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Nieuwsbrief voor de Desselse bevolking
Beste Desselaar,
De lente is in het land. Je merkt
het aan het weer, maar ook in het
straatbeeld. In heel Dessel zie je
gele vogelhuisjes verschijnen aan
voorgevels of in voortuinen waarin
vogeltjes zich kunnen nestelen.
Zorgen voor dieren getuigt van
betrokkenheid en geeft zowel mens
als dier een warm en veilig gevoel.
De gele vogelhuisjes staan symbool
voor de Desselse N-VA-werking. En
dit op twee vlakken.
Ten eerste biedt het vogelhuisje
bescherming, en zo zien wij ook
ons dorp. Een plek waar het goed is
om te wonen en waar veiligheid en
bescherming kan geboden worden.
Een plek waar je jezelf kan zijn.
Daarnaast worden vogelhuisjes
bevolkt door vogeltjes van diverse
pluimage. Zo bestaat de grote
groep van N-VA-mandatarissen,
bestuursleden en medewerkers
uit mensen van diverse pluimage.
Verschillende afkomst. Verschillende
opleidingen. Verschillende talenten.
Maar één ding hebben ze gemeen:
een groot hart voor Dessel en de
Desselaars en de wil om voor onze
toffe gemeente te blijven zorgen.
Uit deze rijke waaier van betrokken
mensen schuiven wij straks 21
mensen naar voor die kandidaat
zullen zijn. Kandidaat om de
volgende zes jaar Dessel te besturen.
De kandidaten die voor jou
geselecteerd werden, wonen verspreid
in de gemeente Dessel, zijn van
verschillende leeftijden en genoten
verschillende opleidingen. Ze hebben
allen een eigen levenser varing en
-wijsheid, verschillende interesses
en eigen kwaliteiten, karakters en
persoonlijkheden. Ieders engagement
en inzet ligt op een ander terrein.

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

Onze ploeg!

De gele vogelhuisjes staan
symbool voor de Desselse
N-VA-werking.
En zo gaan we samen met jou voor
een warm, veilig en leefbaar Dessel.
Al deze verschillende kandidaten met
verschillende achtergronden zullen zorgen
voor een sterk, stabiel en kwalitatief
hoogstaand beleid dat aandacht heeft
voor iedereen. De voorbije legislaturen
mochten we Dessel al besturen. Vanuit die
er varing zullen we bewaken wat goed is en
bijsturen waar het nodig is. Het algemeen
welzijn van alle inwoners krijgt daarbij
voorrang. Nieuwe initiatieven zitten in
de pijplijn en de lat zal nog hoger gelegd
worden.
Wens je ons symbolisch te steunen?
Ook bij jou past vast een vogelhuisje.
Haal je vogelhuisje dan af op het N-VAsecretariaat op Zandvliet 60 of bij één van
de N-VA-bestuursleden. Vraag ernaar!

Met vriendelijke groeten,
Kris Van Dijck
burgemeester
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In de kijker: Viviane Willems
In de vijf maanden die ons resten voor de zomer vakantie zetten we onze vijf
schepenen in de kijker. Vijf mensen die samen met onze burgemeester dag en
nacht klaarstaan voor Dessel.
Viviane is afkomstig van Retie en woont sinds haar huwelijk met Marcel Thys
in Dessel. Eerst op de Heide, nadien in de Gemeentedijk. Van in het begin was
ze zeer geëngageerd in het Witgoorse verenigingsleven: oudercomité school,
Chiro, Femma, het kent voor haar geen geheimen. Maar ook loopschoenen zijn
haar niet vreemd. Een gezonde geest in een gezond lichaam. Als het tijd is om te
sporten, gaat ze er ook echt voor. Niet onverstandig met een zittend beroep op de
boekhouding van roomijsfabrikant Glacio.
In 2006 was Viviane voor de eerste keer kandidaat bij de
gemeenteraadsverkiezingen en werd meteen met meer den 430 voorkeurstemmen
verkozen. In die eerste periode kon ze al heel wat er varing opdoen. Bij de
verkiezingen zes jaar later bevestigde ze en werd ze schepen. Sindsdien kleurt ze
Dessel mee als schepen van Cultuur, Informatica, Informatie en Nucleaire Zaken
en als voorzitter van de algemene vergadering van Stora.
Op al haar bevoegdheden nam ze initiatieven en maakte mee het verschil. Meer
dan jouw vertrouwen waard om ook in de toekomst bakens te blijven verzetten!

