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Nieuwsbrief voor de Desselse bevolking

26e jaargang nr. 3 • maart 2020

Beste Desselaar,
U zal deze Betrokkenheid wat later gekregen 
hebben. De corona-pandemie heeft ook ons gevat 
waardoor we op het laatste moment de teksten 
moesten aanpassen…
Vooreerst wil ik al le medewerkers en Desselaars 
danken die op een respectvolle manier, en met 
veel zin voor verantwoordelijkheid, met deze 
pandemie omgaan. Bijzondere omstandigheden 
nopen ons ertoe bijzondere maatregelen te 
nemen. 
Hoelang één en ander zal duren, kan niemand 
voorspellen, maar wat wel belangrijk is,  is dat 
we ons verantwoord gedragen. Daarom blijf  ik 
herhalen (geschreven op 17 maart):

1. De uitgevaardigde richtlijnen strikt op te   
 volgen en te laten opvolgen. Bij twijfel neem je  
 de strengste interpretatie.
2.  Zelf de nodige verantwoordelijkheid aan   
 de dag te leggen en zelf niet,  ook niet privé,  
 r isicogedrag te vertonen. Vermijd dus met  
 grote groepen samen te komen en organiseer  
 geen feestjes!
3.  Wie niet ziek is,  gaat werken zodat onze   
 samenleving overeind blijft .
4.   Hamsteren is echt niet nodig. Er zijn geen  
 tekorten. Veroorzaak ze dan zelf ook niet.
5.   Wat je ook doet of waar je ook bent, respecteer  
 de 1,5-meter-regel en was regelmatig je   
 handen. Niezen of hoesten doen we niet in de  
 richting van een ander.

Verder kunnen we melden dat:
1.  Het Administratief Centrum ‘De Plaetse’ 
 en het Sociaal Huis ‘De Pastorij’  open zullen  
 zijn, maar indien niet dringend van aard: stel  
 je bezoek uit en maak indien mogelijk   
 telefonisch een afspraak of neem per mail   
 contact op.
2.  Alles wat met vrijetijd te maken heeft,  sluit  
 de deuren: sporthallen, ontmoetingscentra,  
 bibliotheek, …
3.  Het buurtrestaurant van dinsdag 24 maart  
 2020 wordt een afhaalrestaurant.
4.  Het Omni-sportkamp in de paasvakantie wordt  
 geannuleerd. 
5.   Opvang in scholen tijdens de reguliere   
 schooluren en kinderopvang voor en na is   
 voorzien.

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

Kris Van Dijck
Burgemeester

 Samen slaan we 
ons hierdoor!
6.  De afvalophaling door IOK Afval zal gewoon   
 doorgaan. Het containerpark zal gesloten zijn. 
7.   De wekelijkse donderdagmarkt en rommelmarkt   
 worden opgeschort. 

Alle info kan je vinden op www.dessel.be/corona of 
www.info-coronavirus.be. De informatie wordt er ook 
steeds vernieuwd telkens dit nodig is.
Voor alle vragen, zeker met betrekking tot Dessel,  kan je 
mailen naar : corona@dessel.be
Samen slaan we ons hierdoor. Zeker weten.

