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Nieuwsbrief voor de Desselse bevolking

Beste Desselaar,

De laatste twee weken voor de kerstvakantie 
danste ik op twee gedachten. Kan ik kritiek 
verdragen? Ja,  en zeker als die terecht is. 
Dat is toch normaal.  Niemand is immers 
perfect! Maar wanneer het ongegrond of 
gelogen is,  dan voel ik me triest.  Twee 
voorbeelden:
Elke winter, bij  sneeuw of ijs,  is het bij 
sommigen hetzelfde liedje van verwijten 
en geklaag. Onze gemeentewerkers doen 
hun uiterste best.  Dag en nacht, zeven 
dagen op zeven. En neen, niet al le straten 
worden gestrooid. We hebben daar een 
plan van aanpak voor. Een plan zo oud 
als de straatstenen. En neen, in de straat 
van de burgemeester wordt niet als eerste 
gestrooid. En ja,  iedereen mag zijn of haar 
bijdrage leveren en verantwoordelijkheid 
nemen. Door te zorgen dat de stoep voor 
eigen deur proper is,  bijvoorbeeld. Of 
winterbanden steken. Misschien zo dom 
toch nog niet…
Sinds september gaan we met de Witgoorse 
bevolking in dialoog over hoe het centrum 
er op lange termijn ideaal uit zou zien. 
Dit doen we met oog voor de school (op 
de eerste plaats,  want het dringendst), 
de Scharnier, de kernversterking, het 
groen, het Meiplein en de Meistraat.  Dit 
pakken we bovendien aan mét inspraak 
van bevolking en verenigingen. Wat er 
stapsgewijs tot stand komt, is dus met en 
door inspraak. Als je dan te horen krijgt 
dat de gemeente haar plannen al klaar heeft 
en dat het al lemaal een verkiezingsstunt 
is,  dan vind ik dat platvloers.  Zeker ook 
naar het gemeentepersoneel toe. Zij 
doen hun uiterste best om de mensen 
aan het woord te laten. De mensen van 
het centrum kregen die kans niet toen 
brouwerij  Campina in 1991 sloot.  Toen, 
en ik was er bij  als jonge schepen, besliste 
het gemeentehuis.  Wat nu met betrekking 
tot Witgoor op tafel zal komen, is dat wat 

 Voor constructieve en  
intel lectueel eerl i jke  
pol i t iek vind je in de N-VA 
steeds een bondgenoot!
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V.U. Ellen Verhoeven
Zandvliet 60, Dessel - Verboden op de 
openbare weg te werpen.

de mensen zelf in meerderheid voorstellen. Laat dat duidelijk zijn!

Ondertussen zijn de feestdagen voorbij en starten we het jaar 
met veel positieve energie. Daarmee gaan we aan de slag. En er is 
veel goeds in ons dorp. Ander gedacht? Geen probleem. Maar wel 
constructief en intellectueel eerlijk a.u.b. Voor zo een politiek vind 
je in de N-VA steeds een bondgenoot. Ook in 2018!

Gelukkig nieuwjaar voor u allen!
Kris Van Dijck
burgemeester

Nieuwjaarsontbijt

zondag 4 februari 2018 
om 09.00 u.
Sportpark Brasel
€ 15 PER VOLWASSENE
€ 7,50 PER KIND T.E.M. 12 JAAR 
INSCHRIJVEN VERPLICHT DOOR BETALING 
VIA OVERSCHRIJVING OP 
BE74 9731 6811 7707 MET VERMELDING
VAN NAAM + AANTAL PERSONEN 
VÓÓR 26/01/2018.

Kris Van Dijck
Burgemeester
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Hardhorige politici? Ze bestaan...
Ook al is de leugen nog zo snel,  de waarheid achterhaalt 
haar wel! Ken je dat oud Vlaams spreekwoord?
Op de gemeenteraad van 21 december 2017 werden de  
belastingen voor 2018 gestemd. Uitschieters zijn de  
nucleaire belasting, de belasting op het delven van wit 
zand, en natuurlijk, voor u als burger, het percentage 
op de personenbelasting en de opcentiemen onroerende 
voorheffing. Over dit laatste schreef een oppositiepartij 
dat we de belastingen in Dessel zouden doen stijgen. 

