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Jong N-VA Dessel wint
Welpennestprijs 2016
De jongeren hebben deze maand
de eer om de voorpagina van de
Betrokkenheid in te nemen. Daar
hebben ze een goede reden voor,
want een uitzonderlijke prijs verdient een uitzonderlijke plaats.
Jong N-VA Dessel mocht namelijk op zaterdag 4 maart in Brussel de Welpennestprijs 2016 in
ontvangst nemen. Die prijs wordt
elk jaar uitgereikt aan de meest
verdienstelijke Jong N-VA-afdelingen van Vlaanderen. Wij organiseren elk jaar veel activiteiten,
ver welkomden in 2016 maar liefst
5 nieuwe bestuursleden en zagen
het bestuur dus groeien van 6 naar
11 leden. Onze voorzitter Han en
secretaris Jolien kregen de prijs
overhandigd door nationaal penningmeester David Coppens.
Er is na zoveel jaren samenwerken een hechte band ontstaan tussen onze bestuursleden. Wij zijn
er van overtuigd dat dit de goede
werking van onze afdeling alleen
maar bevordert. Doorheen het
jaar organiseerden we vele interessante activiteiten waar iedereen welkom was. Dit ging van een
gespreksavond met Theo Francken
tot een cantus waar oude Vlaamse
en Nederlandse liederen gezongen werden. Wij zijn heel blij dat
ons harde werk en onze grote inzet erkend worden met deze prijs.
We werken zonder twijfel keihard
verder!

We zijn heel blij
met deze prijs!
Met deze activiteiten en realisaties konden we de
Welpennestprijs 2016 wegkapen:
Activiteiten
Deelname Vlaams Nationaal Zangfeest en IJzer wake
Valentijnsacties
Gespreksavond Theo Francken
Zwerfvuilacties
Vlaamse Cantus
Quiz De Slimste Leeuw
Rond de vuurkorf
R e a l i s at i e s

euw

limste Le

Quiz De S

Groei van 6 naar 11 bestuursleden = 83% groei
Bijwonen maandelijkse gemeenteraad
Schenk
ing zitb
Overname lay-out B etrokkenheid
anken
Schenking zitbanken aan de gemeente

V.U. Günther Peeters
Lorzestraat 7 bus 1, Dessel
Verboden op de openbare weg
te werpen.
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
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Nieuwsbrief voor de Desselse bevolking
Beste Desselaar,
De gemeentelijke huisbankier Belfius stelde ons het individueel financieel profiel van
Dessel voor.

Kris Van Dijck
Burgemeester

De meerwaarde van
het nucleaire en wit
zand geven we terug
aan onze bevolking!
Zwerfvuil
Eén van de interessante gemeentelijke subsidiereglementen is
die om zwerfvuil op te ruimen. Het systeem is vrij simpel.
Verenigingen en scholen engageren zich er toe om drie keer
per jaar, in die straten of openbare bossen die op voorhand afgesproken worden, het zwerfvuil op te halen. De subsidie die
ze hier voor krijgen bedraagt 50 euro per kilometer of hectare
bos met een maximum van 1700 euro per vereniging of school
per jaar. Ze krijgen 67% van het bedrag als ze slechts twee keer
opruimen. Op die manier helpt men het leefmilieu vooruit en
komt er een extra centje in de clubkas.

Dessel werd daarbij vergeleken met een groep
van gelijkaardige gemeenten, de andere gemeenten van onze provincie en heel Vlaanderen. Omdat niet alle gemeenten vergelijkbaar
zijn, werkt men met groepen van gelijkaardige
gemeenten. In onze groep zitten 20 gemeenten waaronder o.a. Meerhout, Laakdal en
Rijkevorsel bij ons in de regio, maar ook
Bree en Lummen, tot Oostkamp en Hooglede in West-Vlaanderen. Het zijn, wat men
noemt, landelijke gemeenten met een zekere
industrialisering.
Opnieuw valt de lage belastingdruk voor onze
bevolking op. De inkomsten uit het nucleaire
en wit zand zijn daar van de oorzaak.
Met eenzelfde belasting voor de Desselaar
als in de gemiddelde andere gemeente zouden we als gemeente veel meer kunnen doen.
Maar onze keuze is duidelijk. De meer waarde van het nucleaire en wit zand geven we
terug aan onze bevolking. En dat vind ik
als burgemeester belangrijk! Zo willen we
zolang mogelijk blijven werken: “in het belang van jouw portemonnee.”
In deze Betrokkenheid vind je enkele interessante cijfers en vergelijkingen.

Kris Van Dijck
Burgemeester

In 2016 staken volgende verenigingen de handen uit de mouwen: KWB Witgoor, La Muze, OKRA Witgoor, Jong N-VA
Dessel, De Stokkestappers, Den Bunt, Femma Witgoor en
Alfons Smet Residenties.
Jong N-VA Dessel schonk de gemeente met opbrengsten uit
de zwerfvuilacties en andere activiteiten twee banken op het
Hofplein.

