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Beste Desselaar,
We duiken straks de zomermaanden in in 
onzekere tijden. Corona is nog niet uit ons leven 
waardoor we ons trachten aan te passen aan wat 
men noemt ‘het nieuwe normaal’.  Heel de wereld 
kijkt reikhalzend uit naar een goed vaccin om 
deze pandemie echt te kunnen doen stoppen. 
Ook Kempense onderzoekers o.a.  bij  Janssen 
Pharmaceutica zijn daarmee in de weer. Maar de 
mensheid is gewaarschuwd. Als we biologen en 
virologen mogen geloven, zullen er nog ‘nieuwe’ 
virussen ten tonele verschijnen.
Op het politiek front is het al even 
onvoorspelbaar. Meer dan een jaar na de 
verkiezingen is een nieuwe federale regering 
nog niet in zicht,  terwijl  de regeringen van de 
deelstaten volop hun werk doen. “Men moet maar 
overeenkomen” hoor ik vaak verwijtend zeggen, 
en ik kan dat begrijpen. Maar wat betekent dat 
‘overeenkomen’? Als partijen zoveel water bij 
de wijn moeten doen totdat er van hun eigen 
programma nog nauwelijks iets terug te vinden is 
in het regeerakkoord, wie wordt er dan beduveld? 
Het fundamentele probleem is dat in dit land 
twee democratieën naast elkaar bestaan. Bij 
verkiezingen stemt Noord en Zuid anders. Beide 
landsdelen behoeven dan ook een verschil lende 
aanpak op veel beleidsdomeinen. En beide 
hebben bovendien hun eigen partijen. Wat moet 
je dan doen? Noord of Zuid haar zin geven?
De enige oplossing is verregaande autonomie. 
Dan is het ook ineens gedaan met het veelvoud 
aan ministers en versplinterde bevoegdheden om 
problemen als corona adequaat aan te pakken. 
Op gemeentelijk vlak nemen we tal van 
initiatieven om deze moeilijke tijden door te 
komen. Wat voor het beleid zeer belangrijk is,  is 
dat we de geplande investeringen in onderwijs, 
veilige f ietspaden en infrastructuur kunnen 
uitvoeren. De economie mag niet sti lvallen en 
elke euro die de overheid investeert,  ziet zijn 
vertaling in verdere private investeringen. Samen 
doordoen, blijft  dan ook onze slogan.   

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

Blijf op de hoogte 
over Corona
Voor alle basisinformatie:  
www.dessel.be/corona

Heb je nog meer vragen: 
corona@dessel.be

Meer info: zie artikel pagina 2.



482
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

In de kijker: Willy Broeckx
Jarenlang was Willy een vertrouwd gezicht in de Desselse straten. Als 
postbode had hij  oor en oog voor het reilen en zeilen in ons dorp. Tot hij  zijn 
overplaatsing naar Mol kreeg…
Willy is geboren in 1967 en groeide op aan de Molsebaan. Sportief als hij  was, 
doorliep hij  bij  Dessel Sport al le jeugdreeksen, werd er nadien jeugdtrainer en 
bleef zelf de voetbalschoenen aanbinden bij  de Claridge. Hij huwde met Suzy 
Janssen en met hun twee dochters Julie en Jana wonen ze in de Kuilstraat.  Als 
jonge papa werd hij  voorzitter van het oudercomité in de Kangoeroe en de 
hobby’s van de kinderen brachten hem bij Spinfit waar hij  bestuurslid werd. 
Ook naast het volleybalveld tref je hem als vurig supporter.
In 2012 nam Willy voor het eerst deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. Dat 
werd een groot succes. Hij werd eerst voorzitter van de gemeenteraad om na één 
jaar schepen te worden. Deze legislatuur is hij  bevoegd voor Lokale Economie, 
Landbouw, Milieu, Dierenwelzijn, Nucleaire Zaken en Toerisme. 

