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In de kijker:
Jong N-VA Dessel

S

inds enige tijd vullen onze
jongeren de laatste bladzijde
van de Betrokkenheid in.
Toch menen we dat we hen ook
eens extra in de kijker mogen
zetten op het voorblad.
Jong N-VA is de jongerenafdeling
van de N-VA. Jong N-VA Dessel
wordt gedragen door een achtkoppige enthousiaste groep
jongeren die samen met N-VA
Dessel werkt aan een mooie
gemeente waar het goed is om te
wonen. Vijf jonge dames en drie
jonge heren die dat doen met een
jonge kijk en frisse ideeën. Geen
aanhangsel of bijvoegsel, maar wel
degelijk een sterke groep
kwaliteitsvolle jongeren die de hele
N-VA-werking op een hoger,
moderner niveau tillen en steeds
meer taken op zich nemen. Naast
hun eigen activiteiten zijn ze ook
niet beroerd om zelf de handen uit
de mouwen te steken. Zwerfvuil
ophalen of tappen op activiteiten,
wij en anderen kunnen altijd op
hen rekenen.
Onze boodschap aan voorzittergemeenteraadslid Jolien Wuyts,
secretaris Jolien Minnen, actiecoördinator Pieter-Jan Gys,
gemeenteraadslid Koen Huysmans,
Elia Vos, Han Mermans, Ellen
Verhoeven en Barbara Rommens is
zeer duidelijk: “de jeugd is de
toekomst wordt gezegd; blijf er dus
voor gaan!”

B

este Desselaar,
November is de herfstmaand bij uitstek: steeds korter wordende
dagen, het ingevoerde winteruur en grauwer licht. Welke periode van
het jaar is geschikter om onze doden te herdenken. Allerheiligen op 1
november en de herdenking van de Wapenstilstand op 11 november
brengen ons tot inkeer. Op beide momenten zal fanfare De Eendracht voor
de juiste toon zorgen. In samenwerking met onze cultuurraad, De Griffioen
en Femma Dessel werd met Allerheiligen een ingetogen concertje gegeven
op de begraafplaats van Dessel centrum. Op 11 november zijn ze van de
partij bij de herdenkingsviering in het Kempenerf, bij de kransneerlegging
op de kerkhoven en aan het gemeentehuis.
Herinnering, daar draait het om. Herinnering aan onze overledenen op
1 november. Herinnering aan hen die offers brachten en herinnering aan
zinloos geweld tien dagen later. Dit laatste als pertinente opdracht aan
iedereen voor een vredevolle wereld. De Britten zijn daar meesters in.
Geen Brit die in de week van 11 november geen klaproos draagt.
Geen Brits voetbaltruitje waar de klaproos, de bloem van Flanders Fields,
niet op prijkt. Remembrance day, In heel het Verenigd Koninkrijk en in alle
landen van het Gemenebest staat dan het leven één minuut stil. Heel de
wereld kijkt om 11 uur naar Flanders Field. Flanders Fields where puppies
blow, between the crosses row on row… En wij? Ook wij houden die
herinnering in Dessel levend. Want diegene die faalt om te leren van zijn
geschiedenis is gedoemd om die te herhalen.
Kris Van Dijck
Burgemeester

333

N-VA secretariaat
Lorzestraat 7, bus 1, 2480 Dessel
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

Vuurwerk? Neen, bedankt!

D

e brandweerzone Kempen - heel het zuidelijk deel van het arrondissement
Turnhout - schaart zich mee achter de campagne die vorig jaar door de
gemeenten Balen, Mol en Dessel van start ging om eindejaarsvuurwerk af
te raden. Ieder jaar vallen er slachtoffers bij het ontsteken van feestvuurwerk
terwijl voor heel wat huisdieren oudejaarsnacht een kwelling is.
De campagne brengt de positieve boodschap dat feesten en oudjaar vieren even
leuk en attractief kan zijn zonder het afschieten van vuurwerk. We zijn nog wel
een tijdje verwijderd van al dat feestgedruis, maar toch wenst N-VA Dessel die
boodschap mee uit te dragen. Normaal zullen weer raamaffiches beschikbaar
gesteld worden zodat de boodschap ook in onze straten zichtbaar is.
Meer nieuws daarover volgt nog.

Verteltent 10 jaar.

