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Nieuwsbrief voor de Desselse bevolking

25e jaargang nr. 6 • juli/augustus 2019

Beste Desselaar,
In april  schreef ik in mijn voorwoord dat 
Desselaars inzake het klimaat de beste leerlingen 
van de provincie Antwerpen zijn. Schepen 
Willy Broeckx mocht dan ook de eerste prijs in 
ontvangst nemen uit handen van gedeputeerde Jan 
Dehaes. En aan die prijs hing ook een cadeautje 
voor de Desselaars.  Een cadeautje in twee delen…

Op zondag 4 augustus vond op het Campinaplein 
naast de maandelijkse rommelmarkt een 
streekproductenmarkt plaats.  Er werden meer 
dan 1 500 consumpties uitgedeeld. Bezoekers 
konden gratis kiezen uit een brede waaier van 
lokaal ambachtelijk gemaakte producten: Postelse 
kaaskroketten, bier uit Geel,  appelen en appelsap, 
smoothies,  ijscrème, Kempense hamburgers, … 
Gezelligheid troef en het stralend weertje deed de 
rest.

In het najaar zal het tweede deel van de prijs 
aangeboden worden. De provincie Antwerpen 
schenkt ons enkele honderden boompjes die 
door Desselaars kunnen geplant worden. Nieuws 
daarover en de manier waarop die zullen verdeeld 
worden volgt later.
Streekproducten en bomen! Op die manier 
trachten we onze ecologische voetafdruk toch 
wat te verkleinen. “Verbeter de wereld, begin met 
jezelf…” Een oude spreuk van Bond Zonder Naam. 
Wij Desselaars doen het toch maar.
       
Met vriendelijke groeten,

Kris Van Dijck
burgemeester
Vlaams volksvertegenwoordiger

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

Kris Van Dijck
Burgemeester

11:30-20:00 
PC Witgoor 

Mosselen         €20  kinderportie €12 
Stoofvlees        €12  kinderportie €8 
Videe                €12  kinderportie €8 
Koude schotel  €12 
Curryworst       €5 

6 oktober 2019 

V.U. Ellen Verhoeven, Zandvliet 60, 2480 Dessel 

MOSSELFEEST 
N-VA Dessel 
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In de kijker: Jolien Wuyts
Jolien, net dertig geworden, is begin dit jaar aan haar tweede legislatuur in de 
gemeenteraad begonnen. Ze kreeg daarbij nog meer steun dan in 2012: 458 kiezers deze 
keer. Jolien woont met haar man Marijn Nijs en hun kindjes Flore (4) en Alek (1) in 
de Polderstraat.  Als oudste dochter van Roeland Wuyts en Chantal Verrees groeide ze 
op in de Kantstraat.  Ze behaalde het bachelorsdiploma in de Toegepaste Psychologie 
en is Office Manager bij  Actief Interim. In haar kinder- en jeugdjaren was de Chiro 
één van haar grote passies.  Ze doorliep er al le leeftijden en was er ook leidster. 
Verantwoordelijkheid nemen; dat kan ze als geen ander. Haar sportieve kant toonde ze 
dan weer op het volleybalterrein. Eerst bij  Spinley, daarna Retie.  Na achttien jaar zette 
ze er in april  laatstleden een punt achter.  Bedankt Jolien!

Octopusplan
Het Octopusplan is een deelwerking van de Voetgangersbeweging die instaat 
voor kindvriendelijke schoolomgevingen. In 2018 werd er dankzij Pascale 
Segers samen met de organisatie en de scholen gestart met het analyseren van 
de schoolomgevingen.
Het Octoplusplan heeft nadien adviezen geformuleerd om de 
schoolomgevingen veiliger te maken. Sinds begin dit jaar namen schepen 
van onderwijs Barbara Rommens en schepen van mobiliteit Herman Minnen 
het plan in handen. De adviezen van de Voetgangersbeweging werden 
teruggekoppeld naar de directies en enkele afgevaardigden van de ouderraden 
van de Desselse scholen én ze werden ook bezorgd aan het studiebureau dat 
zich zal buigen over het mobiliteitsplan van de hele gemeente Dessel. 
Ondertussen maakte de technische dienst van de gemeente een mooi 
prototype van de Octopuspalen. Na het raadplegen van het KLIP (Kabel- 
en LeidingInformatiePortaal) gingen de schepenen op pad om de exacte 
positie voor de Octopuspalen te bepalen. De plaatsing van deze palen wordt 
opgenomen in de planning van de technische dienst en ze zullen voor de start 
van het nieuwe schooljaar blinken in de schoolomgevingen. 

