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Nieuwsbrief voor de Desselse bevolking

Beste Desselaar,
Onze voorbereidingen voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 
zijn klaar. De lijst met kandidaten werd eind 
mei door onze leden goedgekeurd. Voor 
de vijfde keer op rij  mag ik de N-VA-lijst 
aanvoeren. Ik ben vereerd. Ik ben vooral f ier 
omdat er zeven nieuwe, frisse geëngageerde 
kandidaten op de lijst staan. Tweede op de lijst 
staat Barbara Rommens, jong en gedreven. 
Acht kandidaten zijn jonger dan 35 jaar en met 
een gemiddelde leeftijd van 44 jaar bewijzen 
we dat we inzetten op de toekomst. 
Ervaring en vernieuwing, hand in hand, dat is 
onze sterkte. 

We hebben de ambitie om onze prachtige 
gemeente verder te besturen en verder 
verantwoordelijkheid op te nemen. We leggen 
de lat hoog, we voeren beleid en investeren 
op een doordachte manier. Daartoe hebben 
we een uitvoerig en concreet programma 
neergeschreven. Met inhoud, gedragen door 
heel ons team! Zo weet je duidelijk waar we 
voor staan, wat onze visie is en waar onze 
klemtonen liggen. De volgende maanden 
informeren we u hierover. 

En neen, bij  ons ga je niks lezen over de 
andere partijen. Geen gescheld, geen leugens 
of valse berichten. Wij hebben zelf te veel te 
vertellen. Onze positieve energie steken we in 
ons verhaal,  ons beleid, in ons engagement. En 
die hebben we! Hopelijk jij  ook.

Met de vaste wil ook dit jaar een sterke 
campagne te voeren, wens ik jou, aan de 
vooravond van de vakantieperiode, een 
prachtige zomer toe. De kans is groot dat we 
elkaar treffen, op weg naar 14 oktober.

Met vriendelijke groeten,

Kris Van Dijck
burgemeester

 We hebben zelf  veel te 
vertel len. Onze posit ieve 
energie steken we in ons 
verhaal, ons beleid, in 
ons engagement.
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V.U. Ellen Verhoeven
Zandvliet 60, Dessel 
Verboden op de openbare weg te werpen.

Kris Van Dijck
Burgemeester

VIERT 11 JULI!
leeuwenvlag

fi etstocht

barbecue

N-VA Dessel feest op woensdag 11 juli 2018! U toch ook?

Hang je leeuwenvlag uit op 11 juli!

startplaats: café Sportlokaal
startuur: 14 uur

adres: Kristoff elzaal, Kruisberg, Dessel
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@n-va.be. of 0477 63 24 92

Betaling op REKENINGNUMMER BE41 9793 5387 5910 VÓÓR 3 juli 2018 IS VERPLICHT!
Aantal volwassenen, jongeren en kinderen duidelijk vermelden bij inschrijving en betaling.

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

Inschrijven voor onze jaarlijkse barbecue kan door te 
reserveren via diana.slegers@n-va.be of 0477 63 24 92. 
Betalen doe je op BE41 9793 5387 5910 met vermelding van 
aantal volwassenen, jongeren en kinderen vóór 3 juli.

Barbara Rommens
2e plaats
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De rekeningen kloppen opnieuw
De jaarrekeningen van gemeente en OCMW, opgemaakt door de 
f inanciële dienst van de gemeente onder verantwoordelijkheid 
van onze f inancieel directeur, werden op de gemeenteraad van 
17 mei 2018 goedgekeurd. Opnieuw mooie resultaten waarmee 
Dessel toont dat ook kleine gemeenten f inancieel leefbaar zijn!
Dat er een duidelijke beleidsvisie is blijkt uit de cijfers.  Er 
wordt goed geïnvesteerd, de reserves blijven op peil  en de 
schulden werden de laatste 12 jaar verder afgebouwd (zie 
grafiek). Sinds N-VA in 2007 het roer overnam werd continue 
opgebouwde schuld uit het verleden afgelost.  Eén nieuwe 
lening voor de bouw van de Kangoeroe werd aangegaan. Die 
werd na het verkrijgen van de Vlaamse subsidies ook versneld 
afgebouwd. 
Na 11 jaar N-VA-bestuur is de schuld die werd opgebouwd van 
meer dan 12 miljoen euro in 2006, gereduceerd tot de helft: 
6.077.754 euro in 2017. Dit is 638 euro per inwoner, beduidend 
minder dan het Vlaams gemiddelde. Die lijn trekt zich verder 
door in 2018. Prima opvolging en visie van onze schepen 
voor Financiën, Erik Gys en prima werk van onze f inancieel 
directeur.

