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

D

e voorbije zes jaar werd de
Desselse gemeenteraad niet
voorgezeten door de
burgemeester, zoals dat vroeger
en nog op veel plaatsen het geval
is, maar wel door een eigen
gemeenteraadsvoorzitter.
Dat is tot eind dit jaar de 36-jarige
Kris Bertels.
Kris groeide op in de Kantstraat en
was al van op jonge leeftijd zeer
maatschappelijk en politiek
geëngageerd. Dat eerste
vertaalde zich in de Chiro. Voor dat
tweede was het even wachten tot
na het behalen van zijn diploma’s
Industrieel Ingenieur bouwkunde
en dat van Preventieadviseur.
Eens de diploma’s op zak gooide
hij zich in de politiek.In 2000 was
hij voor de eerste keer kandidaat
maar werd niet verkozen. Hij bleef
echter actief en werd 3 jaar later
onze afdelingsvoorzitter. Het was
dan ook onder zijn voorzitterschap
dat we in 2006 een absolute
meerderheid haalden. Tevens werd
hij zelf verkozen en in januari 2007
legde hij de eed af en nam
onmiddellijk de voorzittershamer
op. Op professioneel gebied is Kris
momenteel Lead Auditor VCA en
ISO9001 bij Kiwa. Maar naast
politiek en werk ontdekte hij een
nieuwe passie: de fanfare. 3 jaar
geleden werd hij voorzitter Fanfare
De Eendracht, momenteel één van
de meest bloeiende verenigingen
in onze gemeente. Zeker de
jeugdwerking kent haar gelijke niet
en zet tientalle
Desselse
jongeren aan tot
muziekbeleving.
We danken Kris
voor zijn jaren
lange inzet en
wensen hem nog
veel succes toe.

Onze campagne is van start gegaan.
Lijsttrekker, burgemeester Kris Van Dijck en voorzitter Guy Muylaert
trapten ze letterlijk op gang met onze fraaie bakfietsen.
De volgende weken zal je ons fietsend tegenkomen.

Doorgaan met verandering!

V

oortbouwend op vele jaren ervaring en inzet, en in gezond evenwicht
met gedurfde vernieuwing, heeft N-VA Dessel zich voorbereid om,
indien het de kiezer belieft, Dessel verder te besturen. N-VA doet dit
met gedreven, betrokken mensen die je vertrouwen waard zijn en met een
doordacht en op Desselse maat geschreven programma.
2006 was een opmerkelijk jaar. De N-VA was nationaal nog erg klein maar
brak in Dessel potten door de volstrekte meerderheid te halen.
Het was voor onze groep een grote uitdaging met veel nieuwe mensen in
gemeenteraad, schepencollege en OCMW. Een uitdaging die we met glans
aangingen!
Zo bieden we ons dus aan: met geheven hoofd en frisse ideeën.
Als symbool daarvoor gebruiken we in onze campagne de zonnebloem;
groot en sterk, met talloze pitten om de toekomst kansen te geven.
Heel wat inwoners kwamen hun bloempot ophalen op het secretariaat of
op de markt. Ze zullen Dessel sieren met gele zonnebloemen. Ze zijn nog
beschikbaar op 12 juli op de markt en tot dan ook op ons secretariaat.
Kris Van Dijck
lijsttrekker
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Koen Huysmans - 014-37 97 71

N-VA secretariaat

Op woensdag 11 juli feesten we!

V

laanderens feestdag gaat voor onze afdeling nooit onopgemerkt voorbij. Een
fietstocht en een barbecue zijn ook in 2012 de vaste ingrediënten. Vanaf 14.00
uur kan iedereen deelnemen, op eigen tempo en met z’n eigen vriendengroep,
aan onze Desselse fotozoektocht. Het vertrek bevindt zich in den Export aan de
Turnhoutsebaan. Deze fotozoektocht leidt ons naar de Hameldijk, waar vanaf 18.00
uur de barbecue ontstoken wordt bij Witgoor Sport.
Inschrijven kan op ons N-VA secretariaat in de Biezenstraat 28.
Deelname prijs: volwassenen 16 euro, middelbare school jongeren 10 euro en
kinderen 5 euro.
Kom mee onze N-VA familie versterken. We kijken er naar uit!

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

Doe mee!!!!!

D
Bouwen aan Dessel.

O

p dit moment zijn er in opdracht van de gemeente twee bouwwerven operationeel. Aan de Boeretangsedreef verrijst op de plek waar vroeger Heem Tijl 4,
nadien het Jeugd Rode Kruis, stond een gloednieuw betonnen gebouw.
Dit multifunctioneel jeugdheem zal straks opnieuw het Jeugd Rode Kruis onderdak
222 bieden, maar ook andere Desselse verenigingen zullen er welkom zijn. Zeker ook het
creatief atelier, speelpleinen, en noem maar op.
Dankzij de steun van Toerisme Vlaanderen kan dit nieuw gebouw ook de kampplaats
zijn voor niet-Desselse jeugdverenigingen die in ons “natuurlijk veelzijdig” dorp op
kamp komen.
Aan de andere kant van het bos tussen Brasel en Boeretang wordt dan weer naarstig
gewerkt aan de uitbreiding van Sporthal Brasel. Een bijkomend zaaldeel en ruimtes
voor o.a. gevechtssporten moet straks de oude Spinhallen vervangen.
Dat binnengebied tussen Boonhofstraat en Pastorijstraat ligt, als je het ons vraagt, te
wachten op een woonproject. Iets voor de volgende zes jaar?

