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Nieuwsbrief voor de Desselse bevolking
Beste Desselaar,

Kris Van Dijck
Burgemeester

Wij mogen best fier zijn op ons dorp,
op onze gemeenschap. In tal van
rapporten en vergelijkingen doet
Dessel het opvallend beter dan vele
andere gemeenten en steden. Wij
mogen fier zijn op wat hier allemaal
gebeurt: de infrastructuur die we
doorheen de jaren samen opbouwden,
het verenigingsleven dat bloeit, en een
veiligheidsindex die zeer positief is.
Sinds ik dertig jaren geleden in het
gemeentebestuur kwam, is er door de
verschillende bestuursploegen enorm
geïnvesteerd en veranderde Dessel
van aanschijn. De gemeentelijke
gebouwen, ons sociaal huis, de school
en kinderopvang werden vernieuwd
of volledig nieuw gebouwd en onze
sportinfrastructuur, waaronder
sportpark Brasel, kent haar gelijke
niet in de ruime omtrek. Onze straten,
pleinen, kerkhoven en openbaar
domein mogen gezien worden. Ter wijl
in onze KMO-zones bedrijven zorgen
voor welvaart en daaraan gekoppeld
welzijn. Maar niet alleen stenen of
beton tellen. Onze zorgdiensten vanuit
het OCMW en inzet voor de Desselaar
vanuit de gemeentelijke administratie
zijn van hoge kwaliteit. Een recente
doorlichting van Audit Vlaanderen
bewijst het alleen maar : Dessel doet
het meer dan behoorlijk!
Grote uitdaging
En toch… Als kleine gemeente staan
we erg onder druk: “Kunnen die kleine
gemeenten het nog wel? Hebben ze
voldoende beleidsvoerend vermogen?
Moeten kleine gemeenten niet
fusioneren?” Het zijn vragen die ons
als bestuurders vaak voor de voeten
gegooid worden, waar van we wakker
liggen en waar van we dag na dag het
tegendeel moeten bewijzen.
Want, laat het duidelijk zijn, als we
één ambitie hebben dan is het die

zelfstandige gemeente blijven. Zelf keuzes maken. Zelf meester zijn
over het heden en de toekomst.
Investeren in mensen en infrastructuur
Met een jaarlijks budget dat ondertussen groeide tot ruim 18
miljoen euro werd er de voorbije zes jaar voor 16 miljoen euro
geïnvesteerd. De zes jaren daar voor was dat 14 miljoen. Die trend
moeten we verderzetten. Want één jaar niet investeren maakt dat
gebouwen en wegen verouderd geraken.
Maar ook om jou, Desselaar, de zorg te bieden die je verdient
moeten we tandjes bijsteken in onze administratie. De juiste
mensen met de juiste kennis en attitude op de juiste plaats is
noodzakelijk. En dat alles kost geld!

Met vriendelijke groeten,
Kris Van Dijck
Burgemeester
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Onze gemeentelijke inkomsten
Om onze opdracht als lokaal bestuur te ver vullen,
Door niet te fusioneren,
maken we gebruik van vier grote inkomsten, tot
behoudt Dessel zijn eigenheid
op heden telkens goed voor afgerond een twee
miljoen euro elk.
27 km²
Vooreerst is er het gemeentefonds. Dat is geld
9569
van de Vlaamse overheid dat op basis van
DESSEL
verschillende parameters gegeven wordt aan
850
opcentiemen
de steden en gemeenten. Als kleine gemeente
krijgen we een 218 euro per inwoner. De grotere
6%
gemeenten en steden zijn wat dat betreft veel
personenbelasting
rianter bedeeld. Wat te denken van Mol 331 euro,
Geel 370 euro, Turnhout 571 euro of Antwerpen
1354 euro per inwoner. En toch moeten wij
nog steeds onder het
eenzelfde dienstverlening leveren!
laagste in de
Vlaams gemiddelde*
ruime omgeving!
Verder zijn er de gemeentelijke belastingen. Als
* 880,33 volgens
lokaalbestuur.vlaanderen.be
Dessel heffen we 6% op uw personenbelasting.
D.w.z. dat je voor elke 100 euro belastingen die je betaalt aan de staat er 6 euro extra gevraagd wordt voor de
gemeente. Moet je 10.000 euro betalen aan de staat, dan ga je in werkelijkheid 10.600 euro betalen. Die 600
euro wordt aan de gemeente overgemaakt. Met die 6% zijn we de laagste van de Kempen ter wijl het Vlaams
gemiddelde op 7,2 ligt. Retie 7,3%, Mol 7,7%, Arendonk 7%, Balen 8%, …
Mensen die onroerende eigendom hebben, betalen onroerende voorheffing aan Vlaanderen. Dit is gebaseerd
op de geschatte waarde van uw gebouw, huis, appartement. Gemeenten heffen hier opcentiemen op. Het
gemiddelde in Vlaanderen is 880 opcentiemen. D.w.z. dat wanneer je 100 aan Vlaanderen betaalt daar 880
bijkomt voor je gemeente of 8,8 maal de basisbelasting. Dus in totaal 980 euro. Ook de provincie heft op dat
basisbedrag opcentiemen. In Dessel hanteerden we 567 opcentiemen, veruit het laagste in de verre omgeving.
Die wordt nu opgetrokken naar 850 opcentiemen, nog wel onder het Vlaams gemiddeld maar toch in de buurt
van onze buurgemeenten: Retie ook 850, Mol 756, Arendonk 882, Balen 881.
Tenslotte… Dat we als kleine gemeente toch het verschil kunnen blijven maken, hebben we te danken aan
de belastingen die we heffen op de tijdelijke opslag van nucleair afval bij Belgoprocess en de delving van wit
zand door Sibelco. Samen goed voor ruim 2,5 miljoen euro. Beide inkomsten maken dat we zelfstandig het
hoofd boven water kunnen houden, maar maken van Dessel ook een gegeerde bruid voor buurgemeenten die
een fusie wel zien zitten...

