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In de kijker:
Karin Kuypers

S

inds deze zomer is Karin
Kuypers (43 jaar) OCMWraadslid voor de N-VA.
Zij vervangt er Maria Van Dael die
een stapje terug zet en ruimte
geeft aan verjonging en
vernieuwing. Wij danken Maria voor
die vele jaren van inzet en weten
dat we op haar steun kunnen
blijven rekenen.
Karin is afkomstig van Werbeek en
woont samen met haar echtgenoot
Jean-Pierre Steurs en hun vier
kinderen Rinus, Freya, Emon en
Lisl reeds meer dan 20 jaar in
Witgoor, waarvan 15 jaar in de
Blokstraat.
Ze doet busbegeleiding bij het
leerlingenvervoer van Vibo De Ring
in Turnhout en is actief in het
verenigingsleven, waar vooral de
Gezinsbond en in het verleden de
vriendenkring van de Zevensprong
het vermelden waard is. Karin
volgde ook de gemeentepolitiek, zij
het van aan de zijlijn, maar eveneens
betrokken in het dossier van BPABrasel. Daar lukten vorige
gemeentebesturen erin om
hectaren woonzone onbereikbaar
te maken. Ze ging de gemeenteraden bijwonen en kwam zo in
contact met N-VA Dessel.
Een kennismaking die vijf jaar
geleden resulteerde in een
samenwerking. Karin zette de stap
naar de actieve politiek, stak haar
nek uit en was kandidaat bij de
verkiezingen in 2006.
Ze haalde 395 voorkeurstemmen en
werd aangeduid als opvolgster voor
de OCMW-raad. Een mandaat dat ze
nu opneemt.
Met Karin
hebben we er
een gedreven en
gemotiveerd
OCMW-raadslid
bij. We wensen
haar veel succes.

B

este Desselaars,

Jullie herinneren zich ongetwijfeld nog de succesreeks ‘Van Vlees en
Bloed’. Dessel vormde daarin het decor waarin het beenhouwersgeslacht Van
Genechten wel en wee deelde en het zogenaamde kempengevoel in de Vlaamse
huiskamers bracht. Voor de befaamde bosscène ging men buiten de gemeentegrenzen, alsook voor de scènes die opgenomen werden in het
politiecommissariaat. Mag ik zeggen dat ik opgelucht was, niet de vraag gekregen
te hebben dat men in onze politie wijkpost zou mogen filmen…
Gelukkig is die schande bijna uitgewist.
Sinds 1 november is de nieuwe wijkpost in de villa Verbeeck aan de Kwademeer af
en wordt deze door de politiezone van de gemeente gehuurd. Het is nog even
wachten op de installatie van de nodige straalverbindingen tussen de wijk- en
hoofdpost in Mol en de politie kan verhuizen. Normaal dit jaar nog. Zo kan ook
achter dit dossier, dat vele jaren aansleepte, een punt gezet worden en zijn we
voor jaren gerust. Althans wat de infrastructuur betreft…
Met vriendelijke groeten,
Kris Van Dijck
Burgemeester
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Dank u Joël.

O

Sportlaureaten.

H

et moet zowat twintig jaar geleden zijn dat de Desselse sportraad jaarlijks de
Desselse sportlaureaten ging huldigen. Grote namen passeerden in al die jaren
de revue. Het is een traditie geworden die de huidige sportraad en Schepen
Herman Minnen duidelijk in ere wil houden.
Belangrijk is wel dat alle in aanmerking komende prestaties ook gemeld worden.
Ben je in kennis van opmerkelijke prestaties in de onderstaande categorieën in de
loop van 2010?
- Beste mannelijke prestatie
- Beste vrouwelijke prestatie
- Beste prestatie jongere (<16 jaar)
- Beste prestatie mindervalide
- Beste prestatie in ploegverband
- Beste club
Verzin niet en meld het de sportdienst van de gemeente, voor Nieuwjaar.
De huldiging zelf vindt plaats op vrijdag 18 februari 2011.

Vernieuwing schooltje Heide.

H

et schooltje van de Heide is een plek van bruisende activiteiten. De Wereldwinkel,
de Rusthuif, seniorenwerking, noem maar op, er is altijd wat te beleven.
Om het gebouw in optimale staat te houden moet de achtergevel dringend
vernieuwd worden. De gemeenteraad keurde de voorwaarden goed om deze werken
te laten uitvoeren voor een maximum bedrag van 45.000 euro.
Over de jaren heen is de gemeente er in gelukt om deze site een gezicht en een hart
te geven, wat beslist de moeite waard is.