350

€ 50 / m² of hectare bos
max € 1 700 voor 3x opruimen
2x opruimen = 67% van het bedrag

N-VA secretariaat • Lorzestraat 7 bus 1, 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: Pieter-Jan Gys
Zijn ouders trokken naar Retie, maar Pieter-Jan, 24 jaar oud, keert binnenkort
weer. Peter Gys en An Debie, beiden geboren en getogen in Dessel, bouwden na
hun huwelijk net over de gemeentegrens in Retie en stichtten daar hun gezin. Samen met zijn broer Maarten woont Pieter-Jan momenteel nog thuis in Retie, maar
in juni of juli is hij van plan om te verhuizen naar Dessel. Beide broers Gys zijn
graag in Dessel en vertoeven er dan ook vaak. Hun jeugd spendeerden - en spenderen - ze in Dessel, zo zit Maarten al enkele jaren mee in het bestuur van JC Spin
en is Pieter-Jan ook regelmatig te vinden in de Desselse horecazaken. Als zoon
van Peter van Karel van Vic van’t Seuntjen is Pieter-Jan een telg van een rasechte
Desselse familie. Hij is naar eigen zeggen dan ook heel blij terug te keren naar zijn
roots.
Pieter-Jan werd gebeten door het politieke beestje op zijn 17 jaar en hij werd lid
van de N-VA op zijn 18 in de gemeente waar hij toen woonde, Retie. Enkele jaren
later werd hij lid van Jong N-VA Dessel en sindsdien zet hij mee de schouders onder deze afdeling. Na op zijn 18 jaar alle partijprogramma’s te hebben gelezen en
de Belgische politiek een tijdje te hebben gevolgd, was het voor hem al snel duidelijk dat het zo niet verder kan
en dat verandering hoognodig is. Daarom dat hij zonder twijfel gelooft in een betere toekomst met véél minder
België en veel meer Vlaanderen. Zijn keuze voor gezond verstand - de N-VA - was snel gemaakt. Pieter-Jan is
heel blij voortaan deel te mogen uitmaken van deze supertoffe ploeg.

Dessel

Groep*

• demografie op 1/1/2016
• < 20 jaar
• 20-65 jaar
• > 65 jaar
• bevokingsdichtheid per km²

9 420
21,6 %
59,3 %
19,1 %
349

13 612
21,5 %
59,0 %
19,5 %
302

19 083
21,4 %
59,1 %
18,5 %
492

18 670
21,4 %
58,7 %
19,9 %
434

WERK EN INKOMEN
• werkloosheidsgraad
• gemiddeld inkomen
• sociale woningen per 1 000 inwoners
• kadastraal inkomen per inwoner

6,0 %
31 612
12
613

5,0 %
32 045
18
550

7,1 %
33 465
17
655

6,7%
32.837
19
637

Gemeentelijk wegennet

75 km

173 km

141 km

167 km

8,0

6,1

6,9

7,3

6,00 %
320 240
34
204

7,59 %
496 553
37
278

7,07 %
796 810
43
297

7,39 %
745 775
41
294

900
227 880
24
218
375****

1 505
284 595
22
315
89

1 273
476 038
26
319
108

1 441
449 082
25
346
119

1 509
1 161

1 202
963

1 378
1 129

1 437
1 172

Investeringen per inwoner 2015

729

252

222

233

Toelage aan OCMW per inwoner

Gemeentepersoneel per 1 000 inwoners
FISCALITEIT IN 2015
Aanvullende personenbelasting
• aanslagvoet
• waarde van 1 %
• waarde van 1 % per inwoner
• ontvangsten per inwoner
Opcentiemen op de onroerende voorheffing
• aanslagvoet opcentiemen
• waarde van 100 opcentiemen
• waarde van 100 opcentiemen per inwoner
• ontvangsten per inwoner
Andere beslastingen per inwoner
EXPLOITATIEREKENING 2015
• ontvangsten per inwoner
• uitgaven per inwoner

Prov. Ant.** Vlaanderen***

106

88

119

121

Toelage politie per inwoner

83

76

117

114

Toelage brandweer per inwoner

27

42

35

45
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*Het gemiddelde van de gemeenten Alken, Anzegem, Bree, Dentergem, Dessel, Halen, Hamont-Achel, Hooglede, Kluisbergen, Kruishoutem, Laakdal, Lummen, Meerhout, Oostkamp, Oostrozebeke, Rijkevorsel, Wingene, Zedelgem, Zulte en
Zwevegem.
**Het gemiddelde van heel de provincie Antwerpen zonder de stad Antwerpen.
***Het gemiddelde in het Vlaams gewest zonder de steden Antwerpen en Gent.
****Het hoge bedrag van “andere belastingen per inwoner” ligt voornamelijk aan die op de nucleaire opslag, de leegstaande nucleaire gebouwen en de delving van wit zand, samen goed voor 2,7 miljoen euro, of 287 euro per inwoner.

