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Nieuwsbrief voor de Desselse bevolking

26e jaargang nr. 7 • augustus 2020

Beste Desselaar,

De corona-pandemie hakt er goed in en haalt ons leven 
helemaal overhoop. Heel wat veiligheidsregels worden 
ons opgelegd en we gaan dan ook met z’n allen hierop 
reageren: goedkeuren, afkeuren, becommentariëren… 
Elk z’n mening. Begrijpelijk. 
Ben ik gelukkig met al die maatregelen? Neen. 
Net als u waarschijnlijk. Maar ik zoek evenmin de 
achterpoortjes.  Voor mij staan de volgende regels, 
waaraan ik mijn handelen toets,  als een paal boven 
water : regelmatig handen wassen, bubbel klein 
houden, afstand respecteren en mondmasker dragen. 
Dat laatste zeker waar het voorlaatste niet kan. Is 
dat leuk? Neen. Maar wel duidelijk en voor weinig 
interpretatie vatbaar. We zullen met z’n allen door 
deze zure appel moeten bijten. Bovendien, zijn we 
daarbij al len afhankelijk van elkaar. 

Bij  dezen dan ook een pluim aan hen die in deze 
moeilijke omstandigheden en conform de regels 
horeca- en andere zaken uitbaten en onze economie 
draaiende houden. Moeilijk gaat ook wordt al eens 
snel gezegd maar je moet het toch maar doen. Bedankt 
aan allen die op één of andere manier op een gezonde 
manier de zaken draaiende houden.

Tot op heden bleef de situatie in Dessel onder controle 
en ook ik was verrast door de drastische maatregelen 
van provinciegouverneur Cathy Berx. In het overleg 
met de burgemeesters op maandagavond 27 juli, 
toen ons de maatregelen voorgesteld werden, was 
ik de enige (!) die ook maar luidop bedenkingen 
formuleerde. Begripvol enerzijds, maar toch vanuit 
een bekommernis dat de maatregelen voor de Kempen 
misschien wel buiten proportie zijn en op weinig 
draagvlak zouden kunnen rekenen. 
Echter, iets in mij zei ook dat wat nu bij  ons de regel 
is,  vrij  spoedig in heel het land het geval zal kunnen 
zijn. De steeds maar stijgende cijfers die ik van 
specialisten verneem, spreken mij in ieder geval niet 
tegen. Ook niet in de Kempen (!).  Misschien zijn wij 
wat sneller bij  de les geweest.  Laat ons alvast hopen 
dat ik het mis heb.

Met vriendelijke groeten,

Kris Van Dijck
Burgemeester

V.U. Ellen Verhoeven ,  Zandvliet 60, Dessel - Verboden op de openbare weg te werpen.

Kris Van Dijck
Burgemeester

Blijf op de hoogte 
over Corona
Voor alle basisinformatie:  
www.dessel.be/corona

Heb je nog meer vragen: 
corona@dessel.be

Vrijwilliger en respect: de twee 
kanten van eenzelfde medaille 
Heb respect voor vrijwilligers,  het ligt te pas en te 
onpas op ieders lippen. En toch moeten wij vaak 
ervaren dat mensen die zich voor anderen inzetten; 
voor een vereniging, voor een naaste, … niet dat 
respect krijgen. Integendeel.  Verbaal geweld is 
meer dan eens hun deel.  Pijnlijk dat mensen je dit 
komen vertellen en hun vrijwillige hulp daardoor 
aan de haak hangen. 

  Hou het gezond en 
hou de moed er in. 
Samen slaan we ons 
hier door. Zeker weten!
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In de kijker: Viviane Willems
Onze fractieleider in de gemeenteraad is aan haar veertiende jaar in de 
gemeenteraad bezig. Na zes jaar raadslid en zes jaar schepen geweest te zijn, 
leidt Viviane nu onze elfkoppige fractie en maakt ze deel uit van het N-VA-
kernbestuur. Viviane is afkomstig van Retie en woont met echtgenoot Marcel 
Thys aan de Gemeentedijk in Witgoor. Ze hebben één dochter : Jolien, en zijn 
sinds kort de trotse grootouders van Nora. Viviane is naast haar beroep bij 
roomijsfabrikant Glacio altijd een geëngageerde vrouw geweest met een grote 
inzet in het Witgoorse verenigingsleven: oudercomité school,  Chiro, Femma, 
… Daarnaast heeft ze ook een sportieve uitlaatklep: turnen, joggen, en vroeger 
voetbal.  Naast haar inzet in gemeenteraad en college was Viviane ook een tijd 
voorzitter van de algemene vergadering van STORA. Viviane is geen jaknikker. 
Met een gezonde kritische blik doet ze haar mond open en maakt ze mee de 
keuzes voor een nog beter Dessel. 

