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Nieuwsbrief voor de Desselse bevolking

Beste Desselaar,

Traject 2018. Onder die noemer 
bereidt de N-VA in heel Vlaande-
ren de volgende gemeenteraads-
verkiezingen voor. Die komen 
er aan in oktober 2018. Ook in 
ons Dessel blijven we niet bij  de 
pakken zitten. Dagelijks Dessel  
besturen blijft  de hoofdopdracht, 
maar daarnaast toch ook al naar 
de toekomst kijken is noodzake-
lijk. Wat kan anders? Wat moet er 
anders? Hoe kunnen we de Desse-
laar betrekken bij  die keuzes? Vele 
vragen die antwoorden behoeven.

Laat het vooreerst duidelijk zijn 
dat ik in oktober 2018 opnieuw de 
N-VA-lijst zal trekken. Ja,  ik ga er 
opnieuw voor! Voor de vijfde keer. 
Deze beslissing werd binnen onze 

Ja, ik ga er in 2018 
opnieuw voor!   

ploeg reeds genomen. Het is mijn stellige ambitie om 
met een verjongd, enthousiast team en met uw steun 
Dessel verder te besturen. Mag ik er met een knipoog 
aan toevoegen nog veel te jong te zijn om in 2019 op 
pensioen te gaan?

Maar voor het zover is gaan we eerst de voorbije 10 jaar 
vieren. Ik hoop je op 13 mei te mogen begroeten. 

Kris Van Dijck
Burgemeester

BAL VAN DE BURGEMEESTER

zaterdag 13 mei 2017
vanaf 16.00 u. tot 01.00 u.

tent parking AC De Plaetse

23e jaargang nr. 2 • februari 2017

V.U. Günther Peeters
Lorzestraat 7 bus 1, Dessel
Verboden op de openbare weg te werpen.

Kris Van Dijck
Burgemeester



346
N-VA secretariaat • Lorzestraat 7 bus 1, 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

Voor een verkeersveilig Dessel 
Het nieuws dat Dessel het ZERO-label won wegens 
geen verkeersdoden in 2015 werd eind 2016 door 
de provincie bekend gemaakt. In de Betrokkenheid 
van december waarschuwden we nog enerzijds f ier 
te zijn, maar anderzijds wel te beseffen dat je dat 
helemaal niet in de hand hebt…  
Op de laatste zaterdag van januari was het immers 
zover en viel er in Dessel opnieuw een verkeers-
dode. Een f ietser.  Aan de Molsebaan. Onze gedachten zijn bij  de familie en 
nabestaanden. 
Op de gemeenteraad van januari werd het kruispunt Wouwerstraat-Meistraat 
besproken. Beslist werd het kruispunt beter te signaleren en het stuk 70 tus-
sen dat kruispunt en brug 0bis binnen de bebouwde kom op te heffen. Op de 
gemeenteraad van februari werd de problematiek van de stukken 70 binnen 
de bebouwde kom besproken. De stukken 70 binnen de bebouwde kom langs 
Brasel,  Zandvliet,  Meistraat en Kruisberg worden door verbalisanten vaak 
aangehaald als onduidelijk. Dan 50, dan 70, wat is het nu? Het N-VA voor-
stel is nu om voor duidelijkheid te zorgen. Bebouwde kom is 50. Buiten de 
bebouwde kom is 70. Enige uitzonderingen: in schoolomgeving 30 en Goor-
mansdijk-Schans en Zandbergen ook 50. Dit voorstel wordt nu voor advies  
 overgemaakt aan de lokale politie. 

In de kijker: Barbara Rommens
“Het zal in haar genen zitten,” wordt wel eens van jongeren gezegd die in de voet-
sporen van hun ouders treden. Het gaat zeker op voor Barbara. 
Barbara zag het levenslicht in 1986 als enige dochter van Frans en Francine Vande-
weyer. Meteen moest ze haar vrouwtje staan met drie oudere broers: Stijn, Maarten 
en Winand. Ze studeerde Logopedische en Audiologische Wetenschappen aan de 
universiteit van Gent. Sinds 2009 werkt ze als logopediste in De 3master (voorheen 
De Mast),  een school voor buitengewoon onderwijs in Retie,  voornamelijk met 
kinderen met leerproblemen of ASS.

