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In de kijker:
Roger Van Campfort en
Lisa Peeters

V

ijftig jaar terug huwden Roger
en Lisa. Roger is al heel lang
N-VA-mandataris. Zowel in
gemeente- als OCMW-raad.
Onlangs vierden Roger en Lisa hun
gouden huwelijksjubileum.
Een verdiende in de kijker.
Het koppel vestigden zich aan Sas 5
en kregen drie kinderen. Roger was
werkzaam bij SCK en VITO. Heel hun
leven lang al zijn ze graag geziene
gasten in het verenigingsleven.
Sportclubs of theater, overal vinden
ze hun draai. En als het op reizen
aankomt is Oostenrijk hun favoriete
reisbestemming.
Roger, geboren in 1944 als jongste
in een gezin van vijf, is al sinds
midden jaren zeventig politiek actief.
Jarenlang penningmeester of
secretaris volgde hij van heel nabij
het politieke reilen en zeilen. In 1976
nam hij voor de eerste keer deel aan
de gemeenteraadsverkiezingen.
Dat zou hij blijven doen. Zeven maal
ondertussen! Het bracht hem in
gemeente- en OCMW-raad waarvan
ook een tijd OCMW-voorzitter tot het
bestuur besliste, na een zware
medische ingreep, hem van die
functie te ontlasten. Hij was ook
jarenlang samen met Lisa de bezieler
van ons jaarlijks mosselfeest.
Een koppel waar we steeds op
kunnen rekenen.
We wensen hen beiden nog vele
gezonde en gelukkige jaren toe.

Vernieuwen fietspaden Turnhoutsebaan.

O

p de gemeenteraad van 8 oktober keurde de N-VA meerderheid een
samenwerkingsprotocol goed tussen Dessel, Retie en het Vlaams
Gewest om de resterende stukken fietspaden tussen beide gemeenten zo snel mogelijk te vernieuwen. Sommigen zullen zich afvragen waarom
de hele weg en fietspaden niet vernieuwd werden nu een deel van de
Turnhoutsebaan in Dessel aangepakt wordt.
Het Vlaams Gewest heeft zich een aantal jaren geleden tot doel gesteld om
de “zwarte punten”, plekken met verhoogde dodelijke ongevallen, versneld
aan te pakken. En dat is goed. Zeker omdat dit stuk van de
Turnhoutsebaan een “zwart punt” is. Bovendien werd het werk gekoppeld
aan rioleringswerken door PIDPA omdat het afvalwater van dat stuk van de
Turnhoutsebaan nog in de Werbeekse Neet geloosd wordt. Zo wordt alles
vernieuwd tussen Bleekstraat-Kuilender en Werbeekse Neet.
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D.w.z. dat de fietspaden en de weg tussen Koolvenstraat-Klaaseind en
Bleekstraat-Kuilender (450 m) en op Reties grondgebied tussen
Werbeekse Neet en Zwarte Neet (950 m) buiten de projectzone vallen.
Geen “zwart punt” en geen rioleringswerken…
Met het samenwerkingsprotocol willen Dessel en Retie versneld de fietspaden laten herstellen op die 1,4 km. Indien nodig zijn ze zelfs bereid voor te
financieren. In Retie werd het protocol door alle partijen goedgekeurd.
In Dessel enkel door de N-VA.

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
toegankelijk van 09.00 tot 12.00 uur
en op afspraak.
Kris Van Dijck is bereikbaar na afspraak.
VU: Jan Luyten - www.n-va.be
Hoogveldenstraat 38 - 2480 Dessel

Werken aan Turnhoutsebaan.

E

en lekkere omelet bakken kan
niet zonder schalen te breken.
Dat is ook zo wanneer wegenwerken moeten uitgevoerd worden.
Niemand is gelukkig met de wegenwerken aan de Turnhoutsebaan, ook
het gemeente-bestuur niet, maar wat
moet gebeuren, moet nu eenmaal
gebeuren.
De reden van de werken kon je lezen
op het voorblad.
Ten behoeve van eenieder die zo vlot
mogelijk met deze hinder wil omgaan
zetten we alles nog eens op een rijtje.
En vergeet onze Desselse handelaars
niet die het nu in de werkzone extra
moeilijk hebben.
Fase 2: midden oktober 2015 - eind
juni 2016
Tussen de Desselse Nete en de
Kuilstraat krijgt de Turnhoutsebaan
een nieuw wegdek. De rioleringswerken
lopen nog iets verder door, tot het
kruispunt met de Bleekstraat.
De werken tijdens fase 2 verlopen in
vier deelfases om de hinder zoveel
mogelijk te beperken:
Fase 2A: 28 september - eind oktober
bevindt zich tussen Molenhoek en de
laatste woningen.
Fase 2B: eind oktober - 30 november
is het laatste stuk tot aan de Desselse
Nete.
302 Fase 2C en 2D starten nog dit kalenderjaar. Fase 2C van Molenhoek tot
aan Kuilstraat en fase 2D van Kuilstraat tot Kuilender.
Hinder tijdens fase 2
De Turnhoutsebaan wordt tussen de
Desselse Nete en het kruispunt met de
Bleekstraat afgesloten voor het

