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Nieuwsbrief voor de Desselse bevolking

“De jeugd is de toekomst van
morgen.” Een slogan die meer dan
eens in de mond genomen wordt
én een slogan met verschillende
facetten. Het is immers de jeugd
van nu die straks zorg moet dragen voor de grote groep ouderen
die zich onomstotelijk aandient.
Als de babyboomers van de jaren
vijftig en zestig straks hun actieve loopbaan stopzetten, is het aan
de huidige jongeren om hun pensioenen betaalbaar te houden. We
leggen een enorme druk op hun
schouders. Een reden te meer om
al die jongeren alle kansen te geven om via onder wijs en vrije tijd
zelfbewuste en zelfredzame volwassenen te worden.
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V.U. André Geerinckx - andre.geerinckx@telenet.be - Verboden op de openbare weg te werpen.

Beste Desselaar,

De gemeente Dessel tracht daar haar steentje toe bij
te dragen: goede infrastructuur voor onder wijs, goede
infrastructuur voor jeugdsport en goede infrastructuur
voor jeugdwerking. Omdat ook voor ons niet de bomen
tot in de hemel groeien, pakken we dat stap voor stap
aan.
Een volgend mooi project zijn nieuwe gebouwen voor
de Chiro-werking in Witgoor. De verouderde gebouwen van de jongens in de Kloosterstraat dateren van
Expo58 en het gebouw van de meisjes in de Wouwerstraat heeft ook de beste tijd gehad. Gemeente en Chiro
slaan de handen in elkaar voor nieuwe infrastructuur
in de Wouwerstraat. Meer daarover in deze B etrokkenheid.

Kris Van Dijck
Burgemeester

vanaf 16.00 u. tot 01.00 u.
tent parking AC De Plaetse
facebook.com/BalBurgemeester10jaarKrisVanDijck
Opbrengst voor het goede doel.

V.U. Günther Peeters
Lorzestraat 7 bus 1, Dessel
Verboden op de openbare weg te werpen.
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In de kijker: Willy Broeckx
Willy is dit jaar vijftig geworden en al bijna vier jaar onze schepen van jeugd, milieu, lokale economie, landbouw en toerisme. Als een geboren en getogen Desselaar
is Willy meer dan 20 jaar postbode in ons dorp. Hij kent alle hoekjes en kantjes
van Dessel én is door velen gekend en graag gezien. Willy groeide op aan de Molsebaan als jongste van drie. Vader Edgard werkte bij brouwerij Campina en moeder
Madelein droeg zorg voor het gezin. Willy trouwde met Suzy Janssen, ze bouwden
in de Kuilstraat en kregen twee kinderen: Julie en Jana.
In zijn jeugdjaren voetbalde Willy bij Dessel Sport. Een hobby die hij nog vele
jaren zou beoefenen bij de Claridge waar hij speler-trainer was. Hij zette zich echter niet alleen daar belangeloos in. Zo was hij een tiental jaren voorzitter van het
oudercomité van basisschool de Kangoeroe, maar ook binnen Spinfit kan men op
hem rekenen. Zo is Willy ook vooral gekend: als een vlotte, enthousiasteling die
zich mee inzet voor onze Desselse samenleving.
Na een aantal jaren intenser het politieke gebeuren in Dessel te volgen, nam hij
in 2012 deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. Hij bleek ook onmiddellijk een
stemmenkanon te zijn. Na een jaartje voorzitter van de gemeenteraad geweest te
zijn, kwam hij eind 2013 aan boord als schepen. Willy is zeer nadrukkelijk op het
terrein aanwezig en vertegenwoordigt bovendien onze gemeente bij IOK en IOK
Afval. Een harde werker die z’n verantwoordelijkheid opneemt.

