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Nieuwsbrief voor de Desselse bevolking
Beste Desselaar,

Kris Van Dijck
Burgemeester

Recent peilde de provincie Antwerpen
bij haar inwoners naar hun gedrag m.b.t.
klimaat. Zowel het gebruik van de wagen
en de fiets, het al dan niet installeren van
zonnepanelen, de manier van ver warmen van
de woning, enz. Burgers konden hun gedrag
via een app doorgeven. En wat blijkt? De
Desselaars zijn de beste leerlingen van de
klas. Schepen Willy Broeckx mocht dan ook
de eerste prijs in ontvangst nemen uit handen
van gedeputeerde Jan Dehaes.
Klimaat domineert al weken het nieuws in
alle mogelijke toonaarden en alle mogelijke
gezindheden. Van klimaatspijbelaars over
wereldvreemde wereldverbeteraars tot de
eco-realisten waartoe ik mezelf reken. En als
Dessel zijn wij bij heel dat verhaal nauwer
betrokken dan we denken. Als we de strijd
willen aanbinden met de CO 2 dan kunnen
we dat op twee manieren doen. CO 2 uit de
lucht halen door bomen te planten, of via
installaties bijvoorbeeld. Maar zeker door
minder CO 2 te produceren. De toekomst
is elektrisch hoor ik velen verkondigen.
Maar dan moet die elektriciteit wel slim en
CO 2 -neutraal aangemaakt worden. Dat doe
je niet door gascentrales te bouwen en in
veelvoud CO 2 uit te stoten. Neen, daar voor
zijn alternatieven als zon en wind goed. Maar
bij windstilte en nacht of bewolking koop je
daar niet veel mee. Daarom blijft kernenergie
levensnoodzakelijk.
Als lokale gemeenschap die de tijdelijke
opslag van nucleair afval op zich
neemt en straks met het cAt-project
verantwoordelijkheid neemt voor het
kortlevend afval, dragen we een sterke steen
bij aan het klimaatgebeuren. Ook daar voor
verdienen de Desselaars een grote pluim.

De Desselaar is de
beste leerling van de
klimaatklas.

Met vriendelijke groeten,
Kris Van Dijck
burgemeester

V.U. Ellen Verhoeven
Zandvliet 60, Dessel Verboden op de openbare weg te werpen.
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In de kijker: Driss Zayou
In oktober werden elf N-VA’ers verkozen in de gemeenteraad.
Onder hen vier jongeren. Driss is daarbij de jongste. Vanop de
zestiende plaats haalde hij de zesde meeste voorkeurstemmen.
Met niet minder dan 500 kiezers achter zich mag hij zich
gemeenteraadslid noemen.
Driss, 21 jaar, woont samen met broers en zussen, papa
Mohamed en mama Heidi Lauwen in de Dijkstraat. De mama
baat er een kapsalon uit. Driss liep school in de Kangoeroe om
nadien op de Rozenberg Wetenschap-Wiskunde te studeren.
Momenteel studeert hij Toegepaste Informatica in Geel. Hij voelt
zich als een vis in het water in het Dessels verenigingsleven,
maar kijkt ook elk jaar uit naar de zomer vakantie bij familie
in Marokko. Daar weet men ondertussen ook dat 11 juli
Vlaanderens feestdag is (foto). Zo is Driss een voorbeeld van
een jongere met een migratieachtergrond die zich samen met ons
Vlaming voelt. Niet het verleden, maar het heden en de toekomst
is wat telt. Samen voor Vlaanderen. Samen voor Vooruitgang.

Foto: Driss viert 11 juli in een woestijn in Marokko.

Afvalbeleid

gemiddeld gewicht
kost per kg
vaste kost per maand

€3

€ 3,35

PAPIER
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8,8 kg
€ 0,20
€3

10 kg
0,22
€ 3,35

RESTAFVAL

13,4 kg
€ 0,10
€3

15,5 kg
0,12
€ 3,35

GFT
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Afval vermijden, is nog steeds het beste afvalbeleid. Verstandig aankopen en sorteren zijn daarbij het alfa
en het omega. Wat tonen de Desselse cijfers? Want ver wijzend naar het voor woord van onze burgemeester
en de inspanningen van de Desselaars m.b.t. het klimaat, kunnen we die woorden van lof doortrekken
naar hoe de Desselaar met zijn afval omgaat. Het gemiddeld gewicht restafval per adres dat tweewekelijks
opgehaald wordt is 8,8 kg. In het IOK-werkingsgebied, 29 gemeenten, is dat gemiddeld 10 kg. Voor GFT is de
verhouding 13,4 kg voor Dessel en 15,5 kg voor de 29 gemeenten.
Maar ook in de door verrekening naar de Desselaar neemt de gemeente een serieus deel op zich. Per
opgehaalde kg restafval betaalt de Desselaar 0,20 euro en is het Kempens gemiddelde 0,22 euro. Voor GFT
0,10 euro in Dessel en bedraagt het gemiddelde 0,12 euro. En de vaste kost die de Desselaar betaalt voor
de ophaling van restafval, GFT, glas, papier en PMD is 3 euro per maand. Het gemiddelde bij IOK Afval is
3,35 euro. Met al deze bijdragen van de “ver vuilende” Desselaar wordt 73,51 % van de totale kost voor onze
gemeente in het DIFTAR-systeem gedekt. In het hele IOK-gebied is die dekkingsgraad 83,11 %.
En wat we minder verrekenen aan de Desselaar moeten we bijpassen uit algemene middelen. Dit betekent dat
ruim een kwart van de kost uit de algemene middelen komen. Hoofdboodschap blijft: vermijd afval en sorteer
zoals het hoort. Op die manier is afval geen afval!