Niks daarvan. Op de gemeenteraad van oktober vroeg 
een gemeenteraadslid, terecht, de aanpassing van de 
aanslagvoet omdat het basistarief in Vlaanderen wijzigt. 
Om de Desselaar voor de gemeente niet meer te moeten 
laten betalen zouden we dan van 900 naar 567 opcen-
tiemen moeten gaan. De burgemeester stelde toen voor 
om dat samen met de andere belastingen te stemmen op 
de gemeenteraad van december, niet op die van oktober. 
Dat gebeurt zo immers met alle belastingen. 
En zo geschiede op de gemeenteraad van december. 
Blijkbaar heeft dat gemeenteraadslid, zelf afwezig in de-
cember, slechte oren…

In de kijker: Mats Gijs
Mats wordt dit jaar 19 en is één van onze actieve jongeren. Hoewel 
hij  t ijdens de feestdagen gekluisterd was aan z’n ziektebed wegens een 
operatieve ingreep, straalt hij  optimisme en daadkracht uit.  Steeds 
bereid te helpen en z’n handen uit de mouwen te steken. 
Mats is de zoon van Patrick Gijs en Katja Meeus. Hij woont samen met zijn 
mama en haar partner Marc Smet aan de Gemeentedijk. Zijn grootvader 
René Gijs,  in Dessel gekend als René van’t Seuntje,  overleed begin 
november. Mats volgt de opleiding bakker aan het Sint-Jozefinstituut in 
Geel en zit in zijn laatste jaar. Dat hij  van wanten weet,  bewijst hij  ook 
door actief te zijn bij  Chiro en studentenjobs uit te oefenen.
Kortom, een bezige kerel die oog en oor heeft voor wat er leeft in 
Dessel.  Waar de uitdagingen liggen. Het zijn deze jongeren die mee onze 
toekomst voorbereiden. Ook op politiek vlak. Ze vinden hun plaats bij 
de Desselse N-VA.

Werken Meiplein 
en Kloosterstraat
In januari en februa-
ri legt Eandis de elektri-
citeitsleidingen onder-
gronds en zal er nieuwe  
verlichting komen. Onze 
Desselse aannemer Leo Gys 
zal de stoepen vernieuwen. 

Met deze vernieuwing kun-
nen we niet wachten op de 
uitvoering van de plannen 
die we in Witgoor aan het 
maken zijn voor de verdere 
toekomst. De huidige ver-
lichtingspalen vertonen be-
tonrot en zijn een acuut ge-
vaar. Langer wachten is geen  
optie. 

Schepen Herman Minnen 
pakt de problemen nu aan! 
En wat de uitkomst van de 
herinrichting van Witgoor 
ook zal worden; de hui-
zen aan het Meiplein en de 
Kloosterstraat gaan sowieso 
via een goede weg met voet-
pad en verlichting bediend 
blijven!

In de caravan met...
Viviane Willems op het Meiplein!
Heb je onze gele caravan al gezien? Met deze caravan trokken we op pad n.a.v. de parlementsverkiezingen 
van 2014. Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar werd hij  f link opgepoetst en knus 
ingericht.  Bedoeling is dat onze beleidsmensen naar u toe komen. Met u in gesprek zullen gaan. De eerste keer 
stond de caravan aan het sportpark. Gastheer was schepen Herman Minnen. Op de donderdagmarkt van 21 
december was schepen Pascale Segers aan de beurt.  Een stop met schepen Viviane Willems staat gepland op het 
Meiplein op zaterdag 27 januari van 13 tot 17 uur.