Nieuwbouw school Witgoor en herlocatie JG Scharnier
De grootste investering van deze legislatuur wordt ongetwijfeld de nieuwe school in Witgoor. Tijdens het 
voorbije schooljaar zijn er verschil lende gesprekken geweest tussen het lokaal bestuur en de school.  Samen 
met een ontwerpbureau werd al een eerste basisontwerp opgemaakt. Dit ontwerp werd dan samen met de 
afgevaardigden van de school besproken en geanalyseerd. De juffen en meesters kregen huiswerk mee om 
dit verder te bestuderen en een lijstje met aantallen, oppervlaktes en andere wensen terug te bezorgen. 
Deze gegevens werden dan omgezet in een subsidiedossier voor Agion, dat begin 2020 werd ingediend. De 
uitkering van deze subsidie zal wel pas plaatsvinden na de bouw van de nieuwe school. 
 
Een belangrijke factor in heel het verhaal van de nieuwe school is de herlocatie van JG Scharnier. Dit gegeven 
moet eerst bekend zijn vooraleer er verdere stappen kunnen ondernomen worden in de bouwplannen van 
de school.  Om dit proces te begeleiden werd er beroep gedaan op Formaat, de federatie van jeugdhuizen in 
Vlaanderen. In de eerste helft van 2019 zat een medewerker van Formaat samen met de diensten met de vraag 
om samen met de Scharnier een traject op poten te zetten voor de toekomst van hun jeugdhuis.  In november 

Foto: Viviane Willems is deze 
legislatuur onze fractievoorzitter.

vonden dan de eerste gesprekken plaats.  Rond 
de jaarwisseling zaten enkele bestuursleden van 
de Scharnier ook samen met de burgemeester en 
schepen van Jeugd. De derde sessie was voorzien 
in december maar werd uiteindelijk omwille van 
afwezigheid van de medewerker van Formaat 
uitgesteld naar 2020 en daarna gedwarsboomd 
door het welgekende virus. Die laatste sessie 
werd uiteindelijk digitaal afgewerkt en de 
resultaten van de 3 sessies werden gebundeld in 
een rapport.  Op basis van dit rapport is de dienst 
grondgebiedzaken verder aan de slag gegaan 
in de zoektocht naar een geschikte locatie.  Er 
volgden nog wat contacten tussen de dienst en 
de Scharnier voor het wegwerken van enkele 
vragen en onduidelijkheden. Begin augustus 
werden het rapport en de mogelijkheden intern 
besproken. Er liggen nog heel wat vraagstukken 
op tafel,  maar ook een boel mogelijkheden en 
opportuniteiten. De volgende weken zullen alle 
gesprekspartners opnieuw rond tafel gebracht 
worden.  Tussendoor wordt trouwens het hele 
dossier rond de herinrichting van Witgoor 
centrum niet losgelaten. Aangezien de bouw van 
de school,  de herlocatie van het jeugdhuis en de 
inrichting van het centrum aan elkaar hangen, 
wordt dit in samenspel met elkaar en met de 
feedback van de Witgoornaren verder bekeken en 
vorm gegeven.

Foto: Schepen van Onderwijs en Jeugd, Barbara Rommens, voor de 
huidige school en JG Scharnier. 

Desselse Kadobons: Winkelhieren!
Om in deze coronatijden onze Desselaars én onze lokale 
ondernemers een hart onder de riem te steken, kunnen 
alle Desselse gezinnen voor 60 euro vijf  kadobonnen 
van 15 euro kopen. Met deze kadobonnen kunnen 
bij  de meeste Desselse handelaars en horeca-zaken 
aankopen gedaan worden. Dus 60 euro in plaats van 
75 euro. Een korting van 15 euro of 20 % die, als al le 
gezinnen meedoen, een 60 000 euro sponsoring vanwege 
de gemeente betekent. De kadobonnen kunnen in het 
gemeentehuis aangekocht worden. Op deze manier 
injecteren we samen 300 000 euro in onze lokale 
economie. Doen!
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Federale regeringsvorming
Terwijl  de Vlaamse regering onder leiding van Jan 
Jambon bijna een jaar aan het besturen is,  blijft 
het wachten op een volwaardige federale regering. 
Ondertussen bestuurt een minderheidsregering 
van MR, Open VLD en CD&V met nauwelijks 38 
parlementsleden op 150 (!) het land.
Sinds kort zijn de grootste partijen van Vlaanderen 
(N-VA) en Wallonië (PS) aan zet.  Een eerdere poging 
van Bart De Wever, in maart,  om samen met de 
grootste opponent aan de andere kant van de taalgrens 
tot een vergelijk te komen en orde op zaken te zetten, 
werd na een eerste engagement van PS-voorzitter Paul 
Magnette vakkundig de nek omgewrongen. Vriend en 
tegenstander stonden er met verbazing naar te kijken. 
Nu de twee het ernstig nemen, dreigt de voorzitter 
van de MR zich als de hond in het kegelspel te 
manifesteren. Voorzitter Bouchez, die zelf geen 
publiek mandaat heeft,  houdt alles het liefst bij  wat 
het is.  Waarom? Als zevende (!) partij  van het land 

