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Nieuwsbrief voor de Desselse bevolking
Beste Desselaar,
Een lokale N-VA-afdeling is net
als elke vereniging afhankelijk
van vele vrijwilligers. Soms gebeurt het dan wel eens dat mensen moeten afhaken. Omwille van
tijdsgebrek bijvoorbeeld. Zo zag
onze voorzitter Günther Peeters
zich genoodzaakt om een stap opzij te zetten. Bijkomende professionele uitdagingen maken dat hij
veelvuldig in het buitenland verblijft en twee dingen goed doen,
werd volgens hem te moeilijk
combineerbaar. We danken hem
zeker voor de steun die we altijd
van hem kregen en voor de initiatieven die hij nam.
Als een voorzitter gaat, neemt de
onder voorzitter over. Zo werkt
dat bij ons en die plaats van onder voorzitter wordt dan inge-

Ellen Verhoeven
Voorzitter

Werk genoeg op de
plank en we hebben er
duidelijk zin in!
nomen na een interne verkiezing. Na de laatste
bestuursverkiezingen is ons team weer volledig samengesteld. Ikzelf mag de leiding nemen en Han
Mermans werd de nieuwe onder voorzitter.
Samen met al onze mandatarissen, bestuursleden en leden hebben wij de ambitie om ons best
te blijven doen voor Dessel en alle Desselaars. Er
komt een boeiend anderhalf jaar aan met gemeenteraadsverkiezingen in oktober volgend jaar. Werk
genoeg op de plank en we hebben er duidelijk zin
in!

Ellen Verhoeven
voorzitter N-VA Dessel

V.U. Ellen Verhoeven
Zandvliet 60, Dessel
Verboden op de openbare weg te werpen.
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In de kijker: Ellen Verhoeven
Ellen is 34 jaar jong en is gehuwd met gemeenteraadslid en fractieleider Koen
Huysmans. Ze wonen samen met hun twee kinderen Jos en Robrecht. Ellen is geboren en getogen te Geel en na een aantal jaar in Witgoor te hebben gewoond, heeft
zij zich sinds 2011 gevestigd in de Hoog veldestraat.
Op onze vorige bestuursverkiezing in 2016 werd Ellen terug verkozen als ondervoorzitter, nu na het onstslag van Günther volgt zij hem op als voorzitter. Ellen
maakt al een aantal jaar deel uit van onze afdeling en waar een helpende hand
nodig is, staat zij klaar. Samen met haar man Koen ondersteunt zij onze Jong
N-VA-afdeling nog mee, zodat de volgende generatie klaargestoomd wordt voor de
politiek. Wij willen Ellen succes wensen in haar nieuwe functie en bedanken voor
haar inzet voor onze Desselse afdeling.

