
Pokémon Go race!

O
veral ter wereld, van het Syrische Aleppo tot de Antwerpse winkel-
straten. We zien ze ook in onze Desselse straten; jong en oud, met
de iPhone in de hand, op zoek naar Pokémons. Waar tot voor kort

computerspelletjes vanuit de luie zetel of  vanachter het PC-klavier
gespeeld werden, zien we de “jagers” nu door onze straten trekken.
Te voet of  met de fiets op jacht naar Pikachu, Squirtle, Charmander of  vele
andere Pokémons.

Wat is dat allemaal toch?

Als je Pokémon Go speelt, heb je een gps-kaartje op je scherm van de
plaats waar je bent. Zodra er een Pokémon op je scherm verschijnt moet je
die vangen en met een balletje aangooien. Allemaal virtueel op je scherm,
maar wel ergens te velden. Je moet dus echt de straat op.
Des te meer Pokémons je vangt, des te hoger level waarin je terecht komt.
Daarenboven zijn er ook zeldzame Pokémons die meer punten waard zijn,
CP (Combat Power) genoemd, en waardoor je dus sneller in een hoger
level komt. Zaak is dus die zeldzame Pokémons op te snorren.

De beste Desselaar.

Welke Desselaar heeft de Pokémon met de hoogste CB-score?
Kom het ons op 31 augustus om 19.00 uur tonen op het
N-VA-secretariaat, Lorzestraat 7/001. Voor de winnaar hebben we een
pakketje Desselse cadeaubonnen klaar liggen.

juli/augustus 2016

325

“betrokkenheid”
N I E U W S B R I E F  V O O R  D E  D E S S E L S E  B E V O L K I N G

22ste jaargang nr. 5

In de kijker:

Rien Hoeyberghs

R
ien groeide op aan de
Boshoek op de Heide en
werkt als adviseur transport

en overheidsbedrijven op de
studiedienst van de N-VA in
Brussel. Hij behaalde een master
burgerlijk ingenieur in verkeer,
logistiek en intelligente transport-
systemen aan de KU Leuven.
Tijdens zijn bijkomende opleiding in
de beleidseconomie en zijn
engagement als studenten-
vertegenwoordiger groeide zijn
politieke interesse.
Als praeses van de Vlaamse
Technische Kring en als voorzitter
van de Leuvense studentenkoepel
liet hij immers graag zijn mening
horen. Na een stage bij Bain &
Company wisselde Rien de
universiteitsbanken meteen in voor
de N-VA.
Door zijn stevige dosis gezond
Kempisch boerenverstand,
gecombineerd met een
academische opleiding, is hij een
graag geziene medewerker die zijn
kennis ter beschikking stelt van de
verschillende partijgeledingen:
lokaal, regionaal, federaal en
Europees.
In zijn vrije tijd snelt Rien rond op
het voetbalveld als scheidsrechter
in de Antwerpse provinciale
reeksen terwijl hij een matchke in
de goal ook nog een
begenadigd doelman is.
De politiek kan zo’n mannen als
Rien zeer goed gebruiken.
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Toeristische hoogvlieger

H
et bezoekersaantal aan de Desselse Sas 4-toren breekt deze zomer alle
voorgaande records. In de maand juli beklommen 9.389 toeristen de toren
en meer dan 4.000 van hen bezochten ook de tentoonstellingsruimte.

De nieuwe, prachtige speeltuin en de startplaats van het uitdagende Pagadder-
pad geven nog meer cachette aan deze toeristische baken. Daarenboven zullen
de media-aandacht in bepaalde weekbladen en het VTM-programma ‘Met Vier in
Bed’ daar zeker ook voor wat tussen zitten. In ‘Met Vier in Bed’ gooide het
vakantiehuis Epicerie de Marie aan  Sas 5 hoge ogen. Daarin namen Lisiane en
Dirk hun gasten per yacht mee naar de toren om die vervolgens te beklimmen.
Het leverde hen voor de rubriek “georganiseerde activiteit” een 15 op 15 op.
Het is duidelijk dat we deze bekendheid verder moeten uitdiepen en steeds op
zoek moeten blijven gaan naar vernieuwing. We zitten al op nieuwe ideeën te
broeden waarover later zeker meer. Maar ook jouw suggesties zijn altijd van harte
welkom.

