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Nieuwsbrief voor de Desselse bevolking
Beste Desselaar,
Met de start van dit nieuwe
jaar breekt ook voor ons N-VA
Dessel een nieuwe periode
aan. Vandaag vind je de eerste
B etrokkenheid in een nieuw
kleedje: andere lay-out en in
kleur. Op een korte periode
in 2013 na, kreeg je sinds december 2000 de vertrouwde
B etrokkenheid in de bus.
Een aantal jongeren nemen na
zeventien jaar de taak over van
Frans Blankert die al die jaren
schitterend werk leverde. Hij
stond én staat steeds paraat
en leverde altijd puik werk af.
Stipt en zeer kwaliteitsvol. Ik
wens hem daar uitdrukkelijk
voor te bedanken en weet ook
dat ik nog steeds op hem kan
rekenen.

Kris Van Dijck
Burgemeester

Een nieuwe Betrokkenheid
en een even enthousiaste
N-VA-ploeg die er ook dit jaar
staat voor jou.
Een zware opdracht aan de opvolgers om dat even
goed te doen. Maar ook daar heb ik vertrouwen in.
We hebben een knappe ploeg van jongeren klaarstaan om samen met de ouderen het werk verder
te zetten. Zo hoort het ook in een gezonde organisatie. Jong en oud, schouder aan schouder, met
hetzelfde doel voor ogen: een Dessel waar het aangenaam wonen is.
Een nieuwe B etrokkenheid, en een even enthousiaste N-VA ploeg die er ook dit jaar staat voor jou.
We wensen alle Desselaars een vredevol en gezond
2017 toe.

Kris Van Dijck
Burgemeester

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

341

In de kijker: Elia Vos
Met deze vernieuwde Betrokkenheid zetten we symbolisch ons jongste Jong N-VA
bestuurslid in de kijker.
Elia, 23 jaar jong en dochter van Koen Vos en Christine Thys, groeide samen met
haar broer Luka op in de Lopelandstraat. Elia is altijd heel sportief. Eigenschappen die ook in de politiek sterk gewaardeerd worden. Zowel op het tennis- als op
het basketbalterrein trekt ze meer dan haar streng. Ze studeert kinesitherapie en
revalidatiewetenschappen aan de Universiteit van Hasselt, specialisatie pediatrie,
en begint nu aan haar stageperiode. Het einddiploma ligt dan ook in het verschiet.
Van thuis uit, met grootvader Aloïs die nog Dessels VU-voorzitter was en
haar papa waarop we ook steevast kunnen rekenen, kreeg ze de juiste politieke
microben en enthousiasme mee. Als kleuter was ze getuige van de drukke
activiteiten in Aloïs’ werkhuis bij verkiezingscampagnes waar campagneborden
gezaagd en geplakt werden. Vele jaren later was de stap naar Jong N-VA misschien
niet zo groot; je moet het als jonge vrouw toch maar doen. We wensen haar en alle
Jong N-VA’ers alle succes toe.

Financieel gezond
De gemeenteraad keurde het budget voor 2017 en de aanpassing meerjarenraming 2014-2019
goed. Daaruit blijkt dat het resultaat op kasbasis* bijzonder positief is. Dat is het gecumuleerde overschot dat we in kas hebben op het einde van het jaar. Inclusief de overschotten en
reser ves uit het verleden. De autofinancieringsmarge** moet elk jaar positief blijven. Deze
toont elk kalenderjaar aan of de gemeente in staat is de leninglasten te dragen vanuit de
dagelijkse werking, zonder rekening te houden met de reser ves uit het verleden. Dit overschot kan aangewend worden voor investeringen in de toekomst.
In 2013 dachten we vanaf 2016 de opcentiemen op de onroerende voorheffing te moeten
verhogen. Een verhoging die we voor ons uit blijven schuiven. In Dessel is dat slechts 900.
Het gemiddelde in Vlaanderen bedraagt 1.400. Dit betekent 120 euro per inwoner of 480 euro voor een gezin
van vier minder dan de gemiddelde Vlaming! Om toch de kwaliteit van infrastructuur en dienstverlening te
blijven garanderen en die verhoging niet te moeten door voeren blijven we efficiënt en creatief werken.

RESULTATEN

rekening
2014

rekening
2015

rekening
2016

rekening
2017

rekening
2018

rekening
2019

*resultaat op kasbasis

€ 3.271.372

€ 5.264.725

€ 3.399.256

€ 1.704.306

€ 1.600.590

€ 2.646.304

**autofinancieringsmarge

€ 1.531.303

€ 2.360.462

€ 453.371

€ 717.246

€ 307.047

€ 698.133

Wat is de autofinancieringsmarge?

?

Het is een vrij nieuw begrip waarbij de gemeente op
lange termijn moet aantonen de rekeningen te kunnen
blijven betalen. We gaan de begrippen autofinancieringsmarge en financieel draag vlak uitleggen aan de
hand van een gezinssituatie.
Een gezin krijgt maandelijks € 3.500 binnen en
geeft € 2.500 uit. Het overschot is € 1.000. We noemen dat het financieel draag vlak van het gezin.
Veronderstel nu dat het gezin een huis koopt en daar voor
€ 800 moet aflossen. Er blijft dan € 200 over.
De autofinancieringsmarge is positief. Het gezin is structureel gezond.
Neem nu dat de man werkloos wordt en i.p.v. € 1.400 nog slechts
€ 1.100 verdient. Het gezin komt dan op -€ 100 en geraakt in de
problemen… Er zal moeten bijgeklust of bespaard worden…
Zo moet ook de gemeente steeds de tering naar de nering zetten en de
inkomsten en uitgaven structureel gezond houden.
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INKOMSTEN