Villa Verbeeck.

D

e huurovereenkomst tussen de gemeente en de politiezone Balen-Dessel-Mol
werd zowel op de gemeenteraad als op de politieraad goedgekeurd. Vanaf 1
november kan de politie het volledig gerenoveerd en vernieuwd pand betrekken.
De politie beltaalt daarvoor 2.800 euro huur per maand, jaarlijks te indexeren.
Ze huren voor minimaal 27 jaar. Wie ons prestige projecten verwijt? De totale kostprijs
voor het project is nauwelijks boven de raming van 585.395 euro gegaan en wie goed
kan tellen, het is binnen de 20 jaar volledig terug betaald!

154

Jeugdbeleidsplan goedgekeurd.

O

nder het voorzitterschap van Schepen van Jeugd Ellen Broeckx heeft een
stuurgroep het jeugdwerkbeleidsplan 2011-2013 geschreven. Deze stuurgroep
bestaat uit vrijwilligers uit het Dessel jeugdwerk. Een jeugdwerk dat mag gezien
worden trouwens.
Bedoeling van het jeugdbeleidsplan is de klemtonen te leggen voor de volgende drie
jaren en te bepalen waarvoor de subsidiegelden prioritair zullen ingezet worden. Naast
een degelijke infrastructuur is voldoende middelen voor de dagelijkse werking natuurlijk onontbeerlijk. Ook in deze is de gemeente de steunende partner.

ok in onze
Betrokkenheid
kunnen we niet
naast het plotse
overlijden van onze
gemeentesecretaris
Joël Blommaerts.
Op 7 september 1995 werd hij
benoemd na een selectieprocedure
waaraan dertien kandidaten deelnamen. Hij startte op 1 november van
datzelfde jaar. In die bijna vijftien jaar
werkte Joël met twee burgemeesters,
drie verschillende colleges en evenveel
meerderheden
(N-VA-CD&V, CD&V-D82 en N-VA).
Hij ontpopte zich tot een bekwaam en
zeer deskundig secretaris die met
iedereen goed kon samenwerken,
zowel met meerderheid als oppositie.
Zeker ook met zijn managementteam
en het personeel. Zijn weg vallen is
een groot verlies voor de gemeentelijke administratie. We verliezen niet
alleen de directeur, maar bovendien
een goede vriend op wie we allen
konden rekenen.
Met hem verliezen we een prachtig
mens!Als N-VA Dessel wensen wij onze
deelneming over te maken aan de
naaste familie en al diegenen die
mooie herinneringen hebben aan Joël.

Lidkaart.

I

n 2010 sloten
t.o.v. 2009 35%
meer Vlamingen
zich aan als lid van
de N-VA waardoor
ze medezeggenschap krijgen.
Ook in Dessel zijn
betrokken en geïnteresseerde
Desselaars welkom om onze rangen te
versterken. Blijf niet aan de kant
staan! Wil je ons ondersteunen, dit kan
best door je bij ons aan te sluiten.
Hoofdlid (eerste in een gezin) 12,50 euro
Hoofdlid (jonger dan 30)
5,00 euro
Bijlid (anderen in het gezin)
2,50 euro
Je kan ook meer doen. Wens je actief
mee te werken, meld je aan!
Neem contact op met ons secretariaat.

Uit het N-VA
verkiezingsprogramma
2007-2012:
“Bovendien wil de N-VA
woonuitbreidingsgebieden
aansnijden om de hoge prijs
van bouwgronden te drukken
en jonge Desselaars de kans te
geven in Dessel te blijven
wonen. Elsakker fase 2 staat
dan ook op de agenda van de
N-VA.”

Opzet gelukt.

E

en belangrijk verkiezingsprogramma van de N-VA in 2006 was het creëren
van betaalbare bouwgronden voor jonge Desselaars. We focusten ons op de
verdere ontwikkeling van de Elsakker. Zie kadertje hiernaast. Bedoeling was
het uitbreiden van het woongebied aldaar in de richting van het centrum. Doordat
Dessel echter in het buitengebied ligt (structuurplan Vlaanderen en structuurplan
provincie Antwerpen) is het onmogelijk om daar snel schot in te krijgen. Dan maar
andere paden bewandelen… Want bij de pakken blijven zitten staat niet in ons
woordenboek. En die paden werden gevonden!
Een samenwerking met Dessel Sport creëerde mogelijkheden. Zij krijgen grond
ter beschikking in Brasel voor een nieuw stadion. Wij medezeggenschap over de
verkoop van de gronden in de Lorzestraat. Dit zowel naar prijs als manier van
verkoop. Op woensdag 13 oktober werden van het huidige A-terrein in de
Lorzestraat 23 kavels te koop aangeboden. Jonge Desselaars zonder eigendom
kregen een voorkooprecht en een vermindering van 10.000 euro. Een vermindering die door de gemeente bijgepast wordt. 21 jongeren grepen de kans en
kunnen in eigen dorp hun droom in vervulling zien gaan.
Alvast een staaltje van creatief omgaan met de mogelijkheden om beoogde
doelstellingen te bereiken. We zagen op 13 oktober alleen maar tevreden gezichten. En doen we het daar niet voor?