De opcentiemen dalen
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Uit het N-VA-verkiezingsprogramma:

   Mensen kansen geven om in Dessel te blijven of 
komen wonen is dan ook belangrijk. Een gemeente 
heeft niet alle instrumenten in de hand, maar toch 

voldoende om te sturen of, indien nodig, op 
te treden.
We stimuleren de ontwikkeling van de  
zogenaamde binnengebieden in de  
woonzones.

Elsakker II
Het dossier is bijna afgerond. Het openbaar 
onderzoek voor deze verkaveling leverde 
nauwelijks bezwaren op. De bezwaren die 
er al geopperd werden, gingen vooral over 
het verkeer. Daarmee zal zeker rekening 
gehouden worden. Het zal dan ook niet lang 
meer duren vooraleer het schepencollege de 
verkavelingsvergunning af levert.
Een ander belangrijk beslissingsmoment 
was de goedkeuring van het wegtracé op de 
gemeenteraad (zie plannetje).  Dit gebeurde 
unaniem. Belangrijkste is een nieuwe 
ontsluiting langs de Broekstraat en een 
aankoppeling voor voetgangers en f ietsers 
aan de Lichtenaustraat en de Elsakkerstraat. 
Verder is een ontsluiting van basisschool de 
Wegwijzer aan de achterkant ter hoogte van 
de kleuterschool een bijkomend pluspunt.
Wat vooral in het oog springt,  zal de uitrol 
van het warmtenet zijn. De eerste nieuwe 
woonwijk in Vlaanderen die met geothermie 
zal verwarmd worden. CO2-neutraal, 
duurzaam en uniek! 
Woon- en toekomstkansen bieden aan onze 
Desselse jongeren blijft  een belangrijk 
beleidspunt. 
De realisatie van Elsakker II was daarbij 
voor het hele gemeentebestuur belangrijk. 
Een uitermate lange weg met zeer veel 
obstakels is bijna afgelegd. We zijn er nog 
niet helemaal,  maar danken toch iedereen 
die op één of andere manier een bijdrage 
leverde om ook wonen in Dessel betaalbaar 
en mogelijk te maken.

Voor de toekomst van Witgoor gaan we niet over één nacht ijs!
Op de gemeenteraad van december waar het budget 2018 goedgekeurd en het meerjarenplan 2014-2019 aange-
past werd, kregen we kritiek op het feit dat er geen geld voorzien is voor een nieuwe school in Witgoor. Terecht? 
Zoals u weet is het gemeentebestuur en het gemeentepersoneel volop bezig met de bevraging van de mensen en 
de verenigingen in Witgoor over het toekomstbeeld van datzelfde Witgoor. Eerste en grootste uitdaging is een 
nieuwe school ter vervanging van de gebouwen ten noorden van de Meistraat.  Heel dit proces roept heel wat 
vragen op. Waar moet die school komen bijvoorbeeld? Maar ook heel wat andere uitdagingen. Wat met het Mei-
plein? Hoe werken aan kernversterking? Waar een nieuwe Scharnier? Ruimte creëren voor seniorenwoningen 
of niet? Meer groen in het centrum. Hoe de Meistraat aanleggen? Noem maar op. Zoveel vragen die evenveel 
antwoorden behoeven. 

Maar daar houdt het niet mee op. Als we weten waar die school kan komen, is het nog aan de school en het 
schoolbestuur zelf om te bepalen hoe groot die school moet zijn. Wat de noden zijn, hoeveel klassen, enzovoort. 
Ook die oefening loopt!
Daarom en daarom alleen kunnen we nu niet inschatten welke f inanciële middelen we daartegen moeten inzet-
ten. Wat gaat wat kosten? En waar kan de gemeente opbrengsten uit halen? Hoe groot zal het subsidiebedrag zijn 
van Vlaanderen en wat moet er geleend worden? Zal er moeten geleend worden? Dat kan je toch nog niet weten 
als je nog niet eens weet wat waar gaat gebeuren. 

