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Nieuwsbrief voor de Desselse bevolking

Beste Desselaar,

Times, they are a changin’,  een 
bekend nummer van Bob Dylan,  
geschreven in mijn geboortejaar 
1963. Het beschrijft  een maatschap-
pij die steeds verandert.  Dat was zo 
in 1963. Dat is zo in 2017. En zeg er 
maar donder op, dat zal ook zo in 
pakweg 2040 zijn.
Als politicus geloof ik niet in de 
maakbaarheid van de samenleving. 
Ik denk dat de overheid, het beleid, 
daarin zeer bescheiden moet zijn. 
Wat ik wel weet,  is dat zij  een aantal 
zaken kan stimuleren en bijsturen. 
De ware kracht gaat immers uit van 
de samenleving zelf.  Van individue-
le of verenigde burgers. Van onder-
nemingen. Van creatievelingen en 
doeners. Een dynamiek waarmee de 
overheid verstandig moet omgaan. 
Belonen wat goed is.  Beteugelen wat 
fout zit.
In Dessel trachten we dat ook zo te 
doen. Wat mij betreft vrij  succesvol 
trouwens. Kijk naar de investerin-
gen die we als gemeente jaarlijks 
doen. Kijk naar het Graspopfestival 
dat het kleine Dessel op de inter-
nationale kaart zet.  Kijk naar onze 
sportclubs die hoge toppen scheren. 
Kijk naar onze bedrijven die tot ver 
buiten onze gemeentegrenzen actief 
én gerenommeerd zijn. En ja,  als 
we “ZietEmDuun” of “Waddistjom” 
door de luidsprekers horen, weten 
we dat we “Dessel” zijn. 
Times, they are a changin’,  ook in 
Dessel.  Met de zomer voor de boeg 
wens ik jullie al lemaal een deugd-
doende vakantie toe.   

Met vriendelijke groeten,

Kris Van Dijck
Burgemeester

De ware kracht gaat 
immers uit  van de  
samenleving zelf .          

VIERT 11 JULI!
leeuwenvlag

wandelfotozoektocht

barbecue

N-VA Dessel feest op dinsdag 11 juli 2017! U toch ook?

Hang je leeuwenvlag uit op 11 juli!

startplaats: zaal Witgoor sport, Hameldijk
startuur: 15 uur

adres: zaal Witgoor Sport, Hameldijk
uur: 18 uur
prijs: volwassenen €18 / jongeren middelbare school €10 / kinderen €5

Inschrijvingen barbecue binnenbrengen op secretariaat N-VA Dessel (Zandvliet 60), 
via diana.slegers@vlaamsparlement.be. of 0477 63 24 92

Betaling op REKENINGNUMMER BE41 9793 5387 5910 VÓÓR 3 juli 2017 IS VERPLICHT!
Aantal volwassenen, jongeren en kinderen duidelijk vermelden bij inschrijving en betaling.

V.U. Kris Van Dijck, Zandvliet 60, 2480 Dessel

23e jaargang nr. 6 • juni 2017

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

Kris Van Dijck
Burgemeester
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Een modern bedrijf
De gemeente is ook een bedrijf  dat op een moderne, correcte en transparante wijze dient geleid te worden. 
Waar burgemeester,  schepenen en raadsleden politieke verantwoordelijkheid dragen, kan je hen vergelijken 
met de raad van bestuur in het bedrijfsleven. Wat men daar het directiecomité noemt, is in de gemeente 
het managementteam. Het zijn medewerkers die op basis van diploma’s en strenge selectieprocedures, waar-
onder vergelijkende examens, aangeworven worden. Het Dessels managementteam is onlangs met twee af-
delingshoofden versterkt.  Per 1 mei kwamen op de Dienst Welzijn Hafsa Baki en op de Dienst Burger &  
Organisatie Nele Geusens onze rangen versterken.

Het Dessels managementteam, voorgezeten door de 
secretaris,  ziet er sindsdien uit als volgt:

 Secretaris gemeente en OCMW: Luk Nuyts

 Financieel beheerder : Bart Van Gompel

 Afdelingshoofd Burger & Organisatie:  Nele Geusens

 Afdelingshoofd Grondgebiedzaken: Luc Vanherck

 Afdelingshoofd Info & Vrije tijd: Lies Mermans

 Afdelingshoofd Welzijn: Hafsa Baki

In de kijker: Kris Van Dijck
Op 13 mei vond het eerste Dessels Bal van de Burgemeester plaats.  Kris is nu 
tien jaar aan een stuk burgemeester en vrienden meenden dat dat gevierd mocht 
worden. Op zestienjarige leeftijd werd Kris politiek actief en stichtte in Dessel de 
Volksuniejongeren. De Volksunie, voorloper van de N-VA, was toen al een sterke 
politieke groep in Dessel.  De politieke microbe kreeg hij  mee van vader René en 
moeder Olga Minnen. Om deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 
1982 was hij  nog te jong. Hugo Draulans werd burgemeester en Kris werd natio-
naal bestuurslid van de Volksuniejongeren. Daar werd de basis gelegd voor zijn 
verdere politieke leven.  
Zes jaar later werd Kris schepen. In 1994 trok hij  de Volksunielijst en werd op  
1 januari 1995 burgemeester.  In datzelfde jaar werd hij  l ijsttrekker voor de eerste 
rechtstreekse verkiezing van het Vlaams Parlement. Sindsdien zetelt Kris onafge-
broken in het Vlaams Parlement. 
Die eerste legislatuur als burgemeester eindigde in december 2000 en Kris verhuis-
de met de Volksunie naar de oppositie.  Anderhalf jaar later werd de Volksunie ont-
bonden en stond hij mee aan de wieg van de N-VA waarvan hij de eerste Algemeen 
Secretaris werd. Het was een zeer onzekere tijd voor de N-VA. De N-VA-pioniers, 
waaronder Geert Bourgeois,  Frieda Brepoels,  Bart De Wever en Kris,  trokken het 
hele land door. Hun volharding loonde!
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 haalde de N-VA in Dessel meer dan 
51% van de stemmen en bekwam 11 van de 19 gemeenteraadszetels.  Kris werd voor 
de tweede maal burgemeester.  Zes jaar later deed zijn partij  er twee procent bij, 
goed voor 13 zetels op 21.
In het Vlaams Parlement had Kris er ondertussen ook twee periodes van fractie-
voorzitterschap opzitten. In 2014 werd hij  voor de vijfde maal op rij  rechtstreeks 
verkozen.
Maar zijn hart is altijd in Dessel blijven kloppen!
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Uit het N-VA Verkiezingsprogramma:

  De gemeentefinanciën worden beheerd vanuit 
het principe van het goed huisvaderschap.
Dit impliceert een gezonde balans tus-
sen in en uit. Tussen investeringen en 
schulden.
Beslissingen dienen dan ook steeds 
genomen te worden met oog voor de 
financiële gevolgen op korte en lange termijn.
Aangezien de Vlaming reeds de grootste belas-
tingbetaler is van Europa, trachten we de 
belastingdruk voor de Desselaar laag te houden. 
D.w.z. eerst besparen, dan pas nieuwe inkom-
sten.

Jaarrekening 2016
De jaarrekening van de gemeente, opgemaakt door de  
financiële dienst van de gemeente onder verantwoordelijk-
heid van onze financiële beheerder en schepen Erik Gys, 
werd op de gemeenteraad goedgekeurd. Opnieuw mooie 
resultaten waarmee Dessel toont dat ook kleine gemeen-
ten financieel leefbaar zijn. Maar we moeten eerlijk blijven: 
zonder de taksen op nucleair afval en nucleaire bedrijven 
en zonder belastingen op wit zand, zouden we een toontje  
lager moeten zingen. Minder investeringen en waarschijn-
lijk hogere belastingen voor de mensen zouden ons deel zijn. 
Het jaar 2016 konden we afsluiten met een werkingsover-
schot van 1 906 209 euro. Dit is zonder de investeringen. 
Gecumuleerd, al de voorbije jaren meegerekend, is ons re-
sultaat op kasbasis 6 385 582 euro.

En wat onze schuld betreft, die zal eind dit jaar 638 euro per 
inwoner bedragen. Het gemiddelde in Vlaanderen, zonder 
de centrumsteden, was eind 2015 1 009 euro. Ook daar zit-
ten we dus zeer goed.

Van de belangrijkste cijfers in de gemeentefinanciën krijgt u 
een overzicht in de grafiek.