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 2012.
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.

Uit het gemeentelijk
beleidsplan 2007-2012:
“In samenwerking met de
cultuurraad wordt jaarlijks een
gepaste 11-juliviering op touw
gezet.”

Vlaanderen Zingt.

N

a het succes van de voorbije jaren pakt de cultuurraad van Dessel ook dit jaar in
het kader van 11 juli uit met “Vlaanderen Zingt”. Iedereen wordt uitgenodigd om
te komen zingen op het Meiplein dat omgedoopt wordt tot een openlucht
swingpaleis. “Vlaanderen Zingt” is uitgegroeid tot een gratis openlucht meezingfeest
voor jong en oud dat in vele steden en gemeenten voet aan de grond kreeg en
volledig a-politiek is. Het is volledig gratis en de ambiance is verzekerd.
Mensen houden van zingen maar hebben er weinig gelegenheid toe. Maar tussen
enkele honderden anderen (die misschien evenmin goede zangers zijn) valt de gêne
weg en durft iedereen mee te zingen. Het samenstromen van het hele dorp op het
Meiplein geeft ook een geweldig gevoel van samenhorigheid. Samen zingen geeft een
verbondenheid en zorgt voor een unieke sfeer....
Zorg dat je er dit jaar opnieuw bij bent: Zondag 8 juli, 19.00 uur, Meiplein Witgoor.

In de krant gelezen.

S

Kerkhof Heide.

O

p de gemeenteraad van februari vielen harde woorden. De plannen van het
N-VA gemeentebestuur om het kerkhof op de Heide een grondige opknapbeurt te geven, werden met heel wat krachttermen vanwege de
oppositie afgekraakt. Het zou allemaal op niks trekken was de boodschap.
“Schandalig”, zou het worden… De meeste beplanting was te groot geworden of
was uitgebloeid. Als bij snoeiwerkzaamheden alleen nog kaal hout overblijft, dan is
het hoogtijd om te vernieuwen.
Vier maanden na deze heftige discussie hebben onze gemeentelijke diensten
prachtig werk geleverd. Het is de moeite. Proficiat dames en heren van de
technische dienst! We zijn benieuwd of de roepers van februari ook eens willen
gaan kijken…

traks wordt het een vraag in
‘De Slimste Mens’ op VIER: wat
weet u over Dessel? Makkie.
Graspop, het festival! Joël Smets, de
motorcrosser! Patrick Goots, de spits!
Belgonucleaire, het bedrijf! En - wacht,
ik ga het zeggen, Erik - Kris Van Dijck,
de burgemeester! 308 gemeenten telt
Vlaanderen. In welgeteld één van die
308 heeft een N-VA’er het vorige keer
tot burgemeester geschopt (met een
volstrekte meerderheid nvdr). In
hoeveel van die 308 een N-VA’er het
volgende keer tot burgemeester zal
schoppen, valt op enkele tientallen na
niet te voorspellen…
(Het Laatste Nieuws 23 juni 2012)

Mosselfeest.

D

e eerste zondag van oktober is
het weer zover: ons jaarlijks
mosselfeest.
Dus noteer al
maar met stip:
zondag 7 oktober!
Iedereen van harte
welkom.
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Herman naar het provinciehuis!

S

amen met de gemeenteraad zal op 14 oktober ook de provincieraad opnieuw samengesteld worden.
Desselse kiezers moeten vanuit de kieskring Arendonk-Hoogstraten-Mol-Turnhout 11 provincieraadsleden verkiezen
voor de provincieraad van Antwerpen.
Vanuit N-VA Dessel staat Herman Minnen op de 7de plaats.
Met een stevige uitslag is het niet ondenkbeeldig dat Herman over andere kandidaten springt en zijn zetel kan binnenhalen.
224 Daarom ook in deze Betrokkenheid reeds de spots op Herman Minnen.
Herman deed in 2006 voor de eerste keer mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Met 762 voorkeurstemmen verbaasde
hij vriend en tegenstander en kwam van nergens in de top drie van de grootste stemmentrekkers terecht. Het was goed
voor een schepenmandaat in het nieuwe gemeentebestuur. Als schepen van sport, senioren, toerisme en ontwikkelingssamenwerking ontpopte hij zich tot een sterk betrokken en zeer geëngageerd bestuurder. Voor Herman blijft Dessel op de
eerste plaats komen, maar vanuit zijn schepenmandaat heeft hij het provinciaal niveau beter leren kennen. De partij steunen
en mee zorgen voor een verkiezingsoverwinning op provinciaal niveau is zijn engagement. En wie weet, zit er straks meer in.
Opnieuw een grote uitdaging om Dessel nog meer op de provinciale kaart te zetten.