Foto: Jolien Wuyts zetelt 
voor de tweede legislatuur 
in de gemeenteraad. 

Foto: Schepenen Barbara Rommens 
en Herman Minnen op pad.

Geothermie en aardschokken
Op donderdag 18 juli  organiseerde de Vlaamse 
Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), op 
vraag van de gemeentebesturen van Dessel en Mol, 
een infoavond na de lichte aardbeving van 23 juni 
2019. N-VA Dessel was natuurlijk ruim aanwezig op 
deze uiteenzetting.
VITO nam dit infomoment serieus en stuurde de 
top van het onderzoeksteam. Ingrid Van den Bergh, 
voorzitter van de raad van bestuur van VITO, heette 
ons welkom. Dirk Fransaer gedelegeerd bestuurder, 
legde ons de basisregels van de geothermie uit. 
Heel simpel uitgelegd wordt er water van ongeveer 
125 °C uit de grond gepompt. Deze warmte wordt 
in de centrale via de warmtewisselaar gestuurd. 
Daar geeft het zijn warmte af,  wat zorgt voor een 
thermisch vermogen van 4-5 MW. Nadien wordt het 
water met een temperatuur van 60 °C opnieuw in de 
grond geïnjecteerd via een tweede put. Ben Laenen, 
onderzoeksleider van het geothermieproject,  gaf meer 
uitleg over de beving van 23 juni.  Op 21 juni waren 
er problemen met het elektriciteitsnet,  waardoor de 
centrale is sti lgevallen. Hierdoor ontstond een plotse 
ontlading van de druk die zich had opgebouwd bij 
het opnieuw injecteren van het afgekoelde water in 

de grond. Deze ontlading zorgde voor de beving twee 
dagen later. 
De onderzoekers van VITO werken met een 
verkeerslichtsysteem. Sinds het begin van de testfase 
werden er tri l lingen waargenomen door het systeem. 
Deze tri l lingen bleven echter altijd onder de norm van 
het voelbare. De waargenomen bevingen lokaliseren 
zich tussen Dessel Centrum en Dessel-Witgoor. 
Wanneer de grenswaarden van één van de parameters 
zich in de oranje zone van dit verkeerslichtsysteem 
bevindt, worden de parameters aangepast.  Indien 
er waarden in de rode zone terecht komen, wordt 
de centrale sti lgelegd. Op deze manier worden de 
parameters constant in het oog gehouden. 

Na het algemene infomoment hadden de aanwezige 
bewoners van Dessel en Mol nog de kans om vragen 
te stel len. Samengevat konden de onderzoekers 
ons geruststellen dat de tri l lingen nauw in het 
oog gehouden worden en de parameters steeds 
bijgestuurd kunnen worden (vanaf 1 beving per 
uur, zie verkeerslichtprincipe). Hoewel de kans op 
schade klein is,  heeft VITO toch een verzekering voor 
schadegevallen afgesloten. Ook de interferentie met de 
nucleaire berging is onderzocht en daar zouden zich 
geen problemen mogen voordoen.         



443
N-VA secretariaat • Zandvliet 60, 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

Sportpark De Wouwer
Op vrijdagavond 26 juli  was het zover. De nieuwe 
thuishaven van Witgoor Sport,  Sportpark De Wouwer, 
werd off icieel geopend. Eén dag later werd de 
jaarlijkse derby Witgoor-Dessel afgewerkt.  Beide 
ploegen kroonden zich tot “ploeg-van-’t dorp” na een 
3-3 gelijkspel.
Hieronder volgen stukken uit de toespraak van onze 
burgemeester die vol lof was over het geleverde werk:

“Voor dat de Europese commissie uitpakte met 
liberaliseren en het creëren van vrije markten om 
zo de concurrentiestrijd te laten spelen, wisten wij 
al  lang dat een gezonde concurrentie verschil lende 
partijen tot betere resultaten kan leiden. Dessel Sport 
en Witgoor Sport.  It  takes two to tango…
In de jaren zestig stootte eerst Witgoor en een jaar 
later Dessel door naar het nationale voetbal. 
Dessel telde amper 8 000 inwoners. Bij  derby’s werden 
bijna evenveel inkomtickets verkocht. Het waren 
gouden tijden voor de kassier… Met eigen middelen 
werden destijds gronden gekocht in de Lorzestraat 
en de Hameldijk. Kantines, kleedkamers en tribunes 
werden opgetrokken.