wat stemmenaantal betreft,  heeft hij  al le touwtjes in 
handen: de premier, zeven federale ministers (dus 
alle Franstalige ministers),  de Senaatsvoorzitter, 
de Europees commissaris én de voorzitter van de 
Europese Raad. Il  faut le fair.  Open VLD klikt zich 
aan hem vast. 
Sommigen roepen op nieuwe verkiezingen te 
organiseren. Dat kan alleen voor het Belgische 
parlement. Het Vlaams Parlement en de Vlaamse 
regering zijn volop aan het werk. Die verkiezingen 
voor de Kamer kunnen er pas komen als de 
meerderheid in de Kamer daarvoor stemt. Zoals de 
kaarten nu liggen, en de bolwassing die velen vrezen, 
is het nog maar de vraag of een meerderheid daartoe 
bereid is. 
In ieder geval toont de impasse alleen maar 
aan dat het Belgisch huis,  zoals nu uitgebouwd, 
totaal uitgeleefd is.  De infrastructuur moet 
dringend aangepast worden. Wat ons betreft een 
kangoeroewoning waarbij de één de ander met respect 
behandelt en ten gronde elk z’n eigen huishouden 
bereddert. 

Winkelhieren!
DESSEL

Niets dan voordelen!

Persoonlijker en betere service
Een toegewijde lokale handelaar kent zijn producten door en 
door. Je kan er dus altijd terecht voor persoonlijk advies. Ook bij 
klachten zijn ze rechtstreeks aanspreekbaar. 

Betere beleving en kwaliteitsvol
Je product uitgebreid bestuderen, vasthouden, passen, ... kan je 
niet via het internet, wel in je lokale winkel. Producten worden 
ook zorgvuldig geselecteerd door de gepassioneerde uitbater.

Goed voor de lokale economie
Het geld van je aankopen vloeit niet naar één of ander keten 
of multinational, maar blijft bij jou in de buurt. 

Koop nu 5 bons van € 15 met 20 % 

korting op AC De Plaetse en besteed 

hem bij jouw favoriete lokale handelaar! Winnaars 11 juli
In de Betrokkenheid van juli  riepen we op om foto's in te sturen van 
jullie Vlaams-versierde gevels.  We ontvingen heel wat leuke foto's!  Je 
kan ze hierboven zien. Er was ook een wedstrijd aan gekoppeld, de 
winnaars zijn.. .  3.  Wendy Daems wint € 25 Desselse Kadobonnen
  2. Jan Matheve wint € 50 Desselse Kadobonnen
  1. Griet Claes wint € 75 Desselse Kadobonnen
De winnaars hebben hun prijs reeds ontvangen.
We hopen dat iedereen een, ondanks de geldende maatregelen, 
geweldige Vlaamse Feestdag heeft gehad. 

 Mosselfeest N-VA Dessel 4/10/'20 geannuleerd.



488
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

Pagina van Jong N-VA Dessel

Beeldenstorm 2.0
Na de betreurenswaardige dood van George Floyd in 
Amerika brak er wereldwijd groot protest uit ‘tegen 
racisme’.  Nobel,  zou je denken, en dat was het ook. 
Racisme kan niet,  nooit niet,  in eender welke vorm. 
Al snel bleken hier bij  ons de vele protesten uit te 
draaien op grootschalige rellen, plunderingen en 
geweld tegen de politie… Er werd volgens ons met 
deze betoging net het tegenovergestelde bereikt bij  de 
bevolking dan wat er voor ogen werd gehouden.
Eerst en vooral gebeurden deze betogingen in 
coronatijden. In tijden waar onze grootouders 
weken- of zelfs maandenlang geen bezoek mochten 
ontvangen, in tijden waar mensen hun dierbaren 
hebben moeten afgeven aan het coronavirus, in tijden 
waar mensen verplicht werden binnen te blijven 
en velen psychisch op de proef werden gesteld, in 
tijden waar het collectief opvolgen van deze regels 
ervoor gezorgd heeft dat we het virus hebben 
kunnen indijken en we onze vrijheid hebben kunnen 
terugkrijgen. (Zij het nog voorzichtig!) De timing 
van deze betogingen is zonder twijfel fout.  10.000 
man dicht op elkaar in coronatijd.

