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Beste Desselaar,
Het jaar 2018 sloten we op vrijdag 28 
december af met een vrijwilligersfeest op 
het marktplein. De gemeente trakteerde 
er met friet,  smoutebollen en een 
drankje. De bediening en opruiming 
namen onze gemeente- en OCMW-
raadsleden voor hun rekening. Op deze 
manier willen we, zoals bepaald in het 
gemeentelijk beleidsplan, om de twee 
jaar onze vrijwilligers bedanken. Ik denk 
dat we van een succes mogen spreken, 
zeker voor herhaling vatbaar. 

Vijf dagen later werd de nieuwe 
gemeente- en OCMW-raad geïnstalleerd. 
Twaalf uittredende en negen nieuwe 
raadsleden legden voor een goed 
gevulde raadzaal hun eed af.  Vervolgens 
werden drie schepenen, de voorzitter 
van de raad, de vertegenwoordigers 
in de politieraad, de voorzitter van 
het Bijzonder Comité voor de Sociale 
Dienst,  die ook schepen wordt, en de zes 
overige leden van dat Bijzonder Comité 
aangeduid. 

Tevens zorgden we voor een unicum 
door het voorzitterschap van de raad 
toe te vertrouwen aan een lid van de 
oppositie,  met name oud-burgemeester 
Michel Meeus. Wie voor N-VA welke 
functies opneemt, lees je in deze 
Betrokkenheid.
Met het installeren van de gemeenteraad, 
die tevens OCMW-raad is,  werd 
uitvoering gegeven aan de uitslag van de 
gemeenteraadsverkiezingen en zijn we 
klaar om Dessel de volgende zes jaar te 
besturen.

Met vriendelijke groeten,

Kris Van Dijck
burgemeester 

V.U. Ellen Verhoeven
Zandvliet 60, Dessel - Verboden op 
de openbare weg te werpen.

Kris Van Dijck
Burgemeester

 We wensen jul l ie een vrol i jk, 
vei l ig en vredevol 2019!
Gelukkig Nieuwjaar!

Nieuwjaarsontbijt

zondag 3 februari 2019 
om 09.00 u.
refter GBS De Kangoeroe
€ 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.

met Koen Daniëls als spreker
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In de kijker: Al onze lokale N-VA-
mandatarissen
Kris Van Dijck werd op 6 december door Minister 
Homans benoemd tot burgemeester van Dessel en legde 
acht dagen later voor de vierde keer de eed af bij  de 
gouverneur van de provincie Antwerpen. Binnen het 
schepencollege is hij  verantwoordelijk voor Burgerzaken, 
Politie,  Personeel,  Financiën, Ruimtelijke Ordening en 
Ontwikkelingssamenwerking.

Herman Minnen, Eerste Schepen, wordt voor de derde keer 
schepen na opnieuw een beresterke verkiezingsuitslag. De 
volgende zes jaar is hij  verantwoordelijk voor Openbare 
Werken, Patrimonium, Mobiliteit,  Sport en Gezondheid.

Barbara Rommens, Tweede Schepen, en als jongere nieuw 
in de raad en het college. Daardoor ook verjonging in het 
dagelijks bestuur. Barbara is bevoegd voor Onderwijs, 
Kinderopvang, Communicatie,  Informatica, Cultuur en 
Jeugd.

Willy Broeckx, Derde Schepen. Willy werd in 2014 schepen 
en kan zijn beleid verderzetten. Zijn bevoegdheden: 
Milieu, Nucleaire Zaken, Lokale Economie, Landbouw, 
Dierenwelzijn en Toerisme. 

Anita Vandendungen, Voorzitter Bijzonder Comité voor 
de Sociale Dienst en Vierde Schepen. Na twaalf jaar 
lidmaatschap van het OCMW neemt ze de leiding van het 
Bijzonder Comité en is Anita verantwoordelijk voor Sociale 
Zaken, Senioren en Mindervaliden. 