O
Gemeentelijke begraafplaatsen.

D

e voorbije periode werd heel wat aandacht geschonken aan onze gemeentelijke begraafplaatsen. Nadat de beplanting op de Heide vernieuwd werd,
kwamen nu Dessel centrum en Witgoor aan bod. In twee zones werden de
grafzerken verwijderd om ruimte te maken voor nieuwe kist- en urnebegravingen.
De namen van de dorpelingen wiens zerken verwijderd werden zullen aangebracht worden op een gedenksteen. Het terrein zelf werd aangelegd met paden
334 en nieuwe beplanting. Zeker in Dessel centrum was er nauwelijks groen te
bekennen. Op beide begraafplaatsen is een luifel voorzien zodat bij regenweer op
een treffelijke manier een laatste groet kan gebracht worden. In Witgoor is deze
reeds geplaatst.
In oktober keurde de gemeenteraad dan weer een nieuw politiereglement op de
begraafplaatsen en de lijkbezorging goed ter vervanging van de reglementen van
1971 en 1987. Belangrijkste wijziging is dat we afstappen van de grote platte
zerken bij kistbegravingen. Een opstaande gedenksteen en sierschors zorgen
voor soberheid en uniformiteit.

nze gemeentelijke bibliotheek
bruist van de activiteiten.
Leesgroepen, voordrachten,
noem maar op. Op 22 oktober werd
het tienjarig bestaan gevierd van de
verteltent. In de verteltent worden
verhaaltjes voorgelezen voor onze
kleuters. Zo leren ze de weg naar de
bibliotheek en raken ze geboeid door
wat boeken hen te vertellen hebben.
Tien jaar lang zetten personeel en
vrijwilligers zich hiervoor in. Maar bij
de jubileumeditie had men ook een
verrassing in petto. Schepen van
Cultuur Viviane Willems en Burgemeester Kris Van Dijck droegen hun steentje
bij door, ondersteund met prachtige
dia’s, voor te lezen uit een kinderboek.
Voorlezen voor kinderen kent alleen
maar voordelen. Hun woordenschat
wordt verruimd. Hun fantasie wordt
gestimuleerd. Ze leren aandachtig
luisteren. En ze krijgen interesse om
zelf te leren lezen. Je moet daarvoor
heus niet wachten op de verteltent
alleen. Ook thuis, net voor het slapengaan, een kwaliteitsmomentje waar je
als ouder en kind beter van wordt.

Uit het N-VA
Verkiezingsprogramma:
“De gemeente neemt
voldoende initiatieven rond
levenslang sporten.
Een specifiek sportaanbod
wordt ontwikkeld naar
verschillende doelgroepen en
leeftijdsgroepen.
In Sportpark Brasel wordt een
buitenfitness voorzien.”

Buitenfitness.

O

p voorstel van schepen van Sport Herman Minnen, de gemeentelijke
Sportdienst en de Sportraad krijgt de Finse piste in Brasel er een attractie
bij. Zoals voorzien in ons verkiezingsprogramma worden er buitenfitnesstoestellen geplaatst. Het lastenboek werd op de gemeenteraad goedgekeurd voor
het geraamde bedrag van 20.000 euro.
De ouderen onder ons zullen zich nog de fit-o-meter herinneren in de bossen van
Brasel in de jaren zeventig. Een eerste aanzet van sport-voor-allen waar
Vlaanderen sindsdien op inzet.
De buitenfitness-toestellen zijn een aanvulling op de Finse piste en de oriëntatieloop waarbij aandacht zal geschonken worden aan spieren van benen, armen,
schouders, buik en rug. De toestellen moeten gebruiks- en onderhoudsvriendelijk
zijn. Een reden te meer om je sportplunje aan te trekken.

Woonkwaliteit? Een zorg van u en ons!