doorgaand verkeer. Het doorgaand
verkeer moet in beide richtingen
omrijden via de Geelsebaan (N118),
Brasel en de Bergenstraat. Het
plaatselijk vrachtverkeer neemt
Kastelsedijk, Boeretangsedreef en
Broekstraat. Het niet plaatselijke over
Mol en Geel. Er is een volledig
bereikbaarheidsplan opgesteld voor de
bedrijven en handelszaken in de
werfzone.
Bereikbaarheidsadviseur beantwoordt
uw vragen. Wegen en Verkeer
Antwerpen heeft voor dit project een
bereikbaarheidsadviseur aangesteld.
Bewoners en ondernemers uit de
omgeving van de werf kunnen bij haar
contactcenter terecht met concrete
vragen over de bereikbaarheid van
hun zaak of woning tijdens de werken.
Dat kan via mail op
bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be
of op het gsm-nummer
0477 477 476.
Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief
Met een digitale nieuwsbrief wil AWV u
graag op de hoogte houden van de
voortgang van de werken. Telkens als
er nieuws te melden valt over de werf
(bijvoorbeeld bij een fasewissel of een
tijdelijke wijziging in de verkeerssituatie) ontvangen geabonneerden
een mailtje. Zo kunnen ze altijd goed
voorbereid op weg gaan. Geïnteresseerd? U kan zich aanmelden via de
website: http://wegenenverkeer.be/
werken/werken-turnhoutsebaan-n18en-werbeekstraat-dessel
Ook op de gemeentelijke website
www.dessel.be vind je op de voorpagina een doorverwijsbalk.

Senioren centrum.

N

u het scholeke in het sportpark
Brasel terug leeg staat nadat
het dienst deed als tijdelijke
kleuterschool van De Kangoeroe, boog
een N-VA werkgroep zich over de
toekomst. Het gebouw werd recentelijk
nog vernieuwd en biedt dus nog heel
wat maatschappelijke mogelijkheden.
Vrij snel kwamen wij op het idee om
hier de Desselse seniorenwerking in
onder te brengen. Een plek waar men
kan vergaderen en samenkomen.
Waar men kan kaarten, biljarten en
andere activiteiten kan organiseren.
Met andere woorden een eigen plek
om samen met anderen actief senior
te zijn.
We nodigen de verschillende Desselse
seniorenverenigingen en gemeentelijke
seniorenraad dan ook graag uit om
hierover het gesprek te starten.
Wat zijn de behoeften en noden?
Wat kan er gerealiseerd worden?
Hoe zien we dat in de praktijk
verlopen?

Uit het N-VA
Verkiezingsprogramma:
“Sociaal beleid moet voor de
N-VA in de eerste plaats
geïntegreerd beleid zijn.
Als noodzakelijke voorwaarde
voor een efficiënt sociaal
beleid moeten de schotten
tussen de gemeente en het
OCMW zoveel mogelijk
verdwijnen. Ook samenwerking
met andere welzijnsactoren is
hierbij noodzakelijk.”

Een sterk sociaal beleid.

D

e missie van het sociaal beleid in Dessel werd bepaald bij aanvang van deze
legislatuur die missie is duidelijk en ambitieus: Alle inwoners van onze gemeente
moeten een leven kunnen leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Dit betekent dat er naast het voldoen aan de dagelijkse basisbehoeften, ook oog
moet zijn voor de niet-materiële behoeften. Het ‘kunnen meedoen’ en ‘het zich goed
voelen’ in onze samenleving is hierbij van enorm belang.
De hulp- en dienstverlening die we in Dessel willen aanbieden is in de eerste plaats
bestemd voor sociaal zwakkeren. De groep van vaak anonieme mensen die onze
bijzonder aandacht verdienen. Hen moeten we aanspreken, hen moeten we bereiken.
Daarnaast moet iedere burger kunnen langskomen in het sociaal huis: ’De pastorij’.
We bekijken samen de problemen en onderzoeken systematisch welke rechten men
heeft. Hiertegenover staan uiteraard ook plichten en eigen verantwoordelijkheden.
Onze hulp- en dienstverlening is toegankelijk voor iedereen. Dit wil zeggen betaalbaar,
begrijpbaar, beschikbaar, bruikbaar en betrouwbaar. We bieden zorg, we coördineren
en hebben ook oog voor de nazorg.
Maar vanuit ons sociaal huis werken we ook preventief. Op die manier trachten we de
problemen voor te zijn. Kinderen in sociaal zwakke gezinnen en onze ouderen zijn
daarbij de belangrijkste doelgroepen. Voor de eerste groep bieden we opvoedingsondersteuning aan, een project dat een paar jaar geleden startte en waarbij samengewerkt wordt tussen OCMW, scholen, CLB, kinderopvang, huisartsen, politie, enz.
De ouderen willen we nog meer begeleiden in hun zelfredzaamheid .
Ons Desselse OCMW dat zeer nauw samenwerkt met de gemeente, is voor deze
opdrachten degelijk uitgebouwd. Een OCMW-raad van negen mensen zorgt voor het
beleid en 54 medewerkers (35,6 VTE) staan dagelijks voor al onze Desselaars klaar.