Foto: Viviane Willems is ook in
de toekomst jouw vertrouwen
waard.

Respect voor je leefomgeving gaat verder dan alleen je eigen voordeur
Ken jij die boze blikken ook als je op pad bent met je trouwe vier voeter? Jammer genoeg zijn ze begrijpelijk,
want na talloze campagnes zijn er nog steeds baasjes die de boodschap niet begrepen hebben. Hondenpoep
ruim je op nadat je trouwe vier voeter zijn behoefte heeft gedaan!

ELK KAKJE
IN HET ZAKJE!

Door hondenpoep niet op te ruimen, kies je er bewust voor je
verantwoordelijkheid als baasje niet op te nemen. Sta je met
deze keuze ook eens stil bij de overlast die je veroorzaakt voor
je mobiele en minder mobiele dorpsgenoten? Niets zo ver velend
als een hondenpoep onder je schoen, laat staan aan de wielen
van je rolstoel of rollator, waar je dan ook nog je huis mee moet
inrijden. Niet iedereen heeft namelijk het geluk zijn schoenen
te kunnen uitdoen aan de voordeur.
Maar stel jezelf ook eens de vraag: wil ik zo’n hondenpoep voor
mijn deur?
Waarom zouden we er van uitgaan dat een andere Desselaar dit
wel apprecieert, wanneer we dit zelf ook helemaal niet willen?
Ruim je hondenpoep op en misschien krijgen we bij onze
volgende wandeling dan allemaal lachende gezichten te zien!

Heraanleg marktplein
Het Desselse marktplein werd in de periode 2001-2006 heraangelegd.
Nauwelijks vijftien jaar later zijn we verplicht in de geldbuidel te tasten
om de werken opnieuw uit te voeren.
Het marktplein is door de los- en slechtliggende kasseien een gevaar
voor elke voetganger. We hebben op z’n minst ernstige vragen naar de
manier van uitvoering toen… Maar daar kopen we op zich niks mee…
Dessels aannemer Leo Gys zal eind juli aan de werken beginnen die
voor zeker enkele maanden zullen duren.

398

Foto: Zicht op het marktplein dat vanaf eind
juli zal worden heraangelegd.
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Uit het N-VA-verkiezingsprogramma:
De N-VA wil voor de volgende bestuursperiode
prioritair een beleidsplan uitwerken voor het
lokaal onroerend erfgoedbeleid. Het onroerend erfgoed willen we daarbij koesteren. De
Desselse kapelletjes zijn geïnventariseerd.
Ze zullen systematisch hersteld
en gerenoveerd worden.

Desselse kapelletjes
Het gemeentebestuur, het Regionaal Landschap
Kleine en Grote Nete en Natuur werk vzw
sloegen de handen in elkaar om de Desselse
veldkapelletjes een stevige opknapbeurt te geven.
Deze dertigtal veldkapelletjes zijn deel van
ons onroerend erfgoed. Ze passen in de aloude
traditie van de aanbidding van Maria. Ze hebben
dan ook voor vele buurtbewoners een speciale
betekenis. Dat is ons niet ontgaan. Integendeel!
Op dinsdag 1 mei, bij het begin van de
Mariamaand, werd de Heilig Kruiskapel op
de Heide opnieuw ingewijd. Ook deze kapel,
die minstens 200 jaar oud is, kreeg een flinke
opknapbeurt. Dit werd uitgevoerd door leerlingen
van Sint Jozef Geel. Later zullen de kapel van de
Bleukenstraat en het Meiplein volgen.
Schepen Viviane Willems stelde naar aanleiding
van de inwijding de nieuwe fietsbrochure voor
die ons langs die vele Mariakapelletjes loodst.
De brochure is opgefleurd met vele verhalen
en wetenswaardigheden over die kapelletjes.
Hier voor konden we rekenen op de inbreng van
onze heemkundige kring De Griffioen, erfgoedcel
k.ERF en het Regionaal Landschap. Naast de
jaarlijkse fotozoektocht van het VVV opnieuw
een sportieve uitdaging om Dessel ook op dat
vlak te leren kennen.