JAARREKENING

WERKINGSUITGAVEN
STIJGING VAN 2,8 %
11 227 649 euro

WERKINGSONTVANGSTEN
DALING VAN 1,2 %

13 995 431 euro

onderhoud wegen 
447 032 euro

openbare verlichting 
Turnhoutsebaan
244 885 euro

fiets-, voetpad en 
parkeren Lukasstraat 
140 845  euro

omgevingswerken OC Tijl 4
54 116 euro

informaticamateriaal
52 317 euro

- machines en materiaal 
technische dienst

50 273  euro

Sinksenkermis
Waar Witgoor Kermis bruist van activiteiten 
en festiviteiten werd er met Dessel Kermis 
(Jaarmarkt en Sinksen) in het verleden heel 
wat minder gefeest.  Schepenen Herman Min-
nen en Willy Broeckx zetten er al enkele jaren 
hun schouders onder om ook in Dessel het ker-
misgevoel op te krikken. Het gemeentebestuur 
kiest er al langer voor om kermissen veiliger te 
laten verlopen. Zowel in Witgoor, op de Heide 
als in het centrum worden straten die een ge-
vaar vormen voor de kinderen en feestvierders 
afgesloten voor autoverkeer. Voor Sinksenker-
mis werden horecazaken opgeroepen mee te 
doen. Optredens, DJ’s en extra kermismenu’s 
waren het gevolg. Dit al les,  samen met een wie-
lerwedstrijd, de Foorloop van de sportraad, 
een tentoonstelling van des-Arts geopend door 
schepen Viviane Willems en markt op zondag-
ochtend, maakten van Sinksenkermis 2017 een 
succes. We zijn er dan ook van overtuigd dat we 
de ingeslagen weg verder moeten bewandelen.

Verhuis secretariaat
Het secretariaat van N-VA Dessel en van Vlaams Volksvertegenwoordiger 
Kris Van Dijck verhuist na twee jaar naar een nieuwe stek. We vestigen ons nu 
definitief ‘ten huize van’ Diana Slegers,  Zandvliet 60. U bent hier al len wel-
kom met uw vragen en bemerkingen aangaande N-VA, onze mandatarissen 
en onze werking.  Hebt u interesse om mee te werken, hebt u nieuwe ideeën 
kom ze met ons delen. Wij zijn vlot bereikbaar op maandag en vrijdag tussen 
9 en 17 uur, op andere uren en dagen investeren wij graag tijd in een afspraak. 
Contactgegevens: diana.slegers@vlaamsparlement.be - gsm 0477 63 24 92
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11 juli, UW nationale feestdag!
Geschiedenis
Sinds 1973 herinneren we op 11 juli  de Guldensporenslag die gebeurde op 11 juli  1302. Tijdens deze slag ver-
sloegen milities van de Vlaamse steden en gemeenten een gans leger van Franse Ridders te paard aan de Groe-
ningekouter bij  Kortrijk. Deze Vlaamse milities bestonden voornamelijk uit een burgerleger van ambachtslie-
den en boeren.

De naam Guldensporenslag ontleent zich aan de vele gulden sporen die na de slag werden teruggevonden op het 
slagveld. Later werden deze sporen als trofee opgehangen in de kruisgewelven van de Onze-Lieve-Vrouwekerk 
in Kortrijk.

De Vlaamse Leeuw werd in 1985 off icieel aangenomen als vlag en in 1990 als off icieel symbool van de Vlaamse 
Gemeenschap. Deze vlag is gebaseerd op het wapenschild van het oude Graafschap Vlaanderen.

Geloven in en werken aan een onafhankelijk Vlaanderen
In een sterk en solidair Europa kiezen wij voluit voor een onafhankelijk Vlaanderen, omdat:

 elk jaar +/- 12 000 000 000 euro of +/- 1 919 euro per Vlaming naar Brussel en Wallonië vloeit;

 in Wallonië 1 stem nog steeds meer waard is dan in Vlaanderen;

 Walen en Vlamingen zowel politiek, maatschappelijk als cultureel anders denken;

 Wallonië en Vlaanderen op economisch en politiek vlak een andere aanpak vereisen om als samenleving  
 en economie te kunnen groeien;

 een Belgisch volk niet bestaat,  wel een Vlaams en een Waals volk.

organiseert

8 juli  17 om 20.00 u.
@zaal 1dr8

inkom €5

cantusVlaamse 
,

Vaak wordt beweerd dat N-VA tegen de Walen of tegen Wallonië 
zou zijn. Niets is echter minder waar. Wij zijn tegen het logge, 
geldverslindende instituut dat België heet,  niet tegen mensen.

Ook in Wallonië groeit met de jaren meer en meer het besef dat 
België een rem is op de groei van beide volkeren. Wallonië blijft 
in hetzelfde bedje ziek. Het wil graag, maar kan niet op eigen 
benen staan. 
Wij geloven erin dat een afkoppeling van het Vlaamse infuus een 
goede zaak zou zijn voor onze zuiderburen, onder het motto:

Geef een man geen vis, maar leer hem vissen.