Dessel vergeleken met anderen
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Vlaamse wijk in

Elsakker II
Verkoop nooit het vel van de beer voor hij
geschoten is, een veelzeggend en wijs spreekwoord. Toch dur ven we het allerbeste hopen
voor de uitbreiding van de verkaveling Elsakker II.
Nadat de Karel Ooms- en de Lichtenaustraat
zeventien jaar geleden gerealiseerd werden,
zal eerstdaags het verkavelingsplan voor de
uitbreiding, Elsakker II, ingediend worden.
Privé-ontwikkelaar IPON uit Sint-Niklaas
heeft na jaren overleg en onderhandelen met
grondeigenaars, gemeente en nutsmaatschappijen haar voorbereidende werkzaamheden
beëindigd. Bedoeling is een hoog waardige
verkaveling te realiseren met veel groen langs
de Kolkenete en een gevarieerd woningaanbod. Dit leidt tot 81 percelen voor grondgebonden woningen (vrijstaand, koppel en lint)
en 18 appartementen in het centrum van het
dorp.
Bovendien valt het niet uit te sluiten dat deze
nieuwe wijk de eerste van Vlaanderen kan zijn
die met geothermie zal ver warmd worden.
Hieraan wordt door gemeente, met politieke
steun van de provincie, hard gewerkt. Het zou
mooi zijn een volledig CO²-neutrale wijk te
realiseren. Waar een kleine gemeente groot in
kan zijn!
Maar we zijn er nog niet. We werken er met
z’n allen aan.

Uit het N-VA Verkiezingsprogramma:
We stimuleren de ontwikkeling van de zogenaamde
binnengebieden in de woonzones.
We creëren een sociale woonmix, wat betekent: een
evenwichtige verdeling van de verschillende bevolkingsgroepen; eigenaars en huurders, ouderen en
jonge gezinnen, allochtonen en autochtonen, bewoners met meer en minder financiële draagkracht.
Daar waar we kunnen, zullen we om die
sociale mix te realiseren mengvormen
opleggen bij nieuwe verkavelingen.

Zwerfkatten
Naast zwerfvuil zijn ook zwerfkatten een probleem. Om dat
probleem aan te pakken staken in 2014 enkele vrijwilligers, de
Desselse dierenartsen en schepen Willy Broeckx de hoofden
bij elkaar. Opzet: zwerfkatten vangen en steriliseren ter wijl
zwaar zieke katten geëuthanaseerd worden. Zo trachten we te
vermijden dat er zwerfkatten bijkomen.
In 2015 werden 103 katten gesteriliseerd en vorig jaar 114.

Waar een kleine gemeente
groot in kan zijn!

Brouwershuis gesloopt
Het Brouwershuis op de hoek van de Markt en de Molsebaan stond jarenlang
te verkommeren. Nadat de laatste uitbaters vertrokken waren naar Den Export
bleef Dessel lange tijd in het ongewisse over de toekomst van het pand dat al erg
onderkomen was. De brouwer-eigenaar Alken Maes gaf toen al aan weinig zin
te hebben in een renovatie om er opnieuw een café in onder te brengen. Jaren
van onduidelijkheid braken aan… De huidige eigenaars kochten het pand met de
bedoeling er een modern gebouw op te trekken met vier bouwlagen. Dat zag het
gemeentebestuur niet zitten. Dat het gebouw nauwelijks te renoveren was, daar
waren gemeente en bouwheer het over eens, maar volledig breken met de stijl en
het vertrouwd gezicht was voor het gemeentebestuur net een brug te ver.
Nu zijn de werkzaamheden gestart voor een nieuw “brouwershuis” in eenzelfde
stijl. Een knipoog naar het verleden. Langs de kant van de Markt sluit men aan
op de daar aanwezige dakgoothoogte. Gelijkvloers komt er een handelsruimte en
boven vijf appartementen. Voor de veiligheid wordt de weg aan de kant van de
Markt zeker tot juni afgesloten. Het hele project is sowieso een verbetering voor
Dessel centrum!
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1ste N-VA-brunch
Op zondag 5 februari organiseerden we onze eerste nieuwjaarsbrunch in
het Armand Melisstadion.
De brunch viel letterlijk en
figuurlijk in de smaak.
Meer dan 180 deelnemers
werden in de watten gelegd.
Voor het buffet geopend
werd, was er een geanimeerd vraaggesprek met
Jan Peumans, voorzitter
van het Vlaams Parlement.
Onze burgemeester kroop
in de huid van inter viewer.
Niet alleen de gedreven politicus, maar ook de mens
Jan Peumans kwam daarbij
ruim aan bod. Zo ontdekten
we zowel zijn liefde voor
zijn geboortestad Maastricht en Wallonië, als zijn
bewondering voor de Dalai
Lama. Een geslaagde eerste editie en voor herhaling
vatbaar!
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