E

en degelijke woonst. Daar zijn we toch allemaal voor, neen? Om de kwaliteit van
de woongelegenheden in Dessel mee in de gaten te houden hanteert de dienst
stedenbouw van de gemeente een aantal parameters. Zeker als het over meergezinswoningen gaat, de appartementen. Het is nodig want op ruim tien jaar tijd
evolueerde het totale woonaanbod in Dessel van 3% appartementen naar 13%.
Zijn de leef- en slaapkamers groot genoeg? Is er voldoende buitenlicht in de woonvertrekken? Zijn er voldoende autostalplaatsen? Past een appartementsgebouw in deze
straat?... Tientallen vragen die een antwoord moeten bieden op die voorziene kwaliteit. Het draaiboek woonkwaliteit werd een eerste maal voorgesteld op de gemeenteraad en besproken met de leden van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke
ordeningen (GECORO). Vooral op de gemeenteraad waren er zeer kritische
bemerkingen van de oppositie. De gemeente zou te streng zijn. Wij zijn het daar niet
mee eens. Onze hoofdvraag is: “Zou ik er zelf in willen wonen?” Als het antwoord
negatief is, dan moeten we het anderen ook niet aandoen. Iedereen heeft recht op
basiskwaliteit. Daar waken we over.

Neutraliteit van het
gemeentelijk
onderwijs.

H

et Dessels scholenlandschap telt
vier goede, kwaliteitsvolle basisscholen. Naast het Gemeenschapsonderwijs, de Zevensprong in de Netestraat, en het Vrij Katholiek Onderwijs, de
Weg-Wijzer in de Hannekestraat, richt de
gemeente ook zelf onderwijs in.
De Meikever in Witgoor en de Kangoeroe
in de Lorzestraat vallen rechtstreeks
onder de verantwoordelijkheid van het
gemeentebestuur. Op vraag van OVSG,
de koepel van gemeentelijk en stedelijk
onderwijs, keurde de gemeenteraad de
“beginselverklaring neutraliteit van het
stedelijk en gemeentelijk onderwijs”
goed. Het is belangrijk om te weten welke
doelstelling en welke visie dit officieel
gesubsidieerd onderwijs voor ogen heeft.
Vooreerst moeten de gemeentescholen
open staan voor iedereen die van hun
aanbod wil genieten. Dit houdt o.a. in alle
levensbeschouwelijke vakken inrichten
waarnaar ouders vragen. Dit zijn de in dit
land erkende godsdiensten en zedenleer.
Maar er is meer. Dit betekent elkaar
respecteren ongeacht de afkomst, zowel
leerlingen als leerkrachten, als het
uitdragen van gemeenschappelijke
waarden. Terwijl gemeentescholen ook
geen eilanden mogen zijn.
Samenwerken met andere scholen,
openstellen van infrastructuur, zorgen
dat de buurtschool een meerwaarde
geeft aan die buurt,... Het zijn allemaal
elementen die het verantwoorden dat
een gemeentebestuur inspanningen
levert in het onderwijsveld.
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Jong N-VA Dessel steunt
uiteraard ook Rode Neuzen
Dag. Het is erg belangrijk dat
het taboe rond jongeren met
psychische problemen doorbroken
wordt. Enkel zo kunnen deze
jongeren met een gerust hart
ergens terecht met hun verhaal
vooraleer het
in sommige
gevallen
helaas te laat
kan zijn.”

Jong N-VA Dessel viert mee 15 jaar Jong N-VA!

O

p zaterdag 22 oktober zakten we af naar ‘AEC Antwerp’ op ‘t Eilandje in
Antwerpen om 15 jaar Jong N-VA te vieren! Eerst werden we onthaald met
een drankje aan de bar tijdens de Jong N-VA Reünie waar we oude en
nieuwe gezichten uit gans Jong N-VA-Vlaanderen ontmoetten.
Het lekkere bier dat we op de foto in de hand hebben is de Klauwaard, het nieuwe
Jong N-VA bier!
Daarna zorgde Les Truttes voor een spetterend optreden en later die avond
legde Bart De Wever de eerste plaat op van de fuif. Toen we onze jas wilden gaan
weghangen in de vestiaire, botsten we op Bart en vroegen we uiteraard een
selfie!Het werd een erg fijne avond en daarom kwamen we pas om 4 uur
’s morgens terug aan in Dessel voor een welgekomen nachtrust.

E
T
J
J

én op de vijf Vlaamse jongeren
kampt met psychische problemen,
dikwijls met zware gevolgen?

ienduizenden jongeren de zorg die
ze nodig hebben, niet vinden of
krijgen?
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e jouw Rode Neus kan kopen voor 3
euro in een Belfius kantoor?
e meer informatie rond deze actie kan
vinden op www.rodeneuzendag.be
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