Viviane Willems
Fractieleider, raadslid en lid Politieraad

Driss Zayou
Raadslid

Ellen Broeckx
Raadslid

Pieter-Jan Gys
Raadslid

Pascale Segers
Raadslid en lid Politieraad

Jolien Wuyts
Raadslid

Karin Kuypers
Lid Bijzonder Comité

Diana Slegers
Lid Bijzonder Comité

Eric Peeters
Lid Bijzonder Comité

Foto’s:  De burgemeester,  raadsleden en leden van het Bijzonder Comité tijdens hun 
eedaf legging.
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Aardbevingen in 
Dessel
De kerstperiode werd wat 
opgeschrikt door nieuwsberichten 
van aardbevingen in Dessel 
op 18 december. Neen, het 
was niet de val van Michel I 
die tot in de Kempen voelbaar 
was. Er was niks voelbaar maar 
de Koninklijke Sterrenwacht 
van België mat wel lichte 
seismologische tri l lingen. 
Professor Manuel Sintobin van 
de KUL die het nieuws uitbracht, 
gaf tekst en uitleg aan onze 
burgemeester.  Onze burgemeester 
betreurt wel dat hij  één en ander 
via de pers moest vernemen 
terwijl  zowel de Sterrenwacht als 
VITO informatie hadden kunnen 
verstrekken.

Doordat er water uit diepe lagen 
opgepompt wordt en ruim één 
kilometer verder terug in de 
ondergrond geïnjecteerd wordt, 
ontstaan er drukverschil len. 
Drukvermindering in de 
omgeving van de productieput en 
drukverhoging in de injectieput. 
Daardoor kunnen in de 
ondergrond tri l lingen ontstaan.

De professor maakt zich geen 
zorgen m.b.t.  echte aardbevingen, 
maar is wel verrast dat er al tot 
1,2 op de Schaal van Richter 
gemeten werd. Vanaf 1,5 zouden 
zulke bevingen toch al voelbaar 
kunnen zijn, en vergelijkbaar 
met het tri l len van een 
voorbijrijdende vrachtwagen toch 
al tot scheurtjes in gebouwen 
kunnen leiden. Dit risico mag 
niet genegeerd worden en 
hij  vindt dat VITO hierover 
duidelijker moet communiceren. 

Anderzijds erkent hij  wel 
dat het niet vergelijkbaar is 
met het winnen van gas of 
andere grondstoffen waardoor 
ondergronds grote leegten tot 
stand komen die verzakkingen 
veroorzaken. Zo erg voorspelt hij 
het niet.  Hij wil wel openheid en 
duidelijkheid vanwege VITO.

Inschrijvingsdecreet onderwijs geblokkeerd
De voorbije jaren werkte Kris Van Dijck met collega’s Kathleen 
Helsen (CD&V) en Jo De Ro (OpenVLD) intens aan een nieuw 
alomvattend inschrijvingsdecreet voor het leerplichtonderwijs. 
Bedoeling is wachtrijen weg te werken en te zorgen voor 
transparantie en duidelijkheid. Na de goedkeuring van het nieuwe 
decreet in de Commissie Onderwijs legde de Raad van de Franse 
Gemeenschapscommissie (COCOF) in het Brussels Parlement met 
een belangenconflict het hervormde inschrijvingsdecreet voor de 
Vlaamse scholen sti l.  De Franstalige Brusselaars willen niet weten van 
de opgetrokken voorrangsregel voor Nederlandstalige kinderen, van 
55 procent naar 65 procent. Kris Van Dijck noemde het Franstalige 
belangenconflict dan ook “een ongeloof lijke reactie,  buiten alle 
proportie”. Door het belangenconflict blijft  het huidige decreet gelden, 
maar de deadlines die daarin staan, zijn niet meer haalbaar.

Het Vlaams Parlement reageerde evenwel ad rem.
“Geconfronteerd met dit stuitende feit sloegen we de hand aan de 
ploeg”, zegt Vlaams Parlementslid Van Dijck. “Om de aanmeldingen 
voor het volgende schooljaar rechtszeker te laten verlopen, waren 
er datumwijzigingen nodig aan het huidige inschrijvingsdecreet.” 
Om aanmeldingen en inschrijvingen toch nog mogelijk te maken, 
wordt door het goedgekeurde decreet de eerste deadline verschoven 
van 15 september naar 31 januari 2019. Ook de data voor beroep 
bij  negatief advies over 
de aanmeldingsprocedure 
worden gewijzigd: voor het 
basisonderwijs wordt 15 februari 
2019 ingeschreven en voor het 
secundair onderwijs 1 maart 2019.
Opnieuw een voorbeeld waarbij 
Franstaligen de Vlaamse 
regelgeving blokkeren. 

Op de Facebookpagina van N-VA 
Dessel kan je de uitleg die Kris 
hierover geeft in een f i lmpje 
bekijken.
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Afbeelding: Schematische voorstelling van de geothermische werking. 
(naar grafiek: EarthlyMatters)

https://www.facebook.com/nvadessel/videos/2453643431529417/
https://www.facebook.com/nvadessel/videos/2453643431529417/
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Ecorealisme
“Een gezond leefmilieu is essentieel.  De N-VA blijft 
inzetten op een betere luchtkwaliteit met minder 
vervuilende stoffen. Toegankelijke bossen en andere 
natuur zijn nodig voor rust en vrije tijd.”