Ambitie en keuzes maken
Het meerjarenplan voor de periode 2020-2025 is af en werd
op de gemeenteraad van 12 december goedgekeurd. We willen
met Dessel aan de top blijven en dit op een zelfstandige basis;
zonder fusie! En het kan; maar investeren en het goed blijven
doen, kan niet zonder de bijdrage van ons allen.
Twee hoofddoelen voor de volgende zes jaar : investeren in
infrastructuur én mensen.

Nieuwe school in Witgoor

Op infrastructureel vlak is een nieuwe school in Witgoor
de zwaarste
investering,
naast vernieuwde
fietspaden,
Nieuwe turnzaal Spinfit
grondige
rioleringswerken
(want onze riolen
beginnen te slijten)
en een g ymzaal
voor Spinfit.
Daarnaast zal het
nieuwe Tabloo
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Veilige, goed berijdbare
fietspaden
ook voor minder mobielen
DESSEL 2020-2025
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Investeren in
kwaliteitsvolle dienstverlening

heel wat culturele en maatschappelijke kansen bieden die we als
gemeenschap maximaal willen gebruiken.
Maar ook investeren in mensen. De juiste profielen aantrekken
en behouden en hen ook de juiste verloning en omkadering
bieden. Het is een uitdaging voor een kleine gemeente.
De speerpunten die in deze Betrokkenheid worden voorgesteld,
zijn dan ook maar een fractie van de gehele meerjarenplanning
die meer dan 1000 actiepunten telt voor gemeente en OCMW.

DESSEL 2020-2025

De keuze van de schepenen
Tijdens de budgetbesprekingen moesten zware keuzes gemaakt worden. Wenslijstjes werden kritisch bekenen,
opties gewogen, een selectie doorgevoerd,... Elke schepen is echter blij met de initiatieven die nog wel op stapel
staan. Eén voor één stellen ze nu een actieplan voor.
Herman Minnen: “De weg tussen Dessel centrum en Dessel
Witgoor is aan ver vanging toe. Tijdens deze legislatuur pakken
we de eerste fase, van de Markt tot aan de gracht, aan. Deze
investering is goed voor € 4 611 176. Het voorbereidende
studiewerk staan gepland in 2021. Zo hopen we met de werkten te
kunnen starten in de loop van 2023.

Nieuwe riolering en
weginfrastructuur Dessel Markt
tot gracht (fase 1)
gracht tot centrum Witgoor later voor fase 2

Barbara Rommens: “Hoewel in andere gemeentes adviesraden
meer en meer beperkt worden, kiezen we in Dessel voor het behoud
van alle adviesraden. Met de cultuurraad zijn we een speciaal
traject aan het volgen om deze te her vormen. Geen orgaan om
enkel subsidies te bekomen, maar een echte meer waarde. Een raad
waarin we leren van elkaar, dat willen we bekomen. Én een lopend
vuur voor Desselse cultuur! Ook in de jeugdraad wordt hard
U bestuurt mee!
gewerkt. De deelwerkgroepen rond alcoholbeleid en de nucleaire
sterk inzetten op burgerparticipatie en behoud adviesraden
thematiek worden verder gezet. Van mijn collega-schepenen hoor
ik dat ook in de andere adviesraden het engagement hoog ligt.”
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Willy Broeckx: “Deze
legislatuur willen we
inzetten op het ver vangen van alle straatverlichting door LEDverlichting. Deze ingreep is niet alleen goed voor het klimaat,
maar het geeft ook fincanciële voordelen. Het is de bedoeling om
de straatverlichting vroeger en later te laten branden, wat goed
is voor de veiligheid. We kunnen het ook dimmen. Zo kunnen we
de veiligheid verhogen voor woon-werkverkeer en voor sporters
en mensen in het verenigingsleven die na het sporten of een
vergadering naar huis rijden. Dit doen we in samenwerking met
Fluvius.”
DESSEL 2020-2025