Zoals reeds vermeld, kan racisme niet,  nooit niet 
en in geen enkele vorm. Als we de redenen van de 
betoging volgen en we bekijken het Nieuws of het 
Journaal,  kunnen we ons niet van de indruk ontdoen 
dat volgens hen racisme blijkbaar een aangeboren 
iets is voor blanke mensen. Iets dat je van nature 
hebt, enkel en alleen omdat je blank bent. Iets dat 
structureel en diepgeworteld in onze maatschappij 
verankerd zit.  Dit vinden wij ongehoord. Nooit 
zullen wij onze maatschappij of de Vlaming (in al z’n 
verscheidenheid) structureel racistisch laten noemen, 
dit klopt niet.  Natuurlijk zal er altijd een marginale 
groep zijn, maar de overgrote meerderheid is normaal 
en zeer fatsoenlijk.
Vaak wordt er vergeten dat racisme ook bestaat 
onder gekleurde volkeren, denk maar aan de Turken 
– Koerden, Palestijnen – Israëlieten, verschil lende 
volkeren in Afrikaanse landen, verschil lende etnische 
groepen, etc.  Alsook het racisme van gekleurd 
richting blank. Probeer als gerokt meisje met topje 
maar eens door bepaalde wijken in en rond Brussel 
te lopen zonder nageroepen (of erger) te worden, 
kijk maar eens net op een verkeerd moment naar een 
groepje gekleurde jongeren, probeer als homokoppel 
maar eens een appartement gehuurd te krijgen van 
een strenggelovige moslim, er zijn wijken waar zelfs 
de politie niet meer durft komen. Om nog maar te 
zwijgen over politiegeweld… 1 jongen in de betoging 

zou geslagen geweest zijn door de politie,  dat kwam 
in het groot in de krant en er zou een onderzoek 
worden ingesteld… Nogmaals,  racisme kan nooit, 
niet in eender welke richting. Noem ons eens 3 
landen waar het beter zou zijn om leven en waar 
de herverdeling en gelijkheid groter is dan in ons 
Vlaanderland?

De politiek correcte trein schakelde al snel een 
versnelling hoger. Ondertussen zijn we door de 
identiteitspolitiek (politiek voeren vanuit de sociale 
identiteit van een bepaalde groep) zo ver gekomen 
dat er wereldwijd standbeelden uit de straatbeelden 
worden verwijderd, dat er boeken, strips en series 
worden gecensureerd of off line gehaald. Hoelang zal 
het duren vooraleer men onze geschiedenis zal willen 
herschrijven of uitwissen? Ja,  ook de negatieve kanten 
van die geschiedenis moeten blijven. We moeten leren 
uit de geschiedenis en de fouten die toen gemaakt 
zijn, die niet uitwissen. In Groot-Brittannië werd een 
beeld van Winston Churchill  neergehaald, de man die 
Hitler versloeg!! Begrijpen wie begrijpen kan.
Is er nog werk aan de winkel om discriminatie in 
te dijken en uit onze maatschappij te verwijderen? 
Jazeker! Maar de manier waarop we dat hebben zien 
gebeuren de afgelopen maanden is niet de manier, 
integendeel.  We bekijken en beoordelen mensen niet 
op basis van huidskleur of geloof.  We beoordelen hen 
om wie we zijn. Vele zaken zijn doodnormaal voor de 
meeste Vlamingen. Ze worden pas racistisch wanneer 
een bepaalde groep overal racisme achter gaat zoeken 
en de Vlaming keer op keer doet geloven dat die 
racistisch en intolerant is.

Wij doen hier niet aan mee! Wij laten ons onze 
vrijheid en de waarden van de Verlichting niet 
afnemen!

Foto: Onze jongeren raapten alweer zwerfvuil.  Omwille van corona 
moesten ze hun eerste zwerfvuilactie uitstellen, maar ondanks alle 
maatregelen gingen ze er toch weer met enthousiasme voor.  