In de kijker: Erik Gys
In de vijf  maanden die ons resten voor de zomervakantie zetten we onze vijf 
schepenen in de kijker. Vijf  mensen die samen met onze burgemeester dag en 
nacht klaarstaan voor Dessel.

Na studies in Mechelen en Antwerpen vestigde Erik zich als afgestudeerd 
kinesitherapeut in Dessel.  Hij is afkomstig uit Vorselaar waar hij  actief was 
in de Chiro en het verenigingsleven. Een microbe die hij  meebracht naar 
Dessel want sti lzitten is niet aan hem besteed. Hij bracht tweemaal Up With 
People naar Dessel,  stichtte mee Rock Fifty-5, was er 20 jaar voorzitter 
van en gaf de sportraad als ondervoorzitter mee gestalte.  Daar kwam hij in 
contact met de lokale politiek om in 2000 zelf kandidaat te zijn. Erik raakte 
onmiddellijk verkozen en na zes jaar oppositie zette hij  in 2007 de stap naar het 
schepencollege. Daar lag zijn focus vooral op f inanciën, informatie,  gezondheid 
en mensen met een beperking. In 2013 behield hij  f inanciën en werd ook 
voorzitter van het OCMW. 

Professioneel nam hij belangrijke beslissingen. Vooreerst schoolde hij  zich bij  tot 
Osteopaat DO, om vervolgens zijn eigen gezondheidscentrum uit te bouwen aan 
de Molsebaan. Zowel in de politiek als op zijn werk pakt hij  dossiers gedreven 
aan met als motto: “onze zwaksten helpen en misbruikers weren.” Denken. 
Durven. Doen. Het is hem op het lijf  geschreven. 

Foto: Erik Gys pakt zijn dossiers 
gedreven aan. Denken. Durven. 
Doen.
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Grafiek 1: Ontvangsten 2017

Grafiek 2: Uitgaven 2017

Grafiek 3: Saldo openstaande leningen voor en na 2006

Uit het N-VA-verkiezingsprogramma:

   De gemeentefinanciën worden beheerd vanuit het princi-
pe van het goed huisvaderschap. Dit impliceert een gezonde 
balans tussen in en uit. Tussen investeringen en schulden. Be-
slissingen dienen dan ook steeds genomen te worden met oog 

voor de financiële gevolgen op korte en lange termijn. 

Aangezien de Vlaming reeds de grootste belastingbeta-
ler is van Europa, trachten we de belastingdruk voor de 

Desselaar laag te houden. D.w.z. eerst besparen, dan pas 
nieuwe inkomsten.
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Herman naar Antwerpen
Ook de afgeslankte provincieraad wordt in 
oktober vernieuwd. De voorbije zes jaar zetelde 
schepen Herman Minnen daarin. Herman staat 
opnieuw op de provincielijst. 
Met de hervorming van de provincies,  de 
halvering van het aantal provincieraadsleden en 
de vermindering van zes naar vier gedeputeerden 
drukte de N-VA haar stempel op wat nog de 
taak van de provincies blijft .  En die taak is nog 
belangrijk! Daarom schuiven we opnieuw sterke 
mensen naar voor.
Een budget in evenwicht, een uitgebreid net 
van f ietsostrades, belangrijke investeringen 
in de provinciale domeinen als Zilvermeer en 
Prinsenpark, alsook aandacht voor natuur en 
leefmilieu, blijven voor N-VA belangrijk. 
Onze lijst zal getrokken worden door 
fractieleidster Mireil le Colson uit Herselt en 
op plaats twee en vier staan respectievelijk 
dokter Koen Dillen uit Mol en onze eigenste 
Herman Minnen. Met een stem in Brussel (onze 
burgemeester) en in Antwerpen staat Dessel meer 
dan ooit op de kaart.  Dus, Desselaar, Herman 
terug naar ’t  stad!

11 juli, UW nationale feestdag!
Geschiedenis
Op 11 juli  herinneren we sinds 1973 de Guldensporenslag die plaatsvond op 11 juli  1302. Milities van de 
Vlaamse steden en gemeenten versloegen toen een gans leger van Franse ridders te paard aan de Groenin-
gekouter bij  Kortrijk. Dat was vrij  uitzonderlijk want deze Vlaamse milities bestonden voornamelijk uit een 
burgerleger van ambachtslieden en boeren.

Deze slag wordt de Guldensporenslag genoemd omdat er na de slag heel veel sporen van de Franse ridders 
zijn teruggevonden op het slagveld. Deze sporen werden later als trofeeën opgehangen in de kruisgewelven 
van de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Kortrijk.