Overnachten in Dessel

D
e laatste jaren zijn er in Dessel heel wat overnachtingsplaatsen bijgekomen.
Steeds meer toeristen ontdekken ons dorp. Vorig jaar was dat goed voor
18.771 overnachtingen. De vijfdaagse camping van Graspop weliswaar niet

meegerekend. Stel je voor…
Waar kunnen die gasten terecht?
Hotels: Alauda (Turnhoutsebaan) en Golden Dragon (Lorzestraat).
Bed & Breakfast: B&B Sportservice (Kwademeer).
Vakantielogies: Tinkske (Molsebaan).
Vakantiehuizen: Het Waterhuysje en Epicerie de Marie (Schans), Sas 5 Alm
(Almenstraat) en De Heide (Kruisberg).
Camping: Campinastrand (Zanddijk).
Daarnaast zijn we vooral in de zomer gastheer voor vele jeugdverenigingen die
verblijven in Tijl 4 en ’t Pluspunt (Boeretangsedreef) of  Catico (Eersels).

Samen leven.

E
r wordt de laatste tijd weer heel wat
met modder gegooid als het over
racisme en vreemdelingenhaat

gaat. De strafsten zijn zij die zonder
schroom, weinig gespeend van enige
kennis, met een vinger naar de N-VA
wijzen. Wij zouden dat allemaal aanwak-
keren. Maar bewijzen daarvan leveren?...
Of  is het dat wij de problemen durven
noemen en voorkeursbehandelingen
afwijzen dat we dan maar als racisten
weggezet worden? Die toonzetters in de
media bewijzen alvast dat ze niks
afweten van de missie, de visie én de
doelstellingen waarmee de partij in 2001
het levenslicht zag. Ach, wat baten kaars
en bril als de uil niet zienen wil.
Maar toch…
Wat voor de N-VA cruciaal is, dat is dat
iedereen die bij ons woont, ongeacht de
afkomst, geboren of  geïmmigreerd,
huidskleur of  religie, dezelfde rechten en
plichten heeft. Iedereen die in Vlaande-
ren woont is een Vlaming en wordt dan
ook geacht onze taal te leren en cruciale
waarden te delen en te beleven. Demo-
cratie, gelijkheid van man en vrouw,
dezelfde rechten hoor holibi’s, scheiding
kerk en staat, zijn daarbij fundamenteel.
Evenals zelf  verantwoordelijkheid nemen.
Verplichte inburgering en taallessen voor
nieuwkomers kwamen er pas met de N-
VA in de Vlaamse regering. Vanuit linkse
hoek werd dat steeds afgebrand.
Begrijpen wie kan want door die
inburgering en taalvaardigheden worden
mensen opgetild. Kunnen ze zich een
weg banen op de arbeidsmarkt.
Zelfredzaamheid! Wat is daar mis mee?
Hetzelfde geldt voor de regels en wetten
die door iedereen moeten nageleefd
worden. We maken het met de regelmaat
mee dat wanneer regels consequent
toegepast worden voor autochtonen en
allochtonen deze laatsten wel eens
racisme durven inroepen als aan hun
verzuchtingen geen gevolg gegeven
worden. Dat heeft dus niks met racisme
te maken. Voor ons zijn alle mensen
gelijk als het over rechten en plichten
gaat. Dat is cruciaal om een samenleving
evenwichtig te maken. Favoritisme of  het
inroepen van zogenaamde positieve
discriminatie is dan ook zeer gevaarlijk.
Het kweekt afgunst en doet ons onher-
roepelijk in een wij-zij-denken vervallen.
Zij die bevoordeeld worden en zij die dat
niet worden. Daardoor scheiden we
mensen en staan we nog verder van kant
als het over “samen leven” gaat.
Dat, is het laatste wat we willen.



Onkruid in de straat…

“
Nog nooit heeft er zoveel onkruid in mijn straat gestaan.” We horen het en zeggen
het zelf… Wat is er aan de hand? Doet de gemeente haar werk niet meer? Zeker
wel en onze gemeentediensten blijven het beste van zichzelf  geven. Echter; de

regels zijn gewijzigd. Het totaal verbod op het gebruik van pesticiden als
onkruidverdelgers dat sinds 1 januari 2015 van kracht is, laat zich op het terrein
voelen. Het erg vochtige voorjaar deed er nog een schep bovenop.
De nieuwe wetgeving op pesticidengebruik, gebaseerd op Europese richtlijnen, is zeer
streng voor openbare besturen. Voortaan mogen geen pesticiden meer gebruikt
worden op alle terreinen die horen bij een openbare dienst. Dit betekent dat wegen,
pleinen, parkings, bermen, kerkhoven, enz. moeten onderhouden worden zonder
onkruidverdelgers. Ook voor scholen, kinderopvang, sportclubs en zorginstellingen
gelden dezelfde strenge regels.
In de praktijk zet onze groendienst in op borstelmachines, branders en manueel
wieden. Als een straat onderhanden genomen is, kan je bijna vooraan opnieuw
beginnen.
Reden voor de verstrenging is het vermijden van giftige stoffen in het leefmilieu,
grond- en oppervlaktewaters wat de volksgezondheid ten goede moet komen.
Hoe we het ook draaien of  keren, het is een serieuze aanpassing waarbij we met meer
onkruid zullen moeten leren leven. Of  we het nu willen of  niet; onkruid is ook kruid.
Met de slogan ‘zonder is gezonder’ sensibiliseert de Vlaamse Milieumaatschappij ons
allen om het anders aan te pakken. Meer info vind je op www.zonderisgezonder.be
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Uit het N-VA