Eerst stappen, dan lopen. Anders ga je op je bek. 
En nu zijn we nog maar aan de eerste stapjes toe…
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Pagina van Jong N-VA Dessel

Wat staat er allemaal op de planning?
Ten tweede willen we graag eventjes uit de doeken doen wat 
wij in 2018 op de planning hebben staan en wat wij voor jou 
kunnen en willen betekenen. Nu het nieuwe jaar gestart is, 
kunnen we wel letterlijk zeggen dat we in de laatste rechte 
lijn zitten naar de verkiezingen van oktober 2018. Dit wilt 
voor ons, Jong N-VA Dessel,  echter niet zeggen dat wij op 
onze lauweren rusten en niets meer doen! Integendeel! Wij 
hebben nog veel op het programma staan voor oktober dit 
jaar.  Denk maar onze drievoudige zwerfvuilacties doorheen 
het jaar, onze valentijnsactie,  een spreker die we elk jaar 
naar Dessel halen, onze Vlaamse Cantus, de tocht Toerist in 
eigen Dorp, het plantjesweekend van Kom op tegen Kanker, 
onze quiz ‘De slimste Leeuw’, … Naast voorgaande vaste 
activiteiten zullen we in 2018 ook nog uitpakken met enkele 
heel interessante acties zoals de speelpleintjesactie en de 
oordoppenactie.  Hierover hoor je later gegarandeerd meer!

Zo willen wij aan politiek doen
Voor 2018 wensen wij dat er in dit verkiezingsjaar, en liefst niet enkel dit jaar maar altijd, met respect over 
elkaar gecommuniceerd en geschreven wordt. Voor ons staan eerlijkheid, transparantie en inhoud hoog op de 
agenda en wij doen aan politiek met die waarden voorop. Leugens verspreiden, onder de gordel of op de man 
spelen, zijn niet onze manier van werken, want dit verziekt de politiek en wakkert foutief de weerstand aan 
tegen de politiek. Dit vinden wij een heel gevaarlijk signaal.  Wij hopen dat al le partijen in Dessel dit steeds in 
hun achterhoofd houden.
Laat ons daarom teruggrijpen naar wat we eerder zeiden. Jong N-VA Dessel staat ook in 2018 voor jou klaar. 
Enthousiast,  vol frisse ideeën en politiek geëngageerd om de juiste redenen. Met onze waarden eerlijkheid, 
transparantie en inhoud hopen we dit jaar op het juiste moment onze stempel te kunnen drukken. 

Onze wensen voor jou in 2018
Allereerst willen wij jou een fantastisch 2018 wensen waarin al jouw dromen mogen uitkomen! We hopen dat 
je de feestdagen en de overgang van oud op nieuw goed hebt kunnen vieren met mensen die je nauw aan het 
hart liggen.

Er wordt gekozen dit jaar!
We halen toch ook graag even de verkiezingen 
aan. We zijn als jongeren nieuw in de politieke 
wereld ‘voor de schermen’.  ‘Achter de schermen’ 
werken we al lang binnen onze jongerenafdeling 
en zijn we heel trots dat deze zo goed draait. 
Als we de kans krijgen, willen we in 2018, naast 
onze jongerenmandataris Jolien Wuyts, nog 
meer van onze N-VA-jongeren in de gemeente-
raad krijgen. Ons team van Jong N-VA Dessel 
zit vol frisse ideeën en enthousiaste jongeren 
die klaarstaan om mee de gemeente te bestu-
ren. Hiervoor kunnen we rekenen op een sterk 
N-VA-team dat al meer dan 10 jaar bestuurs- 
ervaring op de tel ler heeft staan. Wij  
zouden ons dan ook vereerd voelen, mochten 
we deel uitmaken van deze ploeg om onze ge-
meente samen, jong en oud, verder te besturen!

Jong N-VA Dessel wenst iedereen een fi jne Kerst en een gelukkig Nieuwjaar!

Jong N-VA wenst iedereen een gelukkig Nieuwjaar! 
Dat in 2018 al je wensen mogen uitkomen...


