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Nieuwsbrief voor de Desselse bevolking
Kris Van Dijck
Burgemeester

De ideale wereld
in Dessel?
Het lijkt er op!
Beste Desselaar,
Enkele dagen na Graspop word ik er, tot in Brussel toe,
nog steeds op aangesproken: “hoe is het mogelijk dat
jullie er in het kleine Dessel in slagen zo’n festival te
organiseren?” En ja, alles op de keper beschouwd, is het
steeds een huzarenstuk. Vier dagen lang dagelijks 50 000
bezoekers. Je moet ze verdienen, elke dag opnieuw, zou
een grote winkelketen zeggen. En dat is ook zo.
De organisatoren van Graspop weten van aanpakken. De
jarenlange opgebouwde er varing, steeds op zoek naar
verbetering en professionalisering zijn hun handelsmerk.

Tijdens mijn achttien jaar burgemeesterschap
heb ik de organisatie van Graspop evenveel
keren van vrij dichtbij mogen meemaken. Zelfs
na al die jaren steek ik mijn bewondering
niet onder stoelen of banken. Een loepzuivere
organisatie en de capaciteit om snel te
schakelen, problemen aan te pakken en ze
te verhelpen. Ze doen het toch maar. Zoiets
voorbereiden is een werk van lange adem. De
organisatie van een editie start anderhalf jaar
op voorhand. Ter wijl de contouren van het
volgende jaar al worden gelegd, is de editie
van dat jaar dus nog niet achter de rug.
Naast de organisatoren leveren ook de
duizenden medewerkers, politiediensten, Rode
Kruis, brandweer, het gemeentepersoneel en
gemeentebestuur puik werk. Iedereen is prima
op elkaar ingespeeld en er wordt niets aan het
toeval overgelaten.
De voorbije jaren is het aspect veiligheid
enorm toegenomen. Alle medewerkers,
8 000 (!) in totaal, worden gescreend door
de politie. Metaaldetectoren en fouilleringen
controleren alle bezoekers. En wie zich niet
gedraagt gaat er uit.
200 000 bezoekers, vier dagen lang, die
feesten en drinken, heel veel drinken, en geen
noemenswaardige incidenten of vechtpartijen.
Dat is Graspop! Het is nauwelijks niet te
verklaren. En toch. De ideale wereld in
Dessel?... Het lijkt er op!

Met vriendelijke groeten,
Kris Van Dijck
burgemeester

V.U. Ellen Verhoeven
Zandvliet 60, Dessel
Verboden op de openbare weg te werpen.
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In de kijker: Willy Broeckx
In de vijf maanden die ons resten voor de zomer vakantie zetten we onze vijf
schepenen in de kijker. Vijf mensen die samen met onze burgemeester dag en
nacht klaarstaan voor Dessel.
Willy is een geboren en getogen Desselaar. Hij is getrouwd met Suzy Janssen en
de fiere vader van Julie en Jana. Met vele jaren op de teller als postbode kent
hij Dessel als z’n broekzak. Bovendien was hij jarenlang actief bij Dessel Sport,
SK Claridge, het oudercomité van de Kangoeroe en Spinfit waardoor ook het
verenigingsleven voor hem geen geheimen kent.
In 2012 was hij voor de eerste keer kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen,
ging meteen vlot over de 650 voorkeurstemmen en werd voorzitter van de
gemeenteraad. Na één jaar nam hij de fakkel over van Ellen Broeckx en
werd schepen van Jeugd, Toerisme, Milieu, Lokale Economie en Landbouw.
Een taak die hij zeer ter harte neemt en waarbij hij met de verschillende
adviesraden en gemeentediensten heel wat nieuwe initiatieven nam. Vooral de
grote investeringen in jeugdgebouwen, het Pagadderpad, de speeltuin aan de
Sas4-toren, het Dessels kado en de samenwerking met IOK en Retie voor het
containerpark springen daarbij in het oog. Willy heeft nog genoeg plannen en
ideeën om Dessel nog levendiger te maken.