Met vriendelijke groeten,

Kris Van Dijck
Burgemeester
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In de kijker: Anita Vandendungen 
In 2006 zette Anita de stap naar de gemeentepolitiek en werd OCMW-raadslid 
voor de N-VA. Ze is altijd een bezige bij  geweest.  Getrouwd met Jan Gijs 
woont ze in de Hannekestraat,  is de mama van Lore en Marte en sinds kort 
ook de f iere oma van Remus. De meeste mensen kennen haar van het PWA en 
de Werkwinkel,  gevestigd in het oude gemeentehuis,  waarbij ze mensen naar 
tewerkstelling leidt.  Met een tewerkstellingsgraad van 79,90 % bij de mannen 
en 69,60 % bij de vrouwen scoren we ver boven het Vlaams gemiddelde. 
Daarvoor was Anita werkzaam op de personeelsdienst van Concordia Mail. 
In het Dessels verenigingsleven heeft ze een heel parcours afgelegd: Spin, 
oudercomité Wegwijzer, Chiro en Spinfit.  Dat sociaal engagement gooide ze 
dus in de weegschaal om Dessel mee te besturen. Na zes jaar OCMW werd 
Anita verkozen in de gemeenteraad, maar bleef in het OCMW, haar passie, 
zodat ze bij  de verkiezingen van 2018 kon beroep doen op twaalf jaar ervaring 
in ons Dessels sociaal beleid. Die verkiezingen waren een succes en vanop de 
zesde plaats haalde ze de vijfde zetel binnen. De vijfde van de elf  en zo één van 
onze zes sterke vrouwen in de gemeente- en OCMW-raad. Sinds vorig jaar is 
Anita voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst en dus ook 
toegevoegd aan het College van Burgemeester en Schepenen. Binnen dat college 
is ze bovendien bevoegd voor Sociale Zaken, Gezondheid, Senioren en Personen 
met een handicap.   

De feiten zijn wat ze zijn
Voor een paar dagen kregen we opnieuw een 
interessante studie in handen. Deze keer van Belf ius. 
In deze studie werd de gemeente Dessel f inancieel 
doorgelicht en vergeleken met gelijkaardige 
gemeenten, met de gemeenten in de provincie 
Antwerpen en met alle gemeenten van Vlaanderen. 
Met gelijkaardige gemeenten aan Dessel bedoelt men 
een groep van achttien gemeenten die geduid worden 
als:  “woongemeenten met economische activiteit 
en eerder vergrijzende bevolking”. Behoren ook tot 
deze groep: Beerse, Puurs, Wommelgem, Lummen, 
Tessenderlo, …
Zo valt het vooreerst al op dat we een spaarzame 
gemeente zijn.. .  Want wat zien we in vergelijking met 
de anderen? 

Wil je zelf wat grasduinen? 
Ben jij  zo iemand die wel eens opzoekingswerk 
wil doen op je computer? En wil je meer weten 
over de f inanciële situatie van Dessel en anderen? 
Welke belastingen worden waar geheven? En 
welke tarieven hanteren ze daar? De meeste, om 
niet te zeggen alle f inanciële info van de Vlaamse 
steden, gemeenten en OCMW’s vind je op een 
uitermate interessante website.  Het is even zoeken 
en grasduinen maar de info die je er vindt, is 
onuitputtelijk.
Alles te vinden op de pagina: https://lokaalbestuur.
vlaanderen.be/bbc/data. 
En daar naar de velden “financiële profielen” en 
“financiële-analysetool”.  

Foto: Schepen en voorzitter van het 
Bijzonder comité voor de Sociale 
Dienst is al  jaren een bezige bij  in 
het verenigingsleven. 

- 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 

Inkomsten per inwoner

Uitgaven per inwoner

Waarde van 1% personenbelasting per inwoner

Opbrengst personen-belasting per inwoner

Waarde van 100 opcent. onroerende voorheffing per inwoner

Opbrengst onroerende voorheffing per inwoner

Schuld per inwoner

Investeringen per inw.

Vlaanderen Pr. Antwerpen gelijkaardige gemeente Dessel
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Een maatschappelijk contract voor de 
toekomst
Er is al wel wat over geschreven, maar eindelijk ook afgewerkt: 
het vernieuwd maatschappelijk contract tussen NIRAS en 
Dessel.  Zeker als we weten dat onze partij  steeds ten volle haar 
verantwoordelijkheid nam als het over de problematiek van het 
nucleair afval ging.
Het was in 1998 dat het partnerschap STOLA tot stand kwam. Het 
was ook in 1998 dat we de uitdaging aangingen om een oplossing 
te vinden voor het laagradioactief afval.  Een oplossing die de 
veiligheid van de Desselaar moest garanderen, maar die ook 
een meerwaarde voor diezelfde Desselaar moest betekenen. Niet 
al leen nu, maar ook de volgende decennia, ja zelfs de volgende 
eeuwen. Spreken we hier niet over een berging van 300 jaar?