BMX-circuit Dessel

Crowdfunding
Crowdfunding wordt ook wel publieksfinanciering genoemd. Het
is een alternatieve wijze om een project te bekostigen. Om geld te
vinden voor hun project gaan ondernemers in de meeste gevallen
naar de bank om een kredietaanvraag te doen en zo startkapitaal
te verkrijgen. Crowdfunding zorgt voor direct contact tussen investeerders en ondernemers, zonder tussenkomst van de banken of
kredietverleners.
Hoe gaat crowdfunding in zijn werk? Een groep of persoon wil een
project starten, maar heeft onvoldoende financiële middelen. Om
dit kapitaal bij elkaar te sprokkelen, lanceert hij of zij het project op
het internet en vermeldt het benodigde bedrag erbij. Iedereen kan
hierin een eigen gewenst bedrag investeren. Het idee erachter is dat
veel burgers een klein bedrag investeren en dat deze kleine beetjes
bij elkaar het project volledig bekostigen.
Crowd betekent in het Engels mensenmassa, vandaar de term crowdfunding.
Het crowdfunding-project van BMX Dessel vind je op de website:
https://nl.ulule.com/bmx-2000/
Neem zeker een kijkje op deze website. Heb je ergens centjes op
overschot en je hebt een hart voor BMX, steunen kan al vanaf
5 euro!
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Op maandag 1 mei kon er opnieuw gefeest worden in Sportpark Brasel. Deze
keer voor de opening van het vernieuwde “Joël Smets BMX-circuit”.
Na zeventien jaar werd het parcours
grondig aangepakt. De piste zelf werd
verlengd. Deze verlenging en een nieuwe startheuvel van 8 meter hoog maken
het circuit geschikt voor Europese wedstrijden. Ook de kids run en een mountainbike trail maken het geheel compleet. Het resultaat mag gezien worden:
klasse! Daarnaast ligt de focus van de
club meer dan ooit op jeugd en G-sport.
In 1999 werd de droom van Frank Smets
waarheid toen hij groen licht kreeg van
het gemeentebestuur voor het oprichten van een BMX-club en de bouw van
een BMX-circuit in Brasel. Naast enkele voetbalvelden die er al lagen, werd
daarmee de stap gezet naar de verdere
uitbouw van Sportpark Brasel. De opening een jaar later, in 2000, trok heel
wat topwielrenners en topcrossers aan.
We herinneren ons o.a. de jonge Sven
Nys en Stefan Everts, waarbij de wielrenners in een onderlinge strijd het onderspit moesten delven.
Mensen kansen geven om ook in “hun”
sport dromen te realiseren; we zijn er
fier op dat dit kan.
Echter… zulke investeringen kosten
geld. Kwaliteit brengen in je werking
eveneens. Daarom startte de club een
crowdfunding. Met 8000 euro die men
beoogt bijeen te halen, wil men inzetten
op promotie en opleiding. Niet iedereen koopt zomaar een BMX-fiets. Met
het ter beschikking stellen van fietsen
en helmen wil men het grote publiek de
stap laten zetten naar deze spectaculaire sport. Over wat crowdfunding precies betekent, vind je meer informatie
in het artikel hiernaast.
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Uit het N-VA Verkiezingsprogramma:
De gemeente werkt nauw samen met sociale
huisvestingsmaatschappijen, dit voor zowel de
renovatie van bestaande woningen, als
voor de bouw van nieuwe woningen.
Bij de bouw van sociale woningen
wordt toegezien op een mix van woontypes. Zowel grote en kleine gezinnen
als alleenstaanden moeten aan hun trekken
kunnen komen.

Woonwijk De Ark
Het vernieuwen van woonwijk De Ark in Brasel is een werk van lange adem. Systematisch worden nu nieuwe
woningen gebouwd en oude gesloopt. Vele woningen voldeden lang niet meer aan de moderne normen voor
isolatie en verluchting.
Er gebeurt echter nog meer. Ook de wegen worden verlegd en in andere materialen uitgevoerd. Doorgaand verkeer zal onmogelijk gemaakt worden waardoor alle straten wooner ven worden. De Berkestraat verdwijnt en ten
noorden van de Eikestraat komt een nieuwe straat. De uiteinden van de straten worden wel voor voetgangers
en fietsers met elkaar verbonden.
Het nieuwe wegtracé werd op de gemeenteraad van april goedgekeurd.

Wegenonderhoud

Ons rijk onroerend erfgoed versterken

Op de gemeenteraad van april werd
eveneens het lastenboek goedgekeurd voor onderhoudswerken aan
de voetpaden, weggoten en kantstroken in Netestraat, Gildestraat
en de zuidzijde van het Meiplein.
Hier voor is een bedrag voorzien
van 223.199 euro.
Omdat we niet alle onderhoudswerken tijdig zelf kunnen doen, roepen
we op ook de hulp in van privéondernemingen. De laagste bieder, die
voldoet aan de normen vastgelegd
in het lastenboek, krijgt dan het
werk toegewezen.