Verkaveling
Kattenberg

Nieuwe straatnamen

De gemeenteraad keurde
op 5 juli het wegtracé
goed voor de nieuwe
verkaveling tussen
Bergenstraat, Schijfstraat
en Boeretangsedreef. Het
gebied ligt volgens het
gewestplan in de woonzone
maar was door de BPA
sportcentrum Brasel van
1978 niet uitvoerbaar.
Met de wijziging van die
BPA via een Ruimtelijk
Uitvoeringsplan werden
de obstakels opgeheven.
Bovendien werd het
opgenomen in het
gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan als te
ontwikkelen binnengebied.
De goedkeuring van
het wegtracé door de
gemeenteraad is een
eerste noodzakelijke
stap vooraleer de
verkavelingsvergunning
door het college kan of
mag afgeleverd worden.
Voor deze verkaveling
werken vier verschillende
eigenaars/families samen
en ook enkele aanpalenden
kunnen op termijn
aansluiten.
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Foto: Willy Broeckx kent Dessel
en de Desselaar door en door.

De uitbreiding van de woonwijk Elsakkers zal niet lang meer op zich laten
wachten. De vergunningen zijn afgeleverd en het wegtracé is door de
gemeenteraad goedgekeurd. Naast de Karel Oomsstraat en de Lichtenaustraat
worden in deze tweede fase drie nieuwe wegen aangelegd. Op zoek naar
geschikte straatnamen lieten we ons leiden door de geschiedenis van ons dorp
en meer bepaald de brouwerij Campina die haar zo lang kenmerkte. We kozen
dan ook voor de naam van drie biersoorten die in Dessel gebrouwen werden.
Golding, Skipper en Export zullen zo als naam verankerd blijven in het Dessels
straatbeeld.
Ook in de sociale wijk van Brasel komt er een nieuwe straat bij. Er wordt daar
aan een hels tempo gerenoveerd, gesloopt en heropgebouwd. Sociale woningen
die voldoen aan de moderne noden van isolatie en energiezuinigheid. De
nieuwe straat ten noorden van de Eikestraat zal als naam De Steert krijgen,
ver wijzend naar hoe dat gebied op oude landkaarten genoemd werd.

bieren
brouwerij
De Campina

De Steert
Golding
naam gebied
op oude
landkaarten

Skipper
Export
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Witgoor sprak!

Uit het N-VA-verkiezingsprogramma:

Eind vorig jaar bogen tientallen
Witgoornaren zich over de toekomst van
hun dorp.
Verschillende noden moeten een antwoord
krijgen:
De basisschool de Meikever is verouderd
en te klein.
Het Meiplein is een zielloze open vlakte.
Jeugdhuis Scharnier, eigendom van
het dekenaat Mol, is tot op de draad
versleten.
De Meistraat is en blijft een 		
verkeersader.
Je rijdt door Witgoor zonder dat je het
gevoel hebt dat je door een dorpskern
reed.
De resultaten van de 4 dialoogtafels met de
schoolgemeenschap, het verenigingsleven,
de buurtbewoners en de politici van alle
partijen werden in december voorgesteld
op de dialoogmarkt. Het eindrapport van al
deze inspraakmomenten werd voorgelegd
aan de gemeenteraad waarna onze eigen
dienst ruimtelijke ordening aangevuld met
twee externe deskundigen een ontwerp
uittekenden. Dat ontwerp werd op 3 juli
voorgesteld aan de bevolking.
De belangrijkste punten in een notendop:
Een moderne open nieuwe school op één
campus, ten zuiden van de Meistraat.
Creëren van een dorpsplein en 		
dorpscentrum rond de kerk met nieuwe
gebouwen die kansen bieden aan 		
buurtwinkels, wonen en jeugdhuis De
Scharnier.
Verleggen en heraanleggen van de
Meistraat zodat alleen stapvoets verkeer
mogelijk is.
Een groen centrum waar mensen elkaar
kunnen ontmoeten.
Verkeersmaatregelen om doorgaand
verkeer af te remmen en te ontraden.

De Vlaming, de Desselaar, heeft een baksteen in de
maag. Zelf zijn of haar huis bouwen is nog
steeds de droom van vele jongeren.
We stimuleren de ontwikkeling van de
zogenaamde
binnengebieden
in de
6. Huidige
situatie
Witgoor
woonzones.

Ontwerp centrum Witgoor
op basis van het participatietraject
Afbeelding: bovenaanzicht huidige situatie. Bron: gemeente Dessel
verkeersveiligheid

6. Ontwerp centrum Witgoor
parkeren

Afbeelding: 3D-tekening van de voorgestelde plannen. Bron: gemeente Dessel

De inbreng van tientallen mensen baarden
een mooi ontwerp waarop we verder
willen werken. De opmerkingen die in de
massaal bijgewoonde informatievergadering
nog gemaakt werden, zullen door de
gemeentelijke stuurgroep verder uitgewerkt
worden. Wordt ver volgd!