Als het brandt…

W

e staan er te weinig bij stil. Maar
als het brandt, of er doet zich een
ernstig ongeval voor, we bellen het
noodnummer 100 en we kunnen op de
brandweer rekenen. Dessel heeft nooit
een brandweerkorps gehad. Het was het
korps van de gemeente Mol dat over
onze veiligheid waakte en de gemeente
Dessel betaalde voor die dienstverlening.
Om krachten te bundelen en de werking
efficiënter te maken zette de federale
overheid in op een brandweerhervorming. Er zou in zones gewerkt
worden en de gemeenten binnen die
zone zouden dan samenwerken.
Zo geschiedde ook bij ons. Dessel valt
onder de brandweerzone Kempen.
Dat zijn alle gemeenten die in het
zuidelijke deel van het arrondissement

Turnhout liggen. Alle brandweerkazernes
in die zone blijven operationeel: Mol,
Balen, Geel, Westerlo, Herenthout en
Herentals. Tussen die gemeenten werden
ook afspraken gemaakt voor de kosten
die zo een brandweerwerking met zich
meebrengt. Voor dit jaar was de bijdrage
voor de gemeente Dessel 243.951euro.
Voor 2016 is die geraamd op
234.006 euro.

Mosselfeest.

D

e aanwezigheidskwis op ons
mosselfeest, waar we peilen naar
de kennis over de N-VA, leverde
veel goede antwoorden op. De winnaar
werd Geert Mangelschots, N-VA
gemeenteraadslid in Balen en de man
achter Trezart, het jaarlijks kunstenfestival aan het Zilvermeer.
Hoe zit het met jou N-VA-kennis?
1. De N-VA levert in een vijftigtal steden
en gemeenten de burgemeester.
In welke Kempense gemeente niet?
0 Geel
0 Westerlo
0 Arendonk
2. Hoeveel gemeenteraadsleden heeft de
N-VA in Dessel?
0 8
0 11
0 13
3. Theo Francken is staatssecretaris voor
asiel en migratie. Hij is ook titelvoerend
burgemeester van:
0 Lubbeek
0 Herent
0 Holsbeek
4. Wie is de huidige minister van veiligheid en binnenlandse zaken?
0 Liesbeth Homans
0 Jan Jambon
0 Steven Van de Put
5. In welk jaar verscheen ons eerste
huis-aan-huis-blad Betrokkenheid?
0 In 1995
0 In 2000
0 In 2003
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“jongbetrokken”
Jolien Wuyts - 0478 63 54 54

Lid worden?

W

ilt u graag deel uitmaken
van onze enthousiaste
jongerengroep, neem gerust
contact op met onze voorzitter:

Jolien Wuyts
E-mail: jolienwuyts23@hotmail.com
Telefoon: 0478 63 54 54

Facebook

O

ok dit jaar was onze jaarlijkse
quiz ‘De Slimste Leeuw’ weer
een enorm succes!
Voor deze editie nam Vlaams
parlementslid en Duffels schepen
Sofie Joosen de presentatie op zich.

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

We bedanken Sofie voor de presentatie, we bedanken alle deelnemers voor
de gezellige avond en we wensen de
winnaars een dikke proficiat!
De Slimste Leeuw: N-VA Kasterlee
Winnaar Zuipbeker: Spinley Dessel
Swaggers

Samen houden we
Dessel net!
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O

ok al worden er momenteel
werken uitgevoerd op de
Turnhoutsebaan tussen Dessel
en Retie, toch ruimden we daar op
31 oktober weer het zwerfvuil op.
We verzamelden, spijtig genoeg, alweer
drie zakken vol afval. Als iedereen zijn
steentje bijdraagt, zorgen we samen
voor een propere gemeente.
Niet vergeten! Zwerfvuil hoort in de
vuilbak!