Geert Bourgeois (N-VA), Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, erkent tien intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten (IOED’s). Het Onroerenderfgoedbesluit dat sinds
1 januari 2015 van kracht is, maakt het mogelijk om intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten (IOED) te erkennen. Drie er van zijn
sinds 2016 werkzaam en breiden in 2017 hun werkingsgebied uit. Zeven nieuwe IOED’s gaan nu van start met hun werking.
Eén van die nieuwe is IOED k.ERF. Het is het werkingsgebied Dessel,
Balen, Meerhout, Mol en Retie waar we al langer samenwerken rond
ons Kempisch roerend erfgoed. We steken dus een tandje bij…
Er zijn heel wat taken die een erkende IOED op zich kan nemen. Deze
kunnen bijvoorbeeld bevatten:
Acties rond inventarisatie (lokaal erfgoed, landschappen, houtige
elementen of bomen met erfgoedwaarde, …)
Beschermingsinitiatieven opstarten i.s.m. de gemeenten
Behandeling van lokale infovragen
Geven van adviezen over beschermd en niet beschermd erfgoed
waarin dit onroerend erfgoed mee wordt afgewogen
Opstellen van beheersplannen
Uitbouw van een lokaal consultatienetwerk
Sensibiliseringsacties (bijvoorbeeld Open Monumentendag, 		
Dag van het Park, tentoonstellingen, infomomenten, gidsbeurten,
lezingen, publicaties en artikels, …)
In totaal zijn er in Vlaanderen nu 23 erkende IOED’s die werken voor
162 gemeenten. Meer dan de helft van de Vlaamse gemeenten maakt op
die manier deel uit van een IOED.

investering van

€ 223 199
in onderhoud
wegen
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Pagina van Jong N-VA Dessel
Tomas Roggeman op
huiskamerbezoek in
Dessel
Onze nationale Jong N-VA-voorzitter
Tomas Roggeman kwam op 15 april
bij ons in Dessel op bezoek. Hij deed
zijn visie over de toekomst van Jong
N-VA en jongeren en het Vlaams nationalisme uit de doeken alsook hoe
hij zijn eerste stappen in de politiek
zette.
Op kleinschaligere activiteiten zoals
deze is de spreker natuurlijk veel toegankelijker en konden we dus al onze
vragen persoonlijk aan Tomas stellen. Een supertoffe manier om elkaar
wat beter te leren kennen!
Bedankt, Tomas, om helemaal vanuit
het verre Dendermonde naar Dessel
te komen hier voor!

Verhuis secretariaat
N-VA Dessel

Bestuur Jong N-VA Dessel groeit met vijf
nieuwe leden!
Er wordt dezer dagen wel eens gezegd dat jongeren en politiek moeilijk
samen gaan… Wij doorbreken dit taboe! Het bestuur werd op zaterdag
22 april namelijk uitgebreid met maar liefst vijf nieuwe bestuursleden.
De nieuwe bestuursleden proefden al drie maanden van onze werking
en werden zaterdag 22 april officieel gecoöpteerd in het bestuur. De
huidige stemgerechtigde bestuursleden verkozen alle nieuwe bestuursleden: Leen Minnen, Mats Gijs, Maurits Van Rompaey, Pieter Meeussen en Tom Minnen. Zo telt het bestuur nu officieel elf bestuursleden
in plaats van zes en zijn we klaar om met de jeugd de Desselse toekomst in handen te nemen!

Enkele weken geleden zag u op deze
JongBetrokkenpagina dat wij de
Welpennestprijs 2016 gewonnen hebben. Dit diploma kreeg een mooi
plekje aan de muur van het secretariaat van N-VA Dessel, dat vanaf heden te vinden is bij Guy en Diana op
Zandvliet 60.
We willen bij deze Guy en Diana bedanken dat we hier steeds welkom
waren en zijn. Nu is hun huis het
hoofdkwartier van N-VA Dessel en
nog meer de warme thuis van iedereen.
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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