Verkiezingsprogramma:

“Het openbaar domein is er

van en voor iedereen. Het is

een gedeelde verantwoor-

delijkheid zowel naar gebruik

als onderhoud. Nette bermen

en pleintjes blijven onze

aandacht trekken.”

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

Rekening 2015.

D
e gemeenteraad keurde de
rekening van 2015 goed. Die
rekening maakt een evaluatie

van het gevoerde beleid. Welke
doelstellingen werden wel en welke niet
gerealiseerd? Opnieuw een zeer
positieve balans.
Maar de rekening geeft ook de finan-
ciële situatie van de gemeente weer.
Niet alleen de in- en uitgaven, zowel
van de dagelijkse werking als van de
investeringen, maar ook van de
algemene financiële situatie.

Wat zijn de belangrijkste

wetenswaardigheden?

De totale exploitatie ontvangsten (de
vroegere gewone dienst) stegen t.o.v.
2014 met 7% van 13.254.966 euro
naar 14.188.027 euro, terwijl de

exploitatie uitgaven (ook de vroegere
gewone dienst) lichtjes daalden van
11.130.137 euro naar 10.917.073
euro. Door dit spaarzaam beleid meer
dan 3,2 miljoen euro overschot.
De investeringsuitgaven in 2015
kunnen dan weer wel tellen: 7.019.807
euro waartegen slechts 1.490.091
euro ontvangsten. De nieuwbouw voor
school De Kangoeroe was daar de
grote slokop: 5.251.687 euro. Hier-
voor werd een lening aangegaan van
5.162.607 euro. In de loop van 2016
zal voor dit bouwproject de subsidie
van Vlaanderen bekomen worden.
Dat geld gebruiken we om die lening
vervroegd af  te lossen.
Met een autofinancieringsmarge van
2.360.412 euro toont Dessel aan dat
ze structureel gezond is om alle
kosten en aflossingen te dragen.

Het resultaat op kasbasis, het
gecumuleerd resultaat van 2015 en de
jaren daarvoor, bedraagt 5.264.675
euro.

Openstaande leningen

Waar Dessel in 2005 nog meer dan 12
miljoen euro schulden had, werden die
stelselmatig afgebouwd tot minder dan
6 miljoen euro in 2014. Door de voor
de Kangoeroe aangegane lening ( lees
hierboven) schurken we weer tegen de
10 miljoen euro aan.
Dit betekent per inwoner 1.056 euro
schuld. Na de vervroegde aflossing die
dit jaar gepland is, zal dat 742 euro
per inwoner zijn of  een goede 7
miljoen euro in totaal.
Ter vergelijking; het gemiddelde van
alle Vlaamse gemeenten, exclusief  de
centrumsteden, is 1.074 euro per
inwoner.

Vroeger was ik jong en mooi,

nu ben ik alleen maar mooi.
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Lid worden?

W
il je graag deel uitmaken van
onze enthousiaste jongeren-
groep, 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

“jong betrokken”
2016

 Jong N-VA zingt.

O
p zondag 10 juli organiseerden
wij voor de 2e maal onze
Vlaamse Cantus voor jong en

oud met opnieuw Rien Hoeyberghs als
prachtige Senior. We hebben de
liedjeslijst van vorig jaar genomen en
aangevuld met nog meer rijke Vlaamse
en Nederlandse liedjes waardoor deze
editie een topeditie werd! Tijdens het
zingen én drinken hebben we zelfs tot
twee keer toe tafels en stoelen moeten
bijzetten.Ten eerste is het leuk nieuwe
mensen te leren kennen en gezellig
samen te verbroederen. Ten tweede
zetten we hiermee graag de Vlaamse
(voor ons de nationale) Feestdag in de
kijker! We gaan aan de slag met de
hints en tips van de aanwezigen voor
een nóg betere editie in 2017. Tot
volgend jaar op onze Vlaamse Cantus!