Tenniscomplex te huur.

H

et tennisgebeuren in de Pastorijstraat kent al een lange geschiedenis.
Van in de jaren zeventig kan er getennist worden en in 2000 rees er de
tennishal met drie binnenterreinen op. Buiten liggen vier terreinen. Al die
jaren was het tennisclub Spinnis die zorg droeg voor onderhoud, exploitatie en
sportbeoefening.In 2004 werd de hele infrastructuur aangekocht door de
gemeente en onder verantwoordelijkheid geplaatst van de vzw SID, Sportinstellingen Dessel. In de feiten veranderde er weinig. Het was Spinnis die voor
het dagelijks gebeuren bleef zorgen en met haar een schare van vrijwilligers.
En daar knelt nu net het schoentje. Omdat het uitbaten van de cafetaria en het
dagelijks toezicht een te grote last werd, kreeg de gemeente het signaal dat het
zo niet verder kan. Sporters dreigden voor een gesloten deur te komen staan.
Dat mag niet gebeuren! Om het sportgebeuren toch te kunnen laten plaatsvinden
moest er dan ook drastisch ingegrepen worden.
Op de gemeenteraad van oktober werd dan ook beslist om heel het
tenniscomplex uit de overeenkomst met de vzw SID te halen en te huur te stellen.
De potentiële huurder krijgt dan alle terreinen en cafetaria in beheer. In de af te
sluiten overeenkomst zijn ook minimale bepalingen opgenomen die kwaliteit voor
de sporter moeten beogen. Geïnteresseerde individuen of andere rechtspersonen kunnen zich kenbaar maken en contact nemen met het gemeentebestuur.

Koen Huysmans - 014-37 97 71

N-VA secretariaat
Biezenstraat 28, tel/fax 014-37 24 54
e-mail: kris.vandijck@n-va.be
www.nvadessel.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

Creatief Atelier.

J

ongeren aanzetten tot creativiteit
en hen ondertussen allerlei tech
nieken aanleren. Talenten kansen
geven. Dat is de bedoeling van het
door de gemeente ondersteunde
Creatief Atelier. Door jonge Desselaars,
(Bieke Van Gompel en Leen Nijs) voor
nog jongere Desselaars. En dat er
onder ons jonge volkje talenten zitten,
kan je nu met je eigen ogen komen
waarnemen. Sinds zaterdag
6 november hangen hun werkjes
tentoon in het administratief centrum.
Toegankelijk tijdens de openingsuren
van de gemeentelijke diensten.
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In de illusoire wereld
van Herman Van
Rompuy.

H

Leegstand aanpakken.