11 juli in coronatijden
11 juli  is dé hoogdag van de Vlamingen. Op die dag herinneren 
we sinds 1973 de slag van 11 juli  1302, ook wel gekend als de 
Guldensporenslag. Tijdens deze slag versloegen milities uit het 
Graafschap Vlaanderen een ridderleger van Franse ridders te paard 
aan de Groeningekouter bij  Kortrijk.
Vlaanderen en de rest van de wereld heeft bijzondere maanden 
achter de rug. Sti laan wordt de draad van het sociale leven opnieuw 
opgepikt.  Traditioneel vieren wij de Vlaamse feestdag met een f iets- 
of wandeltocht, gevolgd door een lekkere barbecue. Grote feesten zijn 
echter nog niet mogelijk of zeker niet wenselijk, het virus loert nog 
achter elke hoek. Om toch een teken van verbondenheid te creëren, 
lanceren we deze wedstrijd!

Versier op 11 juli  je woning met vlaggen, wimpels,  bloemen, 
krijttekeningen, … in het thema van de Vlaamse leeuw en de Vlaamse 
kleuren. Om je mee op weg te helpen, zijn er leeuwenvlaggen (150 x 
100 cm) en kleine f ietsvlaggetjes,  petjes en vlaggetjes op stokjes gratis 
te verkrijgen op het secretariaat van N-VA Dessel (zolang de voorraad 
strekt,  1 grote vlag per persoon) te Zandvliet 60. Maak nadien een 
foto van je versierde huis of oprit.  Stuur deze foto naar dessel@n-
va.be en maak zo kans op een bon van het Dessels Kado. Uit de 
ingestuurde foto’s trekken wij enkele winnaars. De ingestuurde foto’s 
die aan de wedstrijdcriteria voldoen, zullen we ook verzamelen op 
onze facebookpagina. De foto’s van de winnaars publiceren we in onze 
volgende Betrokkenheid. Door deel te nemen aan deze wedstrijd, 
verklaar je je dus akkoord met de publicatie van je foto. 

We kijken er alvast naar uit om op 11 juli  Dessel te zien schitteren in 
geel en zwart! Fijne Vlaamse feestdag gewenst!

Foto: Willy Broeckx verlengt met 
succes zijn schepenambt. 

Vlaanderen springt bij
Corona houdt niet al leen in de 
gezondheidszorg lelijk huis.  Ook de 
economie en het verenigingsleven 
krijgen rake klappen. Alle 
overheden zetten alle zeilen bij 
om te helpen waar kan: premies, 
t ijdelijke werkloosheid, enz. Het 
kost de gemeenschap zakken vol 
geld. En ja,  de gemeenschap die 
dat al lemaal vroeg of laat moet 
ophoesten, zijn wij zelf…

In de sector van cultuur, jeugd en 
sport doet de Vlaamse overheid een 
inspanning. Zij verdeelt geld over 
de 300 Vlaamse gemeenten om het 
verenigingsleven bij  te staan. Voor 
Dessel betekent dit € 91 872. In twee 
ronden doet het gemeentebestuur 
navraag bij  clubs en verenigingen 
om te zien waar er moet geholpen 
worden. Het spreekt voor zich dat 
niet elke derving van inkomsten 
kan gecompenseerd worden. Wel 
datgene wat levensnoodzakelijk is 
voor het voortbestaan. Finaal zal 
het aan de gemeenteraad zijn om 
op een eerlijke, bil lijke manier te 
verdelen. 

Financieel gezond!
De financieel directeur 
kon in mei reeds de 
jaarrekeningen van 
gemeente en OCMW van 
2019 voorleggen. Hier de 
belangrijkste cijfers:

ontvangsten
€ 15 113 853

uitgaven
€ 12 474 768

saldo
€ 2 639 085

Het totaal van 
activa en 
passiva: 

€ 74 380 581

Uitbetaalde 
werkings- en 

investeringssubsidies 
aan lokale derden: 

€ 2 988 720

schuld per 
inwoner:

€ 487

Vlaams 
gemiddelde:

€ 1193

kosten dagelijkse werking, geen investeringen

beschikbaar voor investeringen en aflossing leningen
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Verkeersveiligheid
Op de gemeenteraad van 28 mei 2020 nam N-VA Dessel een aantal 
belangrijke beslissingen over het wegverkeer. Het gaat over enkele kleine, 
maar ook over enkele grote veranderingen. Opvallend was dat bij  slechts 
1 punt de voltallige oppositie het belang van deze maatregelen inzag. De 
aanpassingen die de gemeenteraad doorvoerde zijn nochtans ingegeven 
vanuit het verbeteren van de verkeersveiligheid én de leefbaarheid. De 
meeste klachten die we krijgen, gaan nog steeds over verkeer. Snelheid, 
roekeloos, leefbaarheid, veiligheid voor kinderen en zwakke weggebruikers, 
…

Op de as Meistraat/Zandvliet-Brasel loopt de bebouwde kom helemaal vanaf 
de brug aan den Diel tot aan het kruispunt met de Delstraat.  De huidige 
uitzonderingen op de maximumsnelheid van 50 km/uur in Meistraat, 
Zandvliet en Brasel worden opgeheven, omdat:

- dit al lemaal lintbebouwing is.  Er wonen honderden mensen   
 langs het stuk dat 70 is,  terwijl  er geen verschil is in de     
 weginfrastructuur noch in de bebouwing tussen die zones waar het 50 en  
 die waar het 70 is;
- dit kadert in de algemene evolutie van snelheidsverlaging op plaatsen   
 waar mensen wonen en leven. De auto dient zich in woongebied aan te  
 passen;
- dit duidelijkheid creëert door eenvormigheid: over de hele afstand 50.   
 Nu stellen we vast dat men niet van de 70 naar de 50 zakt op de plaats  
 waar het 50 is.  Dit probleem situeert zich vooral op Zandvliet;
- Sportpark Brasel enorm uitgebreid is en dus meer verkeer, ook van   
 f ietsers,  genereert;
- tussen Wouwerstraat en brug 0 bis de beslissing al eerder genomen werd;
- het verschil in reistijd tussen Witgoor en centrum slechts 19 seconden   
 bedraagt.

De bebouwde kom in de Wouwerstraat wordt uitgebreid om parkeren van 
vrachtwagens op die gevaarlijke plaats te vermijden. Door de verdere 
uitbouw van Sportpark De Wouwer willen we ook de verkeersveiligheid daar 
naartoe verbeteren.

Op het kruispunt Hoeksken-Pastorijstraat zal 1 doorgang geblokkeerd 
worden voor auto’s.  Hierdoor moeten auto’s een draaimanoeuvre maken 
en kunnen ze niet meer zonder de snelheid te matigen rechtdoor rijden. 
Er werden ook f ietssuggestiestroken aangelegd in de Pastorijstraat.  De 
versmalling zorgt voor de verlaging van de snelheid en de f ietser krijgt er een 
veilige plaats op de weg. 

Een kleine ingreep is het opheffen van het f ietspad Hoefstraat.  Dit is een 
straat zonder doorgaand verkeer. 
De Broekstraat gaat dan weer van een tweerichtingsfietspad naar een f ietspad 
aan beide zijden. De Broekstraat is de weg die ook door vrachtverkeer moet 
gevolgd worden. Na de Lichtenaustraat komt nu ook de nieuwe weg 
Golding uit op de straat.  Fietsers komende van de andere kant zijn 
steeds een risico. Dat wordt zo opgelost.

Voor enkele wijzigingen zijn er al aanpassingen gebeurd, voor de 
andere zal dit in de volgende periode in orde gebracht worden. 
Zo bouwen we verder aan een veilige thuis in Dessel!
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Corona en studeren, enkele leden van Jong N-VA Dessel getuigen