€ 3,35

PMD

Wereldboekendag
23 april is wereldboekendag. Graag brengen we een aantal boeken onder uw aandacht die door N-VA’ers
geschreven zijn:

Theo Francken en
Joren Vermeersch:
Continent zonder
grens

Karim Van Overmeire,
Maarten Vanderbeke en
Tomas Roggeman:
Honderd keer Vlaanderen

Dar ya Safai:
Plots mocht ik
niet meer lachen
en Lopen tegen de wind

Peter Dedecker :
Een zuil van
zelfbediening
Vrij spoedig verschijnen
nog twee nieuwe boeken:
Van de hand van Theo
Francken en Joren
Vermeersch: “Migratie
in 24 vragen en
antwoorden.” En van
Assita Kanko: “Omdat je
een meisje bent.”

Louis Ide:
Lof der gezondheid

Assita Kanko:
De tweede helft
en Leading ladies

Theo Francken en Sarah
Smeyers: België,
land zonder grens

Zwemmen
Het bouwen en onderhouden van een publiek zwembad is voor onze gemeente net iets te hoog gegrepen. Om
daarentegen het zwemmen te promoten bij onze Desselse bevolking stelde schepen Herman Minnen voor de
samenwerking met onze buurgemeenten uit te breiden. Na de afspraken met Arendonk en Geel, krijgen de
Desselaars nu ook een korting als ze gaan zwemmen in het nieuwe zwembad van Mol. Voor elke zwembeurt
legt Dessel 1 euro bij. Tickets kunnen gekocht worden in administratief centrum De Plaetse.
De zwemtarieven zijn:
Arendonk: € 1,50
Geel
€ 3,00
volwassenen
€ 2,00
kinderen
Mol
€ 4,00
volwassenen
€ 3,00
kinderen/senioren/minder validen

Special Olympics
Dessel heeft iets met G-sport. Sport voor
personen met een handicap. Schepen Herman
Minnen legt er vele accenten op. Van duofietsen met blinden in de sportweek, over tennis,
basketbal en foorloop, tot gastgemeente zijn
voor de Special Olympics in 2014. Onze Desselse
Liesbeth de Hertogh bewees dit in maart nog
maar eens op de Special Olympics World Games
in Abu Dhabi waar ze in het tennis maar liefst
een zilveren medaille haalde. We mogen gerust
trots zijn! Goed gedaan, Liesbeth!

Foto: Liesbeth in volle actie tijdens de Special Olympics.
© Gerbrand Van Uytvanck
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Pagina van Jong N-VA Dessel
Bezoek Brussels Airport met
Jong N-VA nationaal
Maarten en Pieter-Jan bezochten op 15 maart
samen met Jong N-VA Brussels Airport achter
de schermen! Een unieke beleving en inkijk
op het drukke leven achter de muren van het
luchthavengebouw!

Zwerfvuilactie
Op 23 maart raapten we voor de eerste (van
drie) keer dit jaar zwerfvuil! Alweer een goeie
vier zakken vol, spijtig genoeg. Samen werken
we aan een fijne en propere samenleving! Begin
bij jezelf. Zwerfvuil hoort in de vuilbak!

Foto: De Desselse jongeren Maarten en Pieter-Jan op de vertrek- en
landingsbaan van Brussels Airport.

Welkom in
Dessel

Onthou alvast deze data!
Hou alvast volgende data vrij:
Vlaamse cantus
Op 7 juli vieren we opnieuw onze Vlaamse
feestdag met een Vlaamse cantus. Je bent
welkom om 14.00 u. in de kantine van de
Heikneuters.
De slimste leeuw
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we
onze quiz De slimste leeuw op de laatste
zaterdag van oktober. Dit jaar valt hij dus
op 26 oktober. Om 20.00 u. start de quiz.
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Lid worden? Neem contact op met onze voorzitter:
Maurits Van Rompaey: mauritsvanrompaey@hotmail.com • 0491 64 06 75
dessel.jongnva.be • www.facebook.com/desseljongnva

