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Nieuwsbrief voor de Desselse bevolking
Beste Desselaar,
De teerlingen zijn geworpen. De
kaarten zijn gelegd. Voor de derde
maal op rij halen we met de N-VA
een volstrekte meerderheid in de
gemeenteraad. Bovendien blijven
we, en dat al sinds de oprichting van
de N-VA in 2001, de sterkste N-VAafdeling van Vlaanderen. Dat verdient
een pluim!
Met elf zetels op eenentwintig blijven
we onze verantwoordelijkheid dragen.
In dialoog met de oppositie. In dialoog
met alle Desselaars. Een verlies van
1,9 % t.o.v. 2012 doet ons nipt twee
zetels verliezen. Een aantal getrouwe,
hardwerkende raadsleden werden net
niet verkozen. En dat is spijtig. Maar
dat was niet alleen zo bij N-VA…
We stellen een enorme verjonging vast
van de gemeenteraad. Dessel trekt
duidelijk de kaart van de jeugd en ik
wens al die jongeren, over de partijen
heen, een boeiend en betrokken
mandaat toe. Die verjonging willen we
ook vertaald zien in het college, het
dagelijks bestuur van de gemeente, in
de persoon van Barbara Rommens.

Kris Van Dijck
Burgemeester

We stellen de toekomst
veilig. Ervaring en
verjonging hand in hand.

De teerlingen zijn geworpen. De
kaarten zijn gelegd. We zijn er klaar
voor om het volgende zesjarenplan van
en voor Dessel uit te tekenen.

Met vriendelijke groeten,
Kris Van Dijck
burgemeester

V.U. Ellen Verhoeven
Zandvliet 60, Dessel - Verboden op
de openbare weg te werpen.
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In de kijker: Onze hele N-VA-ploeg
Politiek is groepswerk: kandidaten en vele helpers. Velen die samenwerken en elkaar versterken. Kandidaten
alleen kunnen het niet. Laat ons dat nooit vergeten.
Maar verkiezingen betekent ook kiezen. Niet iedereen is verkozen en ook diegenen die niet verkozen zijn,
hebben de verkozenen geholpen. Dat mogen die laatsten ook nooit vergeten.
Tenslotte worden enkelen van die verkozenen aangeduid om verantwoordelijkheid te nemen als burgemeester
en schepenen. Dat nog kleinere groepje heeft ook alles te danken aan die groep. Daarom zetten we onze hele
ploeg in de kijker. Zij haalden de 51,50 %!

De voorkeurstemmen

Foto: Al onze kandidaten, helpers, vrijwilligers
Foto: Het nieuwe schepencollege is klaar
verdienen een pluim na een succesvolle campagne. voor 6 jaar krachtdadig bestuur.

Nieuw schepencollege
Straks zal naast de vernieuwde gemeenteraad ook een vernieuwd
schepencollege Dessel besturen. Het Vlaams Parlement besliste eerder
al dat alle gemeenten het met een schepen minder moeten doen. Dit
betekent voor Dessel straks drie schepenen en een voorzitter van het
sociaal comité die toegevoegd wordt aan het college in plaats van vier
schepenen en de voorzitter van het OCMW die toegevoegd werd.
Na de voordracht van Kris Van Dijck als burgemeester, een voordracht
die binnen is bij de gouverneur, legt N-VA de volgende drie kandidaatschepenen voor : Herman Minnen, Willy Broeckx en Barbara Rommens
en als voorzitter sociaal comité Anita Vandendungen.

Kris Van Dijck
Herman Minnen
Willy Broeckx
Anita Vandendungen
Viviane Willems
Driss Zayou
Ellen Broeckx
Barbara Rommens
Pieter-Jan Gys
Pascale Segers
Jolien Wuyts

2 259
1 278
803
518		
517
500
499		
497
490
464
458

Erik Gys
Anne-lou Van Gulik
Karin Kuypers
Han Mermans
Fons Dries
Diana Slegers
Koen Huysmans
André Geerinckx
Eric Peeters
Karen Jacobs

433		
426
420
419
412
406
402
319
306
295

Kris Van Dijck kan straks aan zijn vierde ambtstermijn beginnen en kan daarmee de langst zetelende
burgemeester van Dessel worden. Herman Minnen was al twaalf jaar schepen van o.a. openbare werken en
sport. Willy Broeckx werd in 2014 schepen en heeft dus ook vijf jaar er varing. Nieuwkomers zijn Barbara
Rommens en Anita Vandendungen. Anita was twaalf jaar zeer gedreven in het OCMW en zal de leiding
van het sociaal comité in handen nemen. Barbara belichaamt de verjonging in de Desselse politiek en moet
er mee zorg voor dragen dat ook in het dagelijks bestuur verjonging en vernieuwing stap voor stap kan
verlopen.
Het nieuwe college dat zo aan de nieuwe gemeenteraad zal voorgesteld worden:
Kris Van Dijck: burgemeester
		
Burgerzaken, Personeel, Politie, Financiën, Ruimtelijke Ordening en Ontwikkelingssamenwerking
Herman Minnen: eerste schepen
		
Openbare Werken, Patrimonium, Mobiliteit en Sport
Barbara Rommens: tweede schepen
		
Onder wijs, Kinderopvang, Cultuur, Communicatie en Jeugd
Willy Broeckx: derde schepen
		
Milieu, Nucleaire Zaken, Lokale Economie, Landbouw, Dierenwelzijn en Toerisme
Anita Vandendungen: voorzitter Sociaal Comité en toegevoegd schepen
		
OCMW, Sociale Zaken, Senioren en Minder validen
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RUP Goormansdijk
De oudste ambachtelijke zone van Dessel
is die van de Goormansdijk. Gelegen aan
het Kempisch kanaal waren vooral onze
wegenbouwers er gehuisvest. Maar ook hier
veranderde veel. Allerlei bedrijven kwamen
er tot ontwikkeling en de oorspronkelijke
zone kwam onder druk door groeiende
bedrijven.
Om alle bedrijven er ook de optimale
kansen en zekerheden te bieden, wordt er
voor de zone een ruimtelijk uitvoeringsplan
gemaakt. In deze RUP is ook de zone aan
de Hoog velden meegenomen die op het
gewestplan aangeduid werd als mogelijke
KMO-zone. Het is de bedoeling dat op te
heffen. Dus geen bedrijven daar!
Het openbaar onderzoek loopt nog tot 29
november. Tot zolang kunnen bezwaren
ingediend worden.

Uit het N-VA-verkiezingsprogramma:
De gemeente blijft inspanningen leveren om
voldoende bedrijventerreinen te ontwikkelen.
De uitbreiding van de Stenehei, de
versterking van de Goormansdijk en het
invullen van de FBFC-site na ontmanteling
zijn daarbij de belangrijkste hefbomen.

Herman Minnen
Herman was niet alleen kandidaat voor de Desselse
gemeenteraad. Hij was dat ook voor de provincieraad waar
hij samen met Michel Meeus (CD&V) de Desselse belangen
verdedