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Nieuwsbrief voor de Desselse bevolking
Beste Desselaar,
Straks sluiten we het vijfde jaar van deze
legislatuur af. Het elfde jaar sinds 2007
dat we als N-VA met een meerderheid in
de gemeenteraad onze mooie gemeente
mogen besturen. Naar jaarlijkse gewoonte
buigt de gemeenteraad van december zich
over het budget van het volgende jaar.
Het is telkens een immense opdracht
voor diensten en bestuur om te plannen,
te ramen en er op toe te zien dat het
financieel plaatje klopt.
Ook voor 2018 kunnen we een budget in
evenwicht voorleggen met het behoud van
de bijzonder lage belastingen voor onze
inwoners. Met 6 % op de personenbelasting
en de 900 opcentiemen onroerende
voorheffing zijn we buitenbeentjes in
Vlaanderen. Dit kunnen we door creatief
om te gaan met inkomsten. Ik denk aan
onze nucleaire belasting. Ik denk aan onze
taxatie van witzandontginning. Daarnaast
zijn we spaarzaam en investeren we
in wat echt belangrijk is zonder onze
hoofdopdracht
van
kwaliteitsvolle
dienstverlening te vergeten. Dat zal ook
zo het volgende jaar zijn!

Spendeer die tijd
vooral aan familie
en vrienden.

En daarmee is 2017 dan weer bijna
voorbij. Ik verbaas me er opnieuw over
hoe snel een jaar voorbij gaat. De tijd
gaat snel, gebruik hem wel wordt dan wel
eens gezegd. Laat ons alvast in deze kersten feestperiode die tijd vooral spenderen
aan vrienden en familie, aan hen die ons
het naast aan het hart liggen. Dat wens ik
jullie allen, in voorspoed en vrede. Geniet
er van en tot in 2018!

Met vriendelijke groeten,
Kris Van Dijck
burgemeester

V.U. Ellen Verhoeven
De N-VA wenst u in 2018 een veilige thuis
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In de kijker: Maurits Van Rompaey
Maurits is sinds anderhalf jaar een trotse inwoner van de gemeente Dessel.
Voordien woonde hij in Geel, maar na enkele jaren heeft hij toch zijn weg gevonden
naar ‘the paradise city’. Politiek is al sinds jaar en dag een passie van Maurits dus
besloot hij vrijwel meteen om zich aan te sluiten bij Jong N-VA waar hij sinds een
half jaar secretaris is. Maurits heeft biotechnische wetenschappen gestudeerd in
het secundair en is dit jaar gestart aan de bacheloropleiding milieubeheer. Als
ontspanning vertoeft hij af en toe in JG Scharnier in Witgoor.

De dag van de ondernemer
Op vrijdag 17 november organiseerde UNIZO Dessel bij Alu-service in de Zandbergen een koffiestop. Dit in het kader van de
dag van de ondernemer. Ook burgemeester en schepenen waren
vroeg op post voor ze de zitting van het wekelijks schepencollege
aanvingen.
In Dessel zijn veel kleine en grote ondernemingen. Op de verschillende bedrijventerreinen en verspreid over het hele grondgebied zorgen die ondernemingen voor tewerkstelling en welvaart.
Als plattelandsgemeente scoren we zeer goed wat de lokale tewerkstelling betreft. In Dessel telden we in 2014 tot 4 048 jobs
ter wijl er in de beroepsactieve leeftijd 5 626 Desselaars zijn. Die
jobs danken we aan de vele lokale ondernemers!

Dessels kado
Met de feestdagen in zicht willen we het Dessels kado nog
eens onder de aandacht brengen. Gelanceerd in december 2015
gingen er al voor bijna 50 000 euro Desselse kadobonnen over de
toonbanken.
Het Dessels kado kwam tot stand door een samenwerking tussen
het gemeentebestuur, de raad lokale economie en UNIZO Dessel
en geeft alle Desselse handelaars de kans mee te doen. Het is een
ideaal geschenk voor de feestdagen. De ontvanger kan vrij inkopen
doen bij de participerende handelaars. Een win-win voor iedereen
en het geld blijft in Dessel. Doen!
Meer informatie en deelnemende handelaars kan je vinden op
www.desselskado.be. De bonnen zijn te koop in De Plaetse tijdens
de openingsuren. Deelnemende handelaars zijn ook te herkennen
aan deze sticker (zie afbeelding hiernaast).

Kerstversiering
Dankbaar voor het feit dat in het verleden verschillende Desselse handelaars investeerden om
Dessel in feeststemming te brengen in de kerst- en
eindejaarsperiode, neemt nu het gemeentebestuur
het voortouw. Van 7 december, de dag na Sinterklaas, tot 15 januari zal het centrum en omgeving
van de Markt feestelijk verlicht worden. Naast een
grote, verlichte kerstboom op het Campinaplein
komt er kerstverlichting op datzelfde plein, het
marktplein en langs de grote baan tussen Alauda
en Exquis.
Natuurlijk mogen we in dit rijtje ook de Kempense tuin en de kerststal van Den Bunt niet vergeten.
Een vleugje nostalgie naar de ooit stille Kempen.
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Proficiat!
Op vrijdag 1 december gaven onze burgemeester Kris Van
Dijck en Leentje Verhalle elkaar het jawoord. We wensen
hen veel geluk, liefde en een stralende toekomst samen!
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Werkzaamheidsgraad

Uit het N-VA-verkiezingsprogramma:

De werkzaamheidsgraad zit in Dessel met
73,7 mensen die werken op 100 inwoners in
de leeftijdscategorie tussen 20 tot en met 64
jaar ook ver boven het Belgische gemiddelde.
Dat Belgische gemiddelde bedraagt slechts
67,3 %. Het Vlaamse gemiddelde is 71,6 %.
Dessel stak de voorbije jaren het Vlaams
gemiddelde voorbij. Dit is te danken aan
de sterke groei bij de vrouwen. Wallonië
en Brussel trekken met 61,8% en 58,7% dat
Belgische gemiddelde naar beneden. Dessel
blijft met 73,7% niet ver van het Europees
streefcijfer van 75 %. Voor mannen gaan we
daar bijna 4 procentpunten over.

Als landelijke gemeente telt Dessel toch een vrij
hoge tewerkstellingsgraad. Dit aanbod moet nog
versterkt worden. Werk is immers de basis van duurzaamheid; het genereert welvaart en welzijn.
Via de raad voor lokale economie en de
Desselse belangenorganisaties, zoals UNIZO,
voeren we een geïntegreerd beleid met overleg en afspraken.

Werkzaamheidsgraad
90,00%
80,00%

79,10%80,10%78,90%78,90%

70,00%
57%

60,00%

66,20%68,40%
62,20%

77,20% 78% 76,60%75,70%

71,30%72,70%73,70%
68,40%

65,40%66,50%67,50%
61,90%

69,60%71,80%71,60%71,60%

50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Mannen

Vrouwen

Totaal

Mannen

Dessel

Vrouwen

Totaal

Vlaanderen
2005

2008

2011

2014

De toekomst voorbereiden doe je NU!
Duurzame energie en betaalbare energie, dát wordt de uitdaging van de toekomst.
Het elektriciteitsverbruik blijft stijgen. En zal blijven stijgen. Denk maar aan de invoering van de elektrische
auto. In ons land wordt nog 52 % van de elektriciteit opgewekt in kerncentrales. Maar die zouden in 2025
dicht moeten. Hoe gaan we dat opvangen? En de stijging? En de sluiting? We bouwen windmolens en leggen
zonnepanelen in een hels tempo. Maar zal dat volstaan? Wat bij een windstille nacht?...
Vele van onze huizen en fabrieken worden daarenboven ver warmd met laagcalorisch gas. Dat gas raakt op.
In de niet zo verre toekomst zullen we de omschakeling moeten maken naar hoogcalorisch gas. D.w.z. hoge
investeringen voor de gewone gebruiker ; u en ik. Alternatieven moeten dan ook met spoed gerealiseerd worden.
En wil het nu lukken dat Dessel op een unieke plaats gelegen is! Volgend jaar starten we dan ook met het
uitrollen van het warmtenet. Gaat dit hinder veroorzaken? Zeker, maar we gaan er alles aan doen om die hinder
zoveel mogelijk te beperken. Maar het niet uitrollen van dat warmtenet, nu de kans zich voordoet, zou ronduit
crimineel zijn voor de toekomst van Dessel en de Desselaars. Denken, dur ven, doen. Ook in het warmtenet.

In de caravan met...

De toekomst begint hier!

Op 21 december staat onze caravan op de wekelijkse markt te
Dessel. Schepen Pascale Segers zal zeker aanwezig zijn, vergezeld van collega’s en bestuursleden. Ga bij hen langs met je
bemerkingen en vragen of ga gewoon een gratis koffietje drinken bij een gezellige babbel. We nemen deel aan de ‘Warmste
week’ en zullen chocosticks verkopen. Vogels kunnen in de
winter wel wat hulp gebruiken om zich tijdens de koude en
donkere dagen thuis te voelen in onze gemeente. Daarom bieden wij op 21/12 in de caravan op de markt een ‘mezenbol’
aan. Je kan ze na 21 december ook nog komen halen op het
secretariaat. Helpen jullie de vogels mee in de winter? Op 27
januari is Viviane Willems aan de beurt op het Meiplein.

Dessel neemt de trein van de toekomst: met
aardwarmte onze huizen duurzaam ver warmen.
Hernieuwbaar
Klimaatneutraal = geen CO2
Geen milieuhinder
Stabiele prijs
Lokaal verankerd
De communicatie van wat, waar en hoe wordt
een constant aandachtspunt voor gemeente
en Eandis. Alles over geothermie in Dessel en
Mo l : w w w. e a n d i s . b e / n l / k l a nt / a a n s l u i t i n g e n /
warmtenetten/projecten

N-VA secretariaat • Zandvliet 60, 2480 Dessel
tel. 0477 63 24 92 (Diana Slegers) • e-mail: kris.vandijck@n-va.be
web: dessel.n-va.be • www.krisvandijck.be • www.facebook.com/nvadessel

379

Pagina van Jong N-VA Dessel
Op naar een Vlaamse
sociale zekerheid!
Op woensdag 22 november mochten we in het sportpark Brasel Jürgen
Constandt, algemeen directeur van het
Vlaams & Neutraal Ziekenfonds en
Yoleen Van Camp, federaal N-VA-parlementslid ontvangen. Zij gaven voor
ons een interessante uiteenzetting
waarom en hoe de sociale zekerheid
best Vlaams wordt. Vele aanwezigen
waren geïnteresseerd om de overstap
naar het VNZ te maken. Vlaams geld
in Vlaamse handen.

Nederlands is dé onderwijstaal in Vlaanderen
Sinds kort gaat het idee de ronde dat leerlingen die thuis een andere
taal spreken dan het Nederlands, deze taal ook mogen gebruiken op
de speelplaats van de school en zelfs binnen het leslokaal. Wij als
Jong N-VA Dessel vinden dit echter geen goed idee.
Eén van de eerste manieren om sociale contacten te leggen is dezelfde
taal spreken. Taal is en blijft de sleutel tot integratie. Wanneer kinderen
op de speelplaats een andere taal dan het Nederlands spreken, zal dit
hun sociale leven niet ten goede komen. In scholen waar een grote
diversiteit aan leerlingen is, zal er een duidelijk onderscheid ontstaan
tussen de leerlingen die een verschillende taal spreken. Kinderen
die enkel Nederlands of een andere vreemde taal spreken, zullen
uitgesloten worden van hun gesprekken of spel. Wij denken dus dat
dit idee de samenhorigheid en integratie eerder tegengaat dan dat het
voor een samenhangende maatschappij zal zorgen.
Respect voor afkomst van leerlingen is belangrijk, maar de integratie
van deze leerlingen is nog veel belangrijker. Wanneer een kind te pas
en te onpas een andere taal spreekt op school, zal het ook achterlopen
in de lessen vanwege een achterstand in onze Nederlandse taal. De
beste manier om een taal te leren is immers doormiddel van ze te
spreken!
Het is belangrijk dat leerlingen van in het begin het Nederlands
leren, niet alleen voor hun integratie als kind, maar ook zodat ze
het later machtig zijn. Dit komt hun sociale leven, school- en later
professionele carrière enkel ten goede.

Politieke correctheid ten koste van onze verlichte Westerse waarden?
Dat onze samenleving steeds preutser wordt, is niets nieuws onder de zon. Dag in dag uit voelt wel iemand
zich gekwetst of geschoffeerd en probeert men hier dan tevergeefs oplossingen voor te zoeken. Hier verder uit
afgeleid, maken we ons wel grote zorgen als we zien hoe tegenwoordig onze verlichte Westerse waarden meer
en meer op de helling worden geplaatst voor de politieke correctheid.
Laten we de rellen in Brussel er eventjes bijnemen. Als we de beelden bekijken, is het voor iedereen duidelijk
wat er zich daar heeft afgespeeld. Oh wee, echter, als je het probleem durft te benoemen. Zeer snel word je in
één of ander extreemrechts hokje geplaatst en krijg je nog meer bagger over je heen dan dat schorrie morrie
ooit over zich heen zal krijgen voor de gepleegde feiten in Brussel. De Franse rapper Vargasss92 wordt hier
mooi uitgespeeld als de oorzaak van het probleem. De wortels liggen echter ergens gans anders. Het komt goed
uit dat men Vargasss92 als bron van de problemen kan uitspelen, zo blijft de echte (politiek minder correcte)
waarheid buiten schot…
Laat ons inderdaad aandacht hebben voor ieders gevoelens en ieders welzijn, maar mag dit zo ver gaan dat we
hier voor onze verlichte Westerse waarden, zoals vrijheid van meningsuiting, op de helling plaatsen? Mogen
we de problemen niet meer benoemen zoals ze zijn? Mogen we niet meer hardop zeggen hoe we ze opgelost
krijgen? Net zoals wij af en toe, zullen er altijd wel mensen zijn die zich gekwetst voelen of zich niet kunnen
vereenzelvigen met zaken die verteld en gezegd worden. Het wordt tijd dat we hier terug leren mee omgaan,
deze leren negeren of een plaats geven en verder leven. Laten we niet vergeten waarom we hier in het Westen
zo vrij zijn, en laat ons alstublieft ook die waarden verdedigen.
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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