Barbara is een creatieve, bezige bij.  Vele Desselaars zullen haar vooral kennen van 
Vocarde. Muziek is immers haar grote passie.  Ze speelt piano, volgt saxofoonles en 
zingt bij  Vocarde en 4-tune of op andere evenementen als gastzangeres. Daarnaast 
heeft ze vorig jaar in avondschool een diploma Grafische Vormgeving behaald. Via 
deze weg draagt ze voortaan een extra steentje bij  aan de N-VA-werking in Dessel.
We wensen haar en alle Jong N-VA’ers al le succes toe.

Goormansdijk
Schans

Zandbergen

vaste regel

2 uitzonderingen

N-VA-voorstel
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Lokaal cultuurbeleid
Sinds 2014 kan ook Dessel rekenen op Vlaam-
se subsidies om het lokale cultuurbeleid uit te 
bouwen. Met deze f inanciële inbreng vanuit 
de Vlaamse overheid kreeg het Dessels cul-
tuurbudget een stevige boost.  Naast cultuur-
subsidies waren er ook subsidies voor sport 
en jeugd, met veel werk om beleidsplannen en 
verslagen te schrijven. 
In 2015 besliste de Vlaamse regering en het 
Vlaams Parlement om de gemeenten nog wel 
het geld te geven maar niet het vele papier-
werk om die subsidies te verantwoorden. 
Daarmee werd er serieus gesnoeid in de grote 
administratieve last waarbij gemeenten meer 
tijd moesten steken in het schrijven en ver-
antwoorden van plannen, dan effectief op het 
terrein te werken. Een zeer goede zet van de 
Vlaamse overheid. 
De samengevoegde subsidiekanalen zijn voor 
Dessel goed voor bijna 128.528 euro. 

Dotatie Vlaamse overheid 2016
jeugd cultuur sport

€ 16.745,60 € 90.651,84 € 21.131,02

Het gemeentebestuur kiest ervoor om die 
Vlaamse subsidies in de verschil lende do-
meinen in te blijven zetten om zo een stevige 
boost te geven aan het cultuurbudget.
Zo trachten wij de verenigingen zoveel moge-
lijk te ondersteunen en te stimuleren.
Verenigingen zijn immers sterk gemeen-
schapsvormend en vervullen een belangrijke
maatschappelijke functie binnen onze  
gemeente.

Uit het N-VA Verkiezingsprogramma:

 Met de professionele versterking van de dienst 
vrije tijd is het aan de gemeente om een sterker cul-
tuurbeleid uit te tekenen met aandacht voor zowel 
het klassieke georganiseerde culturele 
verenigingsleven als voor de nieuwe 
vormen van gemeenschapsleven.

Subsidies voor ondersteuning 
van buurtfeesten
Ook voor particulieren voorziet het gemeen-
tebestuur een extra stimulans. Indien je met 
de buren een buurtfeest wil organiseren dan 
kan je hiervoor een subsidie aanvragen tot 
maximaal 100 euro. Hiermee kan alvast een 
deel van de kosten worden gedekt. Privéfees-
ten en feesten met een winstgevend doel zijn 
uitgesloten van deze f inanciële ondersteu-
ning.

De gemeenteraad keurde de subsidieaanvraag 
voor volgende buurtfeesten goed:
Barbecue Vinkenstraat,  Buurtfeest Kromme 
Vrienden, Buurtfeest Maiplain Foewer, Buurt-
feest Lorzestraat,  Buurtfeest Molenhei,  Wijk-
feest Verloren Hoek, Buurtfeest De Dijken, 
Buurtfeest Kampenstraat,  Buurtfeest Roede-
straat en Straatfeest Boshoek.

Subsidies voor lokale cultuurprojecten
Het gemeentebestuur verleent jaarlijks subsidies aan vereni-
gingen of individuen die bijdragen tot de ontwikkeling van 
een integraal en duurzaam cultuurbeleid met bijzondere aan-
dacht voor gemeenschapsvorming, cultuureducatie,  het berei-
ken van kansengroepen en het levend houden van ons im-
materieel erfgoed. Activiteiten met een commercieel karakter 
komen niet in aanmerking.
De gemeenteraad keurde de subsidieaanvraag voor volgende 
verenigingen goed: 
Caritas Witgoor, Davidsfonds, KF De Eendracht, KV De Jo-
kers, Desselina, FDK, FEMMA Centrum, FEMMA Witgoor, 
KVLV, KWB Dessel-Centrum, KWB Witgoor, La-Muze, Neos, 
Okra Dessel Centrum, ’t  Pluiske, Volksdans, VVV, Wildbe-
heereenheid Dessel,  Ziekenzorg, Scharnier en Heicomitee.