I

n de loop van de maand oktober kregen alle eigenaars van Desselse huizen,
die niet bewoond zijn, een schrijven toegestuurd. Bedoeling is een volledig
overzicht te bekomen van de status van deze woningen. De kadastrale
gegevens werden m.a.w. naast de bevolkingsregisters gelegd. De eigenaars
krijgen de kans en de tijd om te melden waarom de woning “leeg” staat.
Misschien wordt ze gebruikt voor beroepsdoeleinden. Misschien als tweede
verblijf. Misschien heeft men plannen tot renovatie of sloop. Zaak is dat we
leegstand én verwaarlozing willen tegengaan. Wie na één jaar, zonder goede
reden, nog op de lijst zal staan, zal moeten betalen. Leegstand belasting.
Waarom, hoor ik je al vragen. En jij niet alleen, want vele eigenaars spreken me
daar ook op aan. Moeten we weer meer belastingen betalen? We betalen al
zoveel… Waarom toch deze leegstand belasting?
Grond en woningen zijn schaars. Doordat de vraag hoger is dan het aanbod
stijgen de prijzen. Ook in het landelijke Dessel worden geen normale prijzen meer
betaald. Nu ja, voor mij toch niet normaal…
Anderzijds zien we dat woningen leeg blijven staan. Het waarom ontgaat me
daarbij. Is dat speculatief? Kan. Ik wil ze in ieder geval op de markt krijgen.
Als huur- of koopwoning. Mij om ’t even. Als ze maar beschikbaar komen.
Sommige eigenaars zien een verhuur echter niet zitten. Te veel aanpassingen,
denken ze, en men vreest wanbetalers en moeilijkheden met potentiële huurders.
Daarom werken we vanuit Dessel ook samen met het Sociaal Verhuurkantoor
Zuiderkempen. De werking is eigenlijk poepsimpel. Het verhuurkantoor huurt de
woning, ondersteunt je eventueel bij noodzakelijke aanpassingen (subsidies
bijvoorbeeld) en verhuurt verder. De eigenaar is zeker van zijn maandelijks
inkomen en zorg voor zijn eigendom. Mensen met een laag inkomen en de hoge
marktprijzen niet aankunnen, krijgen opnieuw perspectieven.
Daarnaast zijn lege en verwaarloosde woningen in het straatbeeld echt geen
gezicht. Zeker niet als het over de dorpskernen gaat. Als overheid die zelf
investeert in het openbaar domein en mankracht noch moeite spaart om een
deftig en verzorgd uitzicht na te streven, mag minstens hetzelfde verwachten van
haar huiseigenaars. Ik wil niet dat door hun gedrag onze inspanningen de mist
156 ingaan. Zo simpel is dat.
De oppositie stemde in Dessel tegen omdat ze tegen nieuwe belastingen zijn. In
de grond moet ik ze gelijk geven. Ik ben ook tegen nieuwe belastingen. Ik hoop
dat deze nieuwe belasting voor geen extra inkomsten zal zorgen maar dat alle
leegstaande woningen straks zullen bewoond zijn. De woonmarkt zal dan in ieder
geval beter draaien en we moeten niet langer aankijken tegen verwaarloosde en
slecht onderhouden gevels. Sociaal en netjes. Kan iemand daar tegen zijn?
Kris Van Dijck

erman Van Rompuy heeft de
lancering van zijn nieuw boek niet
gemist. In een interview met
Terzake (26/10/2010) liet hij zijn licht
schijnen over een aantal Europese
thema’s. De situatie in ons land was
natuurlijk weer niet veraf. Zo stelde de
voorzitter van de Europese Raad dat
Vlaanderen als een onafhankelijke
lidstaat van de EU niet kan, bovendien
niet wenselijk en dus pure nonsens is.
De Europese Unie is gewoonweg niet in
staat om taken van België over te nemen
want de Unie is met louter 1% van het
BBP ‘budgettair onderontwikkeld’.
Hij gooide er nog een uitsmijter bovenop
door te stellen dat hij geen enkele
nationalistische partij kent in de EU die
pro-Europees is. Meer moest dat immers
niet zijn.
In de politiek is blijkbaar alles goed om
de anderen te tackelen. Van onwetendheid kunnen we hem niet betichten - hij is
geen echte ‘lover’ van de N-VA maar kent
de partij en haar voorzitter reeds jaren
(kartel, Vlaamse regering, lokale
samenwerkingsverbanden) - moet zijn
uithaal dan louter begrepen worden als
een puur interne inmenging in het
Belgische politieke gebeuren?
Een uitermate domme zet van de
Europese “president”, hij haalt er zich
alvast de banbliksems mee op de hals
van politici die hun natie een stem willen
geven in Europa.
Tegelijkertijd zou men van de voorzitter
van de Europese Raad toch mogen
verwachten dat hij beter op de hoogte is
van de verschillende partijstandpunten in
het Europese politieke spectrum.
De N-VA heeft het Verdrag van Lissabon
goedgekeurd in alle parlementen, ook in
het federaal parlement (nota bene toen
Van Rompuy kamervoorzitter was!) vanuit
de overtuiging dat de nieuwe uitdagingen
als gevolg van de globalisering een
supranationale aanpak vergen. Ons
klimaat bewaken, grensoverschrijdende
milieuproblemen aanpakken, veiligheid
garanderen en migratie in goede banen
leiden: Europa is voor ons het meest
geschikte niveau om hiervoor oplossingen uit te werken. De N-VA schrijft zich
als pro-Europese partij voluit in het
Europese integratieproject in.
Roestige vastheid.
Gijzelt nu
ook Europa.
Naties
beledigd.