Gouden tijden ook voor het sportieve; die de basis 
legden voor latere successen. Want beide mochten 
de smaak proeven van de tweede hoogste competitie 
in dit land. Welk dorp kan dat zeggen? Maar zoals 
gezegd, bij  sport hoort infrastructuur. Hoort 
accommodatie.  Accommodatie die meegaat met de 
tijd… En de realiteit is ook wat ze is,  de eisen en 
verwachtingen worden steeds groter. Verwachtingen 
van spelers en verwachtingen van supporters.
Maar tanende supportersaantallen, het is niet langer 
voetbal dat de sport domineert,  en andere kosten 
voor spelers en staff leggen druk op wat nog kan en 
wat nog betaalbaar is.  Menige kleine clubs traden in 
wisselende fusieverhalen of legden hun boeken neer. 
Dessel en Witgoor Sport doorstonden al die stormen. 
Maar ook steeds meer werd er naar de gemeente 
gekeken.

Ruim twaalf jaar geleden kwam een en ander in een 
stroomversnelling. Dessel Sport verkavelde haar 
terrein aan de Lorzestraat en verhuisde naar een 
nieuw stadion in Brasel waar ze voor 45 jaar recht van 
opstal kregen van het gemeentebestuur. Enkele jaren 
later volgde een nieuw jeugdcomplex dat bezegeld 

werd met een sportieve samenwerking tussen de jeugd 
van Dessel en Witgoor Sport. 

Vandaag zetten we opnieuw een reuzenstap vooruit 
met de opening van dit complex: Sportpark De 
Wouwer. Het is een stadion voor de eerste ploeg, 
maar ook voor de jeugdploegen die hier gesitueerd 
zijn. 

Wat we hier zien is de verdienste van velen. 
Van vrijwilligers en vele ondernemingen die 
samenwerkten en samenwerken om dit te realiseren. 
‘Eigen lof stinkt’,  pleegt men te zeggen maar ik meet 
mij toch de pretentie aan dat zonder gemeentebestuur 
het bij  dromen had gebleven… Het ter beschikking 
stellen van de grond, de investering in 
nutsvoorzieningen, elektriciteit,  openbare verlichting 
en riolering, de omgevingswerken, het bemiddelen bij 
materiële ondersteuning, het optimaal maken van de 
ondergrond van het speelveld, een subsidie voor het 
jeugdaandeel in dit gebouw dat in verhouding staat 
met het jeugdcomplex in Brasel,  enzovoort.

Samen staan we sterk. Heel sterk. Witgoor mag daar 
f ier op zijn. De sterke gemeenschap die hier leeft 
heeft als een stevige ketting iets groots neergezet. 
Maar eerlijkheid gebied mij om ook een kritische 
noot te formuleren. De Hameldijk is nog niet 
verkocht… Er zitten nog wat kinken in de kabel 
om het dossier qua f inanciering ook netjes rond te 
krijgen. Dat is niet leuk. Het hangt als een zwaard 
boven ons hoofd. De sterke ketting vertoont wat 
zwakke schakels en je weet,  een ketting is zo sterk als 
de zwakste schakel.  Ik reken er echter op dat ook die 
obstakels overwonnen worden zodat Witgoor Sport 
zonder kopzorgen aan het seizoen 2019-2020 kan 
beginnen.

Vandaag moet de f ierheid primeren. Het zware labeur 
heeft een olifant gebaard. Voorzitter,  Dirk Daemen, 
ging letterlijk en f iguurlijk voorop in die strijd. 
Proficiat.  En als boodschap aan de vele supporters: 
blijf  achter jullie bestuur, staff en spelers staan. 
Ze hebben, net als jullie al len een groot hart voor 
Witgoor Sport.  Ik wens jullie al lemaal heel veel 
succes toe.”Foto: Na het infomoment van VITO had je de mogelijkheid om de 

centrale via een VR-bril  te bezoeken.

Foto: Het nieuwe sportpark De Wouwer in Witgoor werd feestelijk 
geopend op 26 juli. 
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Op 8 juni bezochten we Bobbejaanland.

D e  z o m e r  v a n

Ook tijdens de zomermaanden zitten we niet sti l.  Naast de vele terrasjes,  festivalletjes en andere leuke dingen 
die we samen doen, organiseerden we ook nog enkele activiteiten. Hier zie je een samenvatting van de 

ZOMER VAN JONG N-VA DESSEL.

Onze Cantus vond dit jaar plaats op 7 juli.

Op 13 juli hielden we 
onze tweede van drie 
zwerfvuilacties dit jaar.

Op 11 augustus 
speelden we weer 
Toerist in eigen Dorp, 
dit keer langs het 
Goor en het Kanaal.

Naar goede 
gewoonte sluiten 
we de zomer af 
met een bezoek 
aan de IJzerwake 
in Ieper op 25 
augustus.