Dit standpunt van de moederpartij  wordt regelrecht 
overgenomen door N-VA Dessel.  Klimaat is een enorm 
gevoelig en belangrijk onderwerp dat zeer hard leeft bij  de 
jongeren. Dit was ook zeer duidelijk bij  de mars van 
2 december waarbij er wel 65.000 mensen door de 
Brusselse straten trokken. 

Serieuze problemen hebben echter reële oplossingen 
nodig. “Ik wil mijn handtekening zetten onder vijftig 
procent CO2-reductie.  Alleen wil ik dan dat de ministers 
van Energie en Klimaat aantonen dat we dat kunnen halen 
én dat dat betaalbaar blijft  voor onze gezinnen en onze 
bedrijven.” aldus Geert Bourgeois.  Een handtekening 
zetten zonder verdere acties bij  de COP24 Katowice lost 
niets op. Daarom is er in juli  al  een ambitieus klimaatplan 
goedgekeurd door Vlaanderen. Het is ook een mondiaal 
verhaal,  niet enkel de EU-lidstaten moeten hier werk van 
maken, we kijken dan zeker naar de Verenigde Staten en 
China.

Duidelijk is dat de klimaatproblemen door 3 grote 
factoren veroorzaakt worden, namelijk: de veeteelt, 
industrie en vervoer. Het is een verhaal van ‘minder’;  we 
moeten meer klimaatbewust door het leven gaan. Éen keer 
per week vegetarisch eten, met de f iets naar de supermarkt 
gaan of lokale/seizoensgebonden voeding kopen, kunnen 
al veel betekenen voor het behoud van onze natuur 
en propere lucht. Hoewel de politiek het klimaat op 
beleidsvlak zal moeten regelen, zullen de acties van de 
doorsnee burgers minstens evenzeer doorwegen.
 
Als we spreken over klimaat en milieu kunnen we energie 
niet uit het verhaal laten. Daarom moeten we werken met 
‘groene energie’.  Als je deze woorden hoort,  denk je vaak 
aan zonnepanelen en windmolens. Hoewel dit juist is,  is 
er nog een eff iciëntere groene energievorm. Iets waar de 
Desselaar genoeg van weet,  kernenergie, een fenomeen dat 
zich ook in de natuur voordoet.  De witte rook die uit de 
koeltoren komt van een kerncentrale is slechts waterdamp 
en schaadt de natuur niet en stoot niets uit.  We moeten 
enkel kunnen omgaan met het afval.  Wij,  Jong N-VA 
Dessel,  mochten een bezoek brengen aan Isotopolis waar 
al onze vragen werden beantwoord. Dit bezoek bevestigde 
nogmaals dat kerncentrales ons de nodige energie 
leveren zonder de natuur te schaden en dat het afval zeer 
gecontroleerd en veilig wordt geborgen. 

Jong N-VA kerstwandelt
Om vorig jaar echt in de kerststemming te 
komen, maakten we met Jong N-VA Dessel 
een kerstwandeling doorheen Dessel langs 
alle kerststallen. Nadeel was dat het de hele 
wandeling lang regende, maar dat kon de pret 
en sfeer niet bederven! Tijdens de wandeling 
voorzag onze jongerenschepen Barbara 
Rommens ons per auto bij  elke kerststal van een 
hartverwarmertje (versta, jenevertje).

We begonnen aan de kerststal op de Markt, 
van daar wandelden we naar de kerststal aan 
de Alfons Smet Residentie.  Zo langs de gracht 
richting de kerststal aan de kerk van Witgoor, 
daar warmden we even op in café De Keeper. 
Van zodra we onze pintjes uit hadden en genoeg 
waren opgewarmd, wandelden we verder langs 
de Meistraat en terug langs de gracht en verder 
tot in de Heegstraat.  Toen bezochten we de 
kerstkapel van de Hei en afsluiten deden we in 
De Campina. Zo was de toon voor de rest van 
de feestdagen gezet!

Foto’s:  De witte rook die uit de koeltoren komt, is waterdamp 
en bevat geen schadelijke stoffen. 

Foto’s:  Geïnspireerd door VVV Dessel en den Bunt bezocht 
Jong N-VA Dessel de 4 kerststallen. 