Den Bunt gehuisvest in
Dessel
36 jaar geleden was Desselaar Roger
Damen medebezieler en medeoprichter van natuur vereniging Den Bunt.
Al die jaren was Den Bunt prominent
aanwezig in Dessel. Denken we aan het
Kempisch hoekje op het Campinaplein,
het Buntpad waarlangs zelfs een bever
leeft en de tuin van de Alfons Smetresidenties. Haar vaste huisvesting bevond
zich in het Boshuis in Ravels. Tot voor
kort…
Op zaterdag 25 maart werd het nieuwe Buntlokaal achter de Spinhal feestelijk geopend. Een mooie samenwerking tussen de vele vrijwilligers en het gemeentebestuur wat tot een prachtig resultaat leidde. Het nieuwe lokaal
is niet alleen de uitvalsbasis voor de vele Buntleden. Het is een interactief educatief centrum voor natuurbeleving geworden voor jong en oud. Breng een bezoek aan de tentoonstelling (op aanvraag) en wandel vandaaruit
het Buntpad. Doen! Dit pad is zeker ook een aanrader voor onze Desselse scholen.

Word lid!
Vandaag is de N-VA zowel Vlaams als federaal de motor van verandering en vooruitgang. Met uw steun als partijlid blijft die machine ook dit jaar goed geolied. De voordelen van het lidmaatschap
zijn legio: een gratis abonnement op het Nieuw Vlaams Magazine,
uitnodigingen voor alle N-VA-activiteiten, korting op politieke
boeken,… En niet te vergeten: jouw stem telt mee in de snelst groeiende partij van het land. De activiteiten van onze Desselse afdeling
zijn: nieuwjaarsreceptie, spreker- en debatavonden, 11 juli-BBQ,
mosselfeest, open ledenvergadering, quiz van Jong N-VA,… Naar
grote nationale activiteiten wordt steevast een bus ingelegd tegen
een democratische vergoeding.
Word vandaag nog lid en steun zo mee de Verandering voor Vooruitgang!
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Lid worden,
is simpel

?

contacteer ledenverantwoordelijke
Eric Peeters: epeeter3@telenet.be
of contacteer één van onze bestuursleden
of stort het juiste bedrag met vermelding van jouw gegevens (naam,
adres en geboortedatum) op rekeningnummer BE41 9793 5387 5910.
hoofdlid:
€ 12,50 per jaar
jonger dan 31: € 5,00 per jaar
bijlid:
€ 2,50 per jaar
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Weer een attractie bij
Sportpark Brasel heeft er weer een attractie bij. Aan de Finse piste werden
outdoor-fitnesstoestellen geplaatst. Op die manier kunnen zowel individuen als
groepen zich sportief uitleven.

Uit het N-VA Verkiezingsprogramma:
De N-VA staat voor een echt ‘Sport Voor Allen’-beleid. Daarom moeten de gemeenten een coherente visie op het lokale sportgebeuren
ontwikkelen en dit vorm geven in hun sportbeleid.
Uitgangspunt moet zijn: alle inwoners aanzetten tot
levenslang sporten.
In Sportpark Brasel wordt een buitenfitness voorzien.

Huisvuil
IOK Afval maakte de afvalcijfers van onze regio voor 2016 bekend. Zoals je weet, wordt met het DIFTAR-systeem ook in onze gemeente het principe gehuldigd dat de ver vuiler betaalt. Toch springt de gemeente nog
voor één vierde bij in de kost om jouw huisvuil op te halen en te ver werken. Dat is meer dan in vele andere
gemeenten. In de Kempen betaalt de ver vuiler gemiddeld 84,65% van de totale kost. In Dessel slechts 75,57%.
Vanuit de gemeente passen we 112.779 euro of 12 euro per inwoner bij.

Inkomsten in euro
GFT
Restafval
Grof vuil
Gebruiksrecht containers
TOTAAL

per aansluitpunt
€ 81 478
€ 120 477
€ 1 841
€ 145 149
€ 348 945

Uitgaven in euro
GFT
Restafval
Grof vuil
Diftarkosten
TOTAAL

€ 18,89
€ 27,93
€ 0,43
€ 33,64
€ 80,89
per aansluitpunt

€ 153 540
€ 197 996
€ 3 849
€ 106 339
€ 461 724

€ 35,60
€ 45,90
€ 0,89
€ 24,64
€ 107,03

per inwoner
€ 8,65
€12,79
€ 0,19
€ 15,41
€ 37,04
per inwoner
€ 16,30
€ 21,02
€ 0,41
€ 11,29
€ 49,02