Foto: De gerestaureerde Heilig Kruiskapel werd op 1 mei
feestelijk ingehuldigd.

De Heilig Kruiskapel
1704

Buurtbewoners leggen calvarieberg aan met
bovenop een kruis.

1800

Omstreeks 1800 stelt onderpastoor Baeten geld
ter beschikking ‘tot het opbouwen van een nieuw
cappelleke…’

•
•
•

Bedevaartsoord om van koorts en andere kwalen
verlost te geraken. Na het bidden bonden ze dan
een koord dat de zieke droeg aan de lindeboom
naast de kapel. Zo zou de koorts daar blijven…
De kapel was decennialang de plaats waar een
rozenkrans gebeden werd na het overlijden van
een Heidebewoner.

1949

Herstelling door gemeentearbeiders op vraag
van pastoor Wouters.

2018

Volledige vernieuwing op vraag van gemeente
door leerlingen van Sint Jozef Geel.

Politieverordeningen Graspop
Op de gemeenteraad van april werden twee
politieverordeningen gestemd met het oog op het
volgende Graspopfestival dat met rasse schreden nadert.
De eerste verordening betreft ambulante handel. Dit
wil zeggen de verkoop van drank en etenswaren langs
de openbare weg. Dit is in het Graspopweekend extra
streng gereglementeerd en kan enkel mits voorafgaande
toelating van de burgemeester. Die aanvragen moeten
gebeuren voor eind mei.

Foto: Enkele van onze N-VA-leden tijdens de inhuldiging.

Een tweede gaat over de controle op de personen,
werkzaam achter de schermen bij Graspop. Al deze
mensen, tussen de 7 000 à 8 000 medewerkers, worden
op voorhand door de politie gescreend. Wie de voorbije
vijf jaar te maken had met drugshandel, banditisme,
terrorisme of verboden wapenbezit komt er niet in.
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Pagina van Jong N-VA Dessel
NATUURlijk belangrijk!
Wij, Jong N-VA Dessel, hebben niet enkel oog voor jeugd, onder wijs, zorg, armoede,... in onze gemeente,
maar ook voor de natuur. Wij staan voor een goed natuur- en milieubeleid in Dessel en dit door alle
betrokken partijen te horen. Wij denken dat het belangrijk is dat we niet enkel naar natuur verenigingen
luisteren maar ook naar de inwoners en zeker de landbouw.
Vaak worden bepaalde betrokken partijen vergeten maar dit willen we absoluut vermijden! Iedereen heeft
namelijk recht op en baat bij een goed milieu dus moet ook iedereen zijn steentje bijdragen en gehoord
worden. We beseffen dat het thema ‘milieu’ een nogal moeilijk onder werp is om tot juiste beslissingen en tot
een goed beleid te komen, maar daarom is het zeker niet minder belangrijk om er veel belang aan te hechten.
Moeilijke paden moeten we immers ook dur ven bewandelen!