   Vergeet deze subsidie niet aan te  
vragen bij het organiseren van jullie  
activiteit of buurtfeest!

Vul het aan-
v r a a g f o r m u l i e r 
per activiteit 
volledig en cor-
rect in en be-
zorg het aan de 
v r i j e t i j ds d i e ns t . 
Voor activiteiten 
en buurtfeesten 

die plaatsvinden tussen 
1 september 2016 en 31 
augustus 2017 kan u een 
subsidieaanvraag indie-
nen tot 1 oktober. 
Meer info over de sub-
sidiereglementen ‘lokaal 
cultuurbeleid’ en ‘buurt-
feesten’ en de aanvraag-
formulieren vind je op  
www.dessel.be.

Viviane 
Willems,
schepen 

van 
cultuur
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Stemrecht vanaf 16 jaar? Liever niet.

De laatste maanden kwam meermaals in het nieuws dat andere jongerenpartijen voorstander zijn van het ver-
lenen van stemrecht vanaf 16 jaar. Ze maken gelukkig al een nuance tussen stemrecht en stemplicht,  maar toch 
vinden wij,  Jong N-VA Dessel,  16 jaar te jong. Jongeren van 16 jaar hebben nog te weinig voorkennis om een 
goede politieke beslissing te kunnen nemen. Het is voor hen geen simpele opdracht om een eigen studiekeuze 
te maken, laat staan hun eigen toekomst te plannen. Het lijkt in onze ogen dan ook niet juist om hen nu al te 
vragen na te denken over de toekomst van onze gemeente, onze provincie of dit land.

Tieners van 16 jaar zijn nog volop hun plaats in de maatschappij aan het ont- 
dekken. Hun hersenen zijn ook nog in ontwikkeling. Niet iedereen heeft op 
die leeftijd al het vermogen, zoals de meeste volwassenen, om moeilijke 
beslissingen te nemen op lange termijn. Je zal ons niet horen zeggen 
dat jongeren geen goede beslissingen kunnen nemen. Integendeel,  kijk 
maar naar onze actieve Desselse jeugd. Wat we wel willen zeggen, is 
dat we hen de kans moeten geven om hun beslissing te laten rijpen. 
De mogelijkheid om vanaf 16 jaar lid te worden van een politieke 
partij  is er wel.  We nodigen geëngageerde en misschien vroegrijpe 
jongeren zeker uit om lid te worden en zo de lokale of nationale po-
litiek op de voet te volgen. Zo leren ze hoe het er aan toe gaat in de 
politiek, waarom bepaalde beslissingen genomen zijn, hoe je over 
een standpunt kan discussiëren, . . .  Als ze deze 2 jaren gebruiken om 
hún gedachtegoed te toetsen aan de ideeën van een bepaalde partij, 
gaan wij er vanuit dat ze, vanaf het moment dat ze 18 jaar geworden 
zijn, een goede en gefundeerde beslissing kunnen nemen.

  Stemrecht vanaf 16 jaar? Liever niet. 
Polit ieke interesse vanaf 16 jaar? Graag!

Interesse? Neem dan contact op met onze voorzitter, 
Han Mermans, via han.mermans@jongnva.be of 0474 60 51 19.

Flits
Snelheidscontroles.  Voor de ene te 
veel.  Voor de andere te weinig. Zeker 
als het over de eigen straat gaat.  Hier 
een overzicht van de op verschil lende 
plaatsen en verschil lende tijdstippen 
uitgevoerde controles door onze poli-
tiezone tijdens de voorbije maanden. 
In sommige straten werd er meer-
maals gecontroleerd. De cijfers zijn 
per straat samengevoegd. Gemiddeld 
hield 86% zich aan de snelheid. Wij, 
als jongeren, hopen met jouw hulp dit 
percentage te zien stijgen tot 90% en 
liever meer!