30 dagen minder afval...
Op de website van Dessel kon u deze oproep van onze burgemeester lezen. Hij was op zoek naar 30 gezinnen
om samen met hem 30 dagen lang 30% minder restafval te hebben.
Het is de bedoeling dat de deelnemende gezinnen tussen 20 april en 20 mei overbodig restafval vermijden en
zo goed mogelijk sorteren. Op deze manier verkleinen ze de afvalberg en besparen ze maar liefst 2 ton CO².
Via de DIFTAR-metingen zal worden nagegaan of Dessel voor deze 30-30-30-uitdaging is geslaagd.
De 30-30-30-uitdaging is een onderdeel van Kempen2020, het Kempense streekproject om 20% CO² te besparen tegen 2020.
Voor vragen kan je terecht bij afvalbeheer@iok.be.
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Pagina van Jong N-VA Dessel
Jong N-VA Dessel op
teambuilding
Tijdens het weekend van 24-26 maart
zakten we met de Jong N-VA Dessel
bestuursploeg af naar Brugge voor
ons teambuildingsweekend. Voor ons
geen betere teambuilding dan gewoon gezellig samen zijn, ons amuseren en lekker eten en drinken in
de mooiste stad van Vlaanderen (na
Dessel natuurlijk). Zo bezochten we
de Brugse binnenstad te voet en ook
per boot, deden we het Historium
en het Duvelorium aan, volgden we
de XL-rondleiding van brouwerij De
Halve Maan en passeerden we langs
de vele gezellige, oude cafeetjes in
Brugge.
Zondagmiddag vertrokken we dan
richting de Lotto Arena in Antwerpen voor het Vlaams Nationaal
Zangfeest waar we uit volle borst
meezongen! Op deze manier zetten
wij, samen met nog een 5 000-tal andere zangers, het Vlaams nationalisme op een positieve en toffe manier
in de kijker.
Het Vlaams nationalisme is voor
ons een erg belangrijke zaak. Het
hoeft niet onder stoelen of banken
te worden gestoken dat N-VA pleit
voor meer Vlaamse autonomie, met
als ultieme doel een onafhankelijke
Vlaamse Staat. Wij steunen dit doel
voor de volle 100 %.
Wij zijn niet tegen de Walen of tegen
eender wie, maar tegen het Belgische
instituut. Wij zijn voor Vlaanderen.
Wij zijn voor meer economische en
sociale groei. Op dit moment slorpt
België veel Vlaams geld en Vlaamse
energie op en is het dus een rem op
onze ontwikkeling.

Chiro Witgoor
Toen enkele jaren geleden de chiromeisjes van Witgoor plannen maakten om hun lokaal aan de Wouwerstraat te vernieuwen, groeide bij
het gemeentebestuur en de Chiro in Witgoor het idee om de zaak ten
gronde aan te pakken. Ook de gebouwen aan de Kloosterstraat (daterend van 1958) hadden hun beste tijd gehad en liggen in woongebied.
Ondertussen zijn er heel wat knopen doorgehakt en heeft de Chiro
haar plannen uitgewerkt voor nieuwe, solide en duurzame gebouwen.
Maar koken kost geld. Om die plannen te realiseren zal de gemeente
de helft van de door de architect geraamde kost bij volledige uitbesteding (1,5 miljoen) subsidiëren. Het is te zeggen 750.000 euro met een
bonus van 250.000 euro, omdat de gronden in de Kloosterstraat voor
wonen kunnen bestemd worden. Met die 1 miljoen moet men ver kunnen springen, maar om de kloof verder te dichten, rekenen Chiro en
gemeentebestuur op vele medewerkers en helpers. Vele handen maken
niet alleen licht werk. Het creëert een sfeer van samenhorigheid en
scheelt enorm in de portemonnee. Recente voorbeelden in onze gemeenten bewezen dat ten volle.

In de komende jaren zullen wij zeker
nog veel uitgebreider terugkomen op
dit onder werp! Stay tuned!
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Lid worden? Neem contact op met onze voorzitter:
Han Mermans: han.mermans@jongnva.be • 0474 60 51 19
dessel.jongnva.be • www.facebook.com/desseljongnva