Overal LED-verlichting in Dessel
in het kader van het burgemeestersconvenant Kempen 2030
DESSEL 2020-2025

Anita Vandendungen: “Dessel heeft de kwaliteiten om zelfstandig
verder te gaan. Het is ook veel aangenamer als je persoonlijke
dienstverlening kan aanbieden voor mensen van onze gemeente
door mensen die nauw betrokken zijn bij onze gemeente.
Vertrouwelijk, kort bij huis, gemakkelijk, kwaliteitsvol, gezond,
verstaanbaar, sociaal, emphatisch, enz. Wat je zelf doet, doe je nog
altijd beter!”

Niet fusioneren
Dessel behoudt zijn eigenheid!
DESSEL 2020-2025
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Pagina van Jong N-VA Dessel
Spinfit een nieuwe turnzaal krijgen en wordt de
verkeersveiligheid verhoogd door de heraanleg van
de fietspaden en de weg van Markt Dessel tot aan de
gracht. De vernieuwing van de fietspaden en de weg
van de gracht tot in Witgoor centrum staat gepland
voor een volgende legislatuur. Wij gaan als jongeren
ijveren voor een ruim fietspad!
Daarnaast zijn wij als N-VA-jongeren ook erg bezig
met het klimaat en zijn we dus blij te lezen dat alle
verlichting in Dessel zal veranderd worden naar LEDverlichting! Zo dragen we samen ons steentje bij aan
een beter klimaat.
In 2018 organiseerden we de actie “Ontwerp een
speeltuin voor een pleintje in Dessel”. Hierbij konden
de Desselse leerlingen hun eigen visie geven op
hun ideale speelpleintje. Zoals beloofd hebben we
dit verdedigd bij de burgemeester en de schepenen.
Er werd dan ook een budget voor voorzien in de
meerjarenplanning.

De kijk van de jongeren op de
meerjarenplanning
We zijn met Jong N-VA Dessel blij te zien dat het
gemeentebestuur tal van investeringen wil doen de
komende vijf jaar. Het zijn investeringen waar we als
gemeente en als gemeenschap allemaal samen wel bij
varen. Laat ons een kat een kat noemen, de school
in Witgoor is dringend aan ver vanging toe en het
doet deugd te zien dat de gemeente dit engagement
voor 100 % en in overleg met de school aan gaat. We
willen toch allemaal dat onze Desselse jeugd in een
veilige, moderne schoolomgeving les kan volgen,
kan opgroeien en vriendjes en vriendinnetjes kan
maken?
Het blijkt dat tegenover deze investeringen wel
een bijdrage staat van iedereen, maar duidelijk
ook voor iedereen. We vinden de extra bijdrage
die de gemeente vraagt meer dan verantwoordbaar.
We kunnen zo een eigen onafhankelijke gemeente
blijven die het fiscaal en financieel veel beter doet
dan vele andere gemeenten in Vlaanderen! Onze
dienstverlening is top, onze belastingen blijven laag
en we hebben niet meer schulden per kop dan het
gemiddelde in Vlaanderen. We kunnen trots Desselse
jeugd blijven!

Kan het beter en willen we meer of misschien net
andere zaken zien veranderen in ons dorp? Dat kan,
waarschijnlijk wel, iedereen heeft andere prioriteiten.
Maar we hebben er vertrouwen in dat onze
bestuursploeg de juiste keuzes heeft gemaakt.
We zullen als groep, en zeker via onze
jongerenverkozenen Barbara Rommens (schepen
jeugd), Driss Zayou, Jolien Wuyts en Pieter-Jan Gys,
er op toe zien dat de investeringen die de jeugd in het
bijzonder ten goede komen, mooi worden uitgevoerd.

N-VA Dessel
wenst iedereen
een warme, liefdevolle,
vrolijke Kerst.
Mogen al je dromen
uitkomen in 2020.

Naast de nieuwe school van Witgoor zal ook
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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