Dankzij het huidige STORA wordt de Desselaar nauw betrokken 
bij  en goed geïnformeerd over de ontwikkeling van de definitieve 
berging van laag- en middelradioactief kortlevend afval op 
de terreinen van Belgoprocess in Dessel.  Deze samenwerking 
ligt mee aan de basis van het tot stand komen van het nieuw 
maatschappelijk contract tussen NIRAS en Dessel.

Rommelmarkt
Vorige zomer kon je maandelijks wat kuieren en snuisteren op de 
rommelmarkt op het Campinaplein. Schepen van Lokale Economie 
Willy Broeckx schakelde met de initiatiefnemers een versnelling 
hoger en de rommelmarkt wordt vanaf nu wekelijks georganiseerd. 
Van zodra de coronamaatregelen nier meer van kracht zijn, is 
iedereen elke zondag van 8 uur tot 13 uur er welkom. Ook om te 
verkopen. Aan 1 euro standgeld per lopende meter heb je er je 
eigen stand. Wat niet verkocht mag worden, is eten en drinken, 
(sier)wapens, dieren en nieuwe spullen. Met deze wekelijkse 
rommelmarkt brengen we meer leven in de brouwerij,  net op die 
plaats die door het brouwen bekendheid verwierf. 
Met Sinksenkermis op zondag 31 mei zal de rommelmarkt eenmalig 
aansluiten in de Kolkstraat en wordt er geen standgeld gevraagd. 

Dessel nog mooier
In het begin van het jaar stelde het lokaal bestuur 
Dessel aan alle personeelsleden en geïnteresseerde 
Desselaars het f inancieel meerjarenplan 2020-
2025 voor. De volgende zes jaar zijn opnieuw zeer 
ambitieus. Met investeringen in onderwijs,  vrije tijd, 
veilige wegen, enz. Maar eenmaal geïnvesteerd, moet 
het bestaande ook onderhouden en beheerd worden. 
Dit betekent meer werkings- en personeelskosten. 
De voorbije twee decennia nam het gemeentelijk 
patrimonium enorm toe. Dat was en is ook nodig want 
de burger verwacht meer van de lokale overheid dan 
ooit te voren. 
Tel je even mee? Eind vorige eeuw gebeurde de 
eerste grote investering met het administratief 
centrum en de kleuterschool in Witgoor. Weldra 
volgden het sociaal huis De Pastorij,  de aankoop 
van de Spinhallen en de bouw van Sportpark Brasel, 
kinderopvang de Hummelhoek, de Sas4-toren en de 

sportzaal in Witgoor. Gevolgd door een uitbreiding 
van Sportpark Brasel,  met een andere invulling 
voor de kleuterscholen van de Heide en Brasel. 
Ook de lokalen voor de technische diensten aan de 
Hofstraat en Kerkhofweg werden opgetrokken of 
uitgebreid aan de Pluimstraat.  En tot slot de bouw 
van een nieuwe school in Dessel en kinderopvang 
de Speelplaneet.  Maar we bouwden niet voor ons 
alleen. We kwamen met riante subsidies over de brug 
zodat nieuwe Chirogebouwen konden opgetrokken 
worden in Witgoor, de voetballende jeugd in Brasel 
een nieuw complex kon betrekken en Witgoor Sport 
het Wouwerpark kon realiseren. Verenigingen dopten 
vroeger zelf hun boontjes… Het waren ‘andere’ t ijden. 
Het is een langgerekte evolutie want vroeger deden 
de gemeenten dat helemaal niet.  En dan spreek ik 
nog niet van wegen en voet- en f ietspaden waarvan 
verwacht wordt dat ze er als biljarttafels bijliggen. 
Alles in ogenschouw genomen, werken we daar met 
f ierheid aan want samen maken we Dessel nog mooier.  

Foto: Ons bestuur op de trappen van de Sas4-toren, 
één van de ‘gebouwen’ waar lokaal bestuur Dessel de 
trotse eigenaar van is. 
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Desselse Jong N-VA’ers engageren 
zich nationaal
Tijdens het weekend van 29/02-01/03 namen Maurits, 
Pieter-Jan en Serge deel aan het Wintertreffen van 
Jong N-VA Nationaal in Dworp. Daar werden met 
workshops en tussen pot en pint hun communicatieve 
vaardigheden aangescherpt. Daarnaast werden ook 
contacten met Jong N-VA-afdelingen van over het 
hele land aangehaald.