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

Geloven in en werken aan een onafhankelijk Vlaanderen
Wij kiezen voluit voor een onafhankelijk Vlaanderen in een sterk en solidair Europa, omdat:
 -  er elk jaar +/- € 12 000 000 000 of +/- € 1 919 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.

We lezen vaak genoeg dat de N-VA zogezegd tegen de Walen of Wallonië zou zijn. Niets is echter minder 
waar. Wij zijn pro het Waalse volk en pro Wallonië maar tegen het logge, f ictieve en geldverslindende insti-
tuut dat België heet.  Wij zijn niet tegen mensen of volkeren.

Het besef dat België een rem is op de groei van beide volkeren, groeit in Wallonië ook met de jaren. Wallonië 
blijft  in hetzelfde bedje ziek. Het wil graag, maar kan niet op eigen benen staan. Wij geloven erin dat een af-
koppeling van het Vlaamse infuus een goede zaak zou zijn voor onze zuiderburen, onder het motto: Geef een 
man geen vis,  maar leer hem vissen.

Foto: vlnr Mireil le Colson (Herselt),  Koen Dillen (Mol) en Herman 
Minnen (Dessel),  kandidaten voor de provincieraad.
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46 inzendingen voor ontwerpwedstrijd
We organiseerden in de periode januari-april  een ontwerpwedstijd ‘Ontwerp een speelpleintje in Dessel’  door 
en voor kinderen. De leerlingen van het 5e en 6e leerjaar werden uitgedaagd om een speeltuin te ontwerpen. 
De wedstrijd leverde leuke en verrassende ontwerpen op. Vier meisjes uit VBS Weg-wijzer werden tot winnaar 
van de wedstrijd gekroond.

Voor en door kinderen
Een pleintje ontworpen door kinderen voor kinderen. Dat was het opzet van de ontwerpwedstrijd ‘Ontwerp 
een speeltuin voor een pleintje in Dessel’.  Deze wedstrijd werd georganiseerd voor de kinderen uit het 5e 
en 6e leerjaar van Desselse scholen. Zeven klassen gingen de uitdaging aan. Het leverde 46 inzendingen op, 
al lemaal even indrukwekkend. De ene groep leerlingen knutselden een heuse maquette. Andere leerlingen 
haalde hun tekentalent boven of maakten een ontwerp op computer. 

Verrassend leuke ontwerpen
Leuk om te zien was dat de leerlingen goed hadden nagedacht over hun ontwerpen. Zo dachten ze aan 
toestellen voor jongere en al iets oudere kinderen. Maar ook praktische zaken zoals vuilbakken, toiletten 
en drinkfonteinen werden opgenomen in hun voorstellen. Er werd een grote waaier aan speeltoestellen 
gepresenteerd. De leerlingen en hun leerkrachten hebben duidelijk hun beste beentje voorgezet.

En de winnaar is. . .
Door het grote aantal kandidaten was het maken van een keuze geen simpele opdracht. Bij  het beoordelen van 
alle inzendingen werd er gelet op creativiteit en haalbaarheid. De ontwerpen werden beoordeeld zonder dat 
de naam of school een rol speelde. Na een grondige keuring werd er een winnaar gevonden. 
    1.   Fran, Myrthe, Lara en Colette (VBS Weg-wijzer)
    2.   Fiene, Lena, Rosa en Maud (VBS Weg-wijzer)
 Will,  Lucas, Lode, Ward en Senne (GBS De Meikever) (gelijke stand)
    3.   Fiene, Stella en Hasse (GBS De Kangoeroe)

organiseert

8 juli  18 om 14.00 u.
Kristoffelzaal

inkom € 10

cantusVlaamse 
,

Het winnende ontwerp zal nu voorgesteld worden aan het 
schepencollege. Zij  krijgen de vraag om zich op dit plan te 
‘ inspireren’ bij  het samenstellen van een nieuw speelpleintje.

Prijsuitreiking
Op 24 mei vond de prijsuitreiking plaats.  Met een kort 
f i lmpje waarin alle ontwerpen kort aan bod kwamen, werd de 
winnaar aan alle deelnemers bekend gemaakt. Fran, Myrthe, 
Lara en Colette wonnen elk een ticket voor een springsessie 
in SuperJump. VBS Weg-wijzer ontving - als school van het 
winnende ontwerp - een cheque om spelmateriaal mee aan te 
kopen. Elke leerling kreeg ook kleine verrassing als bedankje 
voor hun deelname. Zo viel uiteindelijk iedereen in de prijzen!
Het f i lmpje kan je herbekijken op onze Facebookpagina.

Foto: De 
winnaars Fran, 
Myrthe, Lara en 
Colette namen 
de hoofdprijs 
met plezier in 
ontvangst.