Ik ben student aan de hogeschool Thomas 
More te Turnhout. Ik volg hier sinds vorig 
schooljaar de richting ‘Lichamelijke opvoeding en 
bewegingsrecreatie (BR)’.  Sinds maart volg ik, net 
als alle andere hogeschoolstudenten van Vlaanderen, 
online les via de computer. 
In mijn richting zijn er heel veel praktijkmomenten. 
Zo hebben we sport- en praktijklessen op de campus, 
maar ook stagemomenten, zowel in de BR-sector als 
in het onderwijs.  In mei begon ik normaal aan mijn 
tweede stage in het secundair onderwijs en ook mijn 
BR-stage begon normaal in de Paasvakantie.  Beide 
stagemomenten zijn door de coronamaatregelen 
niet kunnen doorgaan. Dit heeft als gevolg dat 
deze stagemomenten vervangen worden door 
theorietaken. Deze theorietaken nemen over het 
algemeen minder werkuren in beslag, maar ik als 
sporter kom toch liever in actie i .p.v. uren achter 
mijn bureau te zitten. 
Natuurlijk zijn er ook nog de online theorielessen. 
Hier ben ik over het algemeen wel voorstander van. 
Je moet je niet verplaatsen naar school en hebt meer 
tijd om andere zaken te doen zoals taken maken, 
studeren, sporten, helpen in de tuin, … Natuurlijk 
kan je in de toekomst niet elke les online laten 
doorgaan. De interactie tussen student en docent 
is veel minder, maar ik ben wel van mening dat 
bepaalde lessen in de toekomst vervangen kunnen 
worden door online lessen. 
In het verleden is het al meerdere malen 
voorgevallen dat we ons voor één les blok naar 
school moesten verplaatsen. De meeste studenten uit 
mijn klas zijn pendelaars en komen elke dag met de 
auto naar school.  In de ochtend ben je vaak langer 
onderweg dan dat je effectief in de les zit.  Voor deze 
momenten denk ik dus dat online lessen een per fect 
alternatief vormen. Ook infomomenten die minder 
interactief zijn, verlopen per fect online. Ze zijn 
kort,  duidelijk en er is een chatfunctie om vragen te 
stellen. 
Binnenkort starten de examens en ook die zullen 
online verlopen, maar volgend jaar hoop ik dus 
terug aan de slag te kunnen gaan in het werkveld. 
Voor de stages en de praktijklessen is het dus 
jammer dat deze vervangen worden door ‘saaiere’ 
theorielessen, maar infomomenten of een enkele 
les kan volgens mij in de toekomst per fect online 
gegeven worden.

Bre ch t  Van Di j ck

De theoretische lessen vallen eigenlijk best nog mee, 
maar studenten die heel veel praktijk hebben moeten 
dit allemaal missen. Ik, en vele andere studenten die 
een zorgrichting volgen, weten dat stage een groot 
onderdeel hiervan is.  Gelukkig kan deze bij  sommige 
nog doorgaan maar dit geeft volgens mij een totaal 
verkeerd beeld van je latere beroep. Ik loop stage in 
een noodopvang en ben blij  dat ik iets te doen heb 
maar die strikte regels en alle aanpassingen is totaal 
anders dan een normale stage. Het is chaotisch en 
niemand kan er iets aan doen. We doen allemaal ons 
uiterste best en er wordt ook niet meer verwacht van 
ons.

Co l e t t e  B l o ck x

De lockdown is iets speciaals.  Ook het onderwijs 
is anders.  De lessen worden nu gegeven door 
live videogesprekken en opgenomen lessen. De 
beste manier om les te geven vind ik de live 
videogesprekken, welke achteraf online gezet worden 
om te herbekijken. Aan deze methode heb ik het 
meeste gehad. Over de examenregeling ben ik het 
echter niet eens. De blok, waar je de moeilijkste 
vakken bijschaaft,  is  bij  mij weggevallen om iets 
meer tijd tussen de examens te laten. Nu heb ik 
niet de tijd om alles vooraf te overlopen. Naar mijn 
mening had men beter de normale regeling gehouden 
of een langere examenperiode gehouden. Ik zie zeker 
toekomst in het online lesgeven maar dan moet er 
goed gecommuniceerd worden en liefst dat de lessen 
online gezet worden. In online examens geloof ik 
dan weer minder. Met deze methode heb ik niet 
de druk om te studeren zoals tijdens de normale 
examenperiodes, nu heb ik meer het gevoel dat ik 
de examens nu minder serieus neem en minder tijd 
steek in het studeren.

Gerben  Deb i e

Foto's:  Brecht Van Dijck, Colette Blockx en Gerben Debie. 