Op het einde van dat weekend vond de verkiezing 
plaats van het nieuw dagelijks bestuur (DB) van Jong 
N-VA Nationaal waarvoor onze actiecoördinator 
Pieter-Jan Gys enthousiast kandidaat was. Elke Jong 
N-VA-afdeling mocht die dag twee stemgerechtigde 
leden afvaardigen om te stemmen. Pieter-Jan reed 
een sterke race maar viel bij  stemronde 5 helaas af, 
toen er nog twee DB-leden moesten worden verkozen, 
en bleef tot vierde laatste van +/- 15 kandidaten 
overeind.

Tijdens de daaropvolgende afdelingsraad op 7 maart 
stelde onze voorzitter Maurits Van Rompaey zich 
kandidaat om regiocoördinator te worden van onze 
regio ‘Kempen’.  Maurits werd door de Kempense 
aanwezigen verkozen en zal dus de coördinatie van de 
Kempense afdelingen op zich nemen. Hij is dé schakel 
tussen onze Kempense afdelingen en het Vlaamse / 
nationale niveau.

Dit al les is natuurlijk niet mogelijk zonder een sterk 
team rondom ons, zijnde Jong N-VA Dessel.  We 
danken iedereen dan ook uitdrukkelijk voor de steun 
en Maurits en Pieter-Jan in het bijzonder voor hun 
nationale engagement!

Nieuw bestuur 
Tijdens ons jaarlijks evenement Rond de Vuurkorf 
in december werd opnieuw het Jong N-VA Dessel-
bestuur verkozen. Van links naar rechts zie je  
Serge Sips (nieuw lid),  Driss Zayou, Mats Gijs 
(actiecoördinator),  Elia Vos (ondervoorzitter), 
Pieter-Jan Gys (actiecoördinator),  Han Mermans, 
Maurits Van Rompaey (voorzitter) en Tom Minnen 
(penningmeester). 

NA HET JOURNAAL
VOLGT HET NIEUWS

UITNODIGING BOEKVOORSTELLING EN GESPREKSAVOND
MET JOHAN SANCTORUM

Na het journaal volgt het nieuws
Waarheid en fi ctie in de media

Johan Sanctorum (°1954) studeerde fi losofi e en kunstgeschiedenis aan de VUB. Achtereenvolgens docent, uitgever/
hoofdredacteur van het fi losofi sch tijdschrift «O», theaterdramaturg, communicatie-
consultant en auteur/columnist ontpopte hij zich tot een van de scherpste pennen in Vlaanderen en veel gevraagd 
lezinggever. Cultuur, politiek en media zijn de uitverkoren domeinen.

In zijn boek ‘Na het journaal volgt het nieuws’, uitgegeven door Doorbraak, nodigt Johan Sanctorum uit tot kritisch 
kijken naar en lezen van zogenaamde traditionele media. Bij een goede dosis mediakritiek is iedereen gebaat, ook de 
pers zelf. In deze lezing, waar ook plaats moet zijn voor humor en relativering, worden we allemaal een beetje journa-
list, en daar kan de democratie alleen maar bij winnen.
(bron: www.doorbraak.be) 

4 APRIL 2020 OM 20.00 U. - ZAAL SPORTPARK BRASEL DESSEL
GRATIS INKOM - INSCHRIJVEN GEWENST, NIET VERPLICHT, VIA PIETERJAN.GYS@JONGNVA.BE                 
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Foto: Maurits en Pieter-Jan zijn steeds met enthousiasme aanwezig 
op de afdelingsraad van Jong N-VA in het Vlaams Parlement. 

Valentijnsactie 
Naar goede gewoonte deelde Jong N-VA op Valentijn 
lekkere chocolaatjes uit aan de schoolgaande jeugd en 
andere passanten. 

Uitgesteld in het kader van de coronamaatregelen!