Hoe zien wij, als Jong N-VA Dessel, het natuur- en milieubeleid?
1) B ossen moeten blijven
Bossen zijn zuurstofleveranciers en maken ook deel uit van tal van recreatiedomeinen, zoals onder
andere de vele mountainbikeroutes in Dessel. Wanneer er toch noodzaak is tot kappen, willen
we graag dat de gekapte opper vlakte zeker ergens anders weer aangeplant wordt, dit het liefst
met inheemse soorten uit onze Kempen. Op deze manier geven we ook meer kans aan inheemse
diersoorten om hier te overleven.
2) Geen afval in bermen of grachten
Afval zorgt voor plaatselijke ver vuiling. Hier dragen we zelf reeds een steentje bij doormiddel van
onze 4-maandelijkse zwerfvuilactie waarbij we de berm vrijmaken van afval. Verder kunnen we
lokale verenigingen stimuleren om ook zulke acties te ondernemen. Dit gebeurt al d.m.v. subsidies.
We blijven dus dit initiatief steunen en willen dit misschien zelfs uitbreiden. Je kan zelf ook
zwerfvuil rapen en de subsidie aanvragen via milieu@dessel.be.
3) De bij is geen bij-zaak
De bij zorgt namelijk voor het bestuiven van onze bloemen, maar ook van gewassen waardoor het
een belangrijk insect is voor onze voedselproductie. Twee grote problemen voor de bij zijn dat
de bij gewoon geen plaats heeft en dat deze niet genoeg voedsel vindt. Volgens ons zijn er vrij
eenvoudige manieren om onze gemeente om te toveren naar een bijenvriendelijke gemeente:
aanleggen van bijenweides,
bijenvriendelijke struiken/bomen toevoegen aan de actie ‘behaag de Kempen’,
inwoners stimuleren om bijenvriendelijke tuinen aan te leggen d.m.v. infofolders of
infomomenten,
inspelen op het tekort aan woonplaatsen voor de bij door het plaatsen van bijen- of
insectenhotels.
Met deze drie pijlers willen we een goed en doordacht milieubeleid versterken en uitbreiden, zodat we van
Dessel een zelfs nog betere, groene gemeente maken!

Bijenhotel

Foto: Een goed voorbeeld van een bijenvriendelijke tuin.
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Wij voegen de daad bij het
woord. Op het extra blad
bij deze B etrokkenheid
vind je een stappenplan
dat je uitlegt hoe je zelf
een bijenhotel kan maken.
Veel succes ermee!

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

MAAK ZELF EEN BIJENHOTEL!
Wat?

In een bijenhotel kunnen wilde bijen hun eitjes leggen.
De bijen leggen hun eitjes graag in gangen of gaatjes.

Waarom?

Bijen zijn belangrijk voor de natuur en het ecosysteem.

Hoe?

1
2

3
4
5

HET M
ATERIA
AL

Elk materiaal kan, afwisseling is leuk!
Gebruik kleine pvc-buisjes of (holle) planten (bv. bamboe, riet, braam, rozen, brandnetel, …)
of hard hout (eik, es, …) waar je gaatjes in boort (hard hout geeft gladdere gangen).

DE MUREN

Het ‘hotel’ moet waterdicht zijn.
Gebruik een houten krat of kist, grote pvc-buis, conservenblik, …
of maak zelf iets met houten planken en spijkers.

Maak de gangen altijd aan één kant dicht.
De diameter van de gangen mag variëren van 2 tot 12 millimeter.
DE GANGEN
De gangen mogen tussen de 3 en 20 centimeter diep zijn.
Zowel de gangen zelf als de openingen moeten glad zijn.
Als je zelf gaat boren en je bent nog jong of onhandig, laat dan een (handige) volwassene je helpen!

HET

Maak een afdak dat de regen tegenhoudt, maar de zon nog wel doorlaat.
Kies een warme plek uit de zon.
Tegen een muur is ideaal. Zorg anders voor een extra stevige achterwand.

VOORBEELD

stevig kader

schors

droog
hardhout met
gaatjes
snelbouwstenen

dennenappels

bron: http://www.buitenlevengevoel.nl/bijenhotel-maken/ (ga ook eens kijken voor meer tips!)
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DE PLAATSIN
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houtblokjes

bamboe
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