. En oogst samen met
ons prachtige zonnebloemen.
Want dat zal het symbool zijn van onze campagne: zonnebloemen!
Zonnebloemen aan onze voordeur.

ewoon, omdat ze mooi zijn.
Ze dragen onze kleuren: geelzwart. Een zonnebloem zie je
bovendien van ver staan. Ze is bij de
grootste van alle bloemen en torent
boven de anderen uit.
Ze straalt positieve kracht uit, want
richt zich tot het licht en de warmte
van de zon.
Maar zonnebloemen zijn ook functioneel. Uit één zaadje groeit één bloem
die vervolgens een veelvoud aan pitten
voortbrengt. En die pitten zijn gezond.
Zonnebloemolie geldt als basis voor tal
van producten en gerechten waarin
plantaardige olie wordt verwerkt en is
cholesterol verlagend.
Voldoende redenen dus om ook jouw
zonnebloem te laten groeien en
bloeien.
Draag mee onze boodschap uit!

Onderwijsbrief.

D

e vier N-VA leden in de
commissie onderwijs van het
Vlaams Parlement zijn met een
nieuw digitaal initiatief gestart: de
“onderwijsbrief”.
Met deze “onderwijsbrief” willen Vera
Celis, Goedele Vermeiren, Willy Segers
en Kris Van Dijck de N-VA achterban op
de hoogte houden over het onderwijsbeleid in Vlaanderen en de N-VA
initiatieven ter zake. Onderwijsweetjes
m.a.w. die je nergens anders vinden
kan. De “onderwijsbrief” wordt digitaal
verzonden aan alle geïnteresseerden.
Heb je interesse?
Geen enkel probleem. Verstuur een
aanvraag tot toevoeging in het
adressenbestand aan
kris.vandijck@vlaamsparlement.be en
ook jij wordt op de hoogte gehouden.

N-VA secretariaat
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Biezenstraat 28, tel/fax 014-37 24 54
e-mail: kris.vandijck@n-va.be
www.dessel.n-va.be
www.krisvandijck.be
www.florvannoppen.be
Het secretariaat is van
maandag t/m vrijdag 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