UITGAVEN

loon vrouw

€ 1 600 voeding

€ 800

loon man

€ 1 400 kleding

€ 650

kindergeld

€ 400 energie

€ 600

andere

€ 100 andere

€ 450

TOTAAL

€ 3 500 TOTAAL

financieel draagvlak

+ € 1 000
lening

TOTAAL

€ 3 500 TOTAAL

autofinancieringsmarge
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€ 2 500

€ 800
€ 3 300

+ € 200

Panathlonvlag

Uit het N-VA Verkiezingsprogramma:

Enkele uren voor de topper Dessel – Beerschot-Wilrijk in het Armand Melisstadion werd in Sportpark Brasel de grootste Panathlonvlag van Europa
gehesen.
Panathlon is een internationale organisatie die
de fair-play en de ethische waarden in de sport
verdedigt en uitdraagt. De gemeente Dessel en de
Desselse sportclubs tekenden enkele jaren reeds
de Panathlonverklaring “Ethiek in de Jeugdsport”.
Met deze vlag worden we er dagelijks op attent gemaakt dat deze verklaring geen dode letter mag blijven. Ze herinnert ons dagelijks aan het aangegane
engagement. Een mooi gebaar van onze gemeentelijke sportraad.
Pal achter de wereldbol van Frans Meynen wappert
nu de Fair-Play- en respectvlag. Beide symbolen van
verbondenheid.

Sport wordt door de N-VA gezien als de
ideale hefboom voor sociale cohesie en
gezondheidsbevordering.
Daarom is kwaliteit noodzakelijk.
Kwaliteit in het aanbod.
Kwaliteit in de infrastructuur.
Kwaliteit in de opleiding.

Panathlonverklaring over ethiek in
de jeugdsport
Met deze verklaring gaan we de verbintenis aan om,
over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te
leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de
jeugdsport. De gemeente Dessel onderschrijft formeel
het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in
de Sport’.

GAS-boetes
Vele gemeenten in de Kempen pasten hun GASreglementen aan. Na enkele jaren haar deugdelijkheid bewezen te hebben, was het tijd om de Gemeentelijke Administratieve Sancties te evalueren. Wat is
goed? Wat is slecht? Wat moet en kan er aangepast
worden? Binnen onze politiezone Balen-Dessel-Mol
blijven we zoveel mogelijk met eenzelfde reglement
voor de drie gemeenten werken.
Laat het duidelijk zijn. GAS is er niet om mensen te
pesten. Wel om de kleine, storende ongemakken te
beteugelen die anders ongestraft blijven. In Dessel
valt het aantal uitgeschreven GAS-boetes zeer goed
mee. In 2015 waren er dat 27. In de eerste helft van
2016 slechts 8.
Het Dessels GAS-reglement kan je vinden op de
vernieuwde website van de gemeente www.dessel.be
onder de rubriek “inwoners” en “veiligheid”.

GAS-boetes zijn er niet
om de mensen te pesten.

Alle kinderen hebben het recht
sport te beoefenen,
zich te vermaken en te spelen,
in een gezonde omgeving te leven,
waardig behandeld te worden,
getraind en begeleid te worden door competente
mensen,
deel te nemen aan training die aangepast is aan
hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden,
zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau
in een aangepaste competitie,
in veilige omstandigheden aan sport te doen,
te rusten,
de kans te krijgen kampioen te worden, of het niet
te worden.
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Han Mermans volgt Jolien Wuyts op als jongerenvoorzitter
Op zaterdag 10 december hield Jong N-VA Dessel haar 2-jaarlijkse bestuursverkiezingen. Han Mermans (25)
werd verkozen als voorzitter.
Han Mermans is bestuurslid geworden bij Jong N-VA Dessel in 2014 en nu hebben de stemgerechtigde leden
hem dus verkozen tot voorzitter van de jongerenafdeling voor de komende 2 jaar. We willen Jolien Wuyts uitdrukkelijk bedanken voor haar harde en goede werk als voorzitter van Jong N-VA Dessel de afgelopen 2 jaar!
“We zijn een supertoffe ploeg waar iedereen de kans krijgt om zijn of haar mening te laten horen en om actief
of eerder passief deel te nemen aan de activiteiten die we met Jong N-VA Dessel organiseren. We organiseren
veel activiteiten, een trend die ik zeker wil doorzetten. Met fierheid mag ik nog vermelden dat we de voorbije
twee maanden maar liefst vijf nieuwe leden hebben mogen ver welkomen”, aldus Han Mermans.
Het nieuwe bestuur telt 6 leden. Jolien Minnen en Pieter-Jan Gys werden verkozen voor een tweede termijn als
respectievelijk secretaris en penningmeester. Elia Vos, Barbara Rommens en Jolien Wuyts werden verkozen als
bestuurslid.
Aansluitend op de bestuursverkiezing werd naar jaarlijkse traditie Rond De Vuurkorf gehouden. Tijdens deze
activiteit komen leden van N-VA en Jong N-VA Dessel en de omringende gemeenten samen om rond de vuurkorf bij te praten met een drankje en een hapje. Het werd nog een gezellige avond.

Goed werk, Theo!
Het aantal regularisatieaanvragen daalt al sinds 2010, maar
onder Theo Francken kunnen we wel duidelijk zien dat het
aantal definitieve blijvers enorm daalt!
In 2015 hebben slechts 14% van de regularisatiebeslissingen
geleid tot een machtiging tot definitief verblijf, tegen 47% in
2014.
Goed werk, Theo! 				
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(Bron Myria.be)

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