Heb jij nog bijkomende bemerkingen
bij de voorlopige plannen?
Maak ze dan over aan bouw@dessel.be.

Afbeelding: bovenaanzicht van de voorgestelde plannen. Bron: gemeente Dessel
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Pagina van Jong N-VA Dessel
Plantjesweekend Kom op tegen Kanker 2018
Ook dit jaar verkopen we weer plantjes voor Kom op tegen Kanker.
Het plantjesweekend in Dessel zal dit jaar doorgaan van 13 tem 15 september.
Donderdag 13/09 - 13.00 tot 18.00 uur : Markt Dessel
Vrijdag 14/09 - 16.00 tot 20.00 uur : AD Delhaize Dessel
Zaterdag 15/09 - 09.00 tot 18.00 uur : Kerk Witgoor & AD Delhaize Dessel
Meer info volgt tijdig op onze Facebookpagina ‘Jong N-VA Dessel’ en op onze website dessel.jongnva.be!
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Inschrijven via mats.gijs@gmail.com voor 29/07/2018 is verplicht!
Prijs: € 5 inclusief snackje en drankje onderweg
ter plaatse te betalen (voorzie gepast geld)

Toerist in eigen Dorp 2018
In 2017 lanceerden we met Jong N-VA voor de eerste
keer Toerist in eigen Dorp, een fietstocht langs
11 niet-te-missen plekjes met als doel onze eigen
gemeente nog beter te leren kennen. Dit jaar trekken
we onze wandelschoenen aan. We wandelen langs
de Collateur, beter bekend als ‘De Gracht’! Onze
burgemeester Kris Van Dijck zal ons gidsen en op
tijd en stond halt houden met interessante verhalen.
Vertrekken doen we om 14 uur aan het begin van de
gracht Goormansdijk/Schans. We komen aan aan Het
Campinastrand/Vijverzicht. Er is ver voer terug naar
de startplaats voorzien.
Inschrijven is verplicht en kan via
mats.gijs@gmail.com. Prijs € 5 inclusief drankje en
hapje onder weg (ter plaatse te betalen). De tocht is
ongeveer 5 km lang en moeilijk toegankelijk voor
minder mobiele personen.

Je kan ook de mooiste picknickplekjes in Dessel
ontdekken, de Sas4-toren beklimmen of onze
historische bezienswaardigheden gaan bezichtigen.
Voor ieder wat wils…
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…in eigen huis!
Thuis vakantie vieren, vraagt ook om de nodige
planning. Spring eens binnen op de toeristische
dienst of zoek via Google naar interessante plekjes of
activiteiten in de omgeving. Ook Dessel heeft op dat
vlak heel wat te bieden. Met al het groen en water in
de buurt kan je in Dessel heerlijk wandelen of fietsen.
Een blik op de website www.dessel.be/toerisme biedt
ons al snel een lijstje met wandel- en fietsroutes:
• Fietsroute “CulTour”
• Fietsroute “Fietsen langs Desselse kapelletjes”
• Fietsroute “Vaartketsersroute”
• Kempisch mountainbikenetwerk
• Happen, trappen en stappen: proeven van 		
		Campina
• Kinder wandeling Pagadderpad
• Stront, pis en kakwandeling
• Wandeling “Buntpad”
• Wandeling “De Zandloper”
• Wandeling “Groesgoorpad”
• ...
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Vakantie…
Vaak trekken mensen in de vakantiemaanden naar
verre landen met hoge bergen, godvergeten stranden
of historische gebouwen. Nochtans kan je ook
in je eigen omgeving je batterijen weer opladen.
Geen lange vliegreizen of files. Geen dure hotels
en valiezen inladen. Niet vermoeid en gestresseerd
toekomen op je vakantiestemming. Nee, gewoon
vakantie nemen in je eigen huis. Laat de was liggen,
het gras groeien en je werklaptop in de hoek staan.
Laat alle dagdagelijkse dingen voor wat ze zijn en zet
je brein op vakantiemodus.

en

Toerist in eigen Dorp

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

Fijne
vakantie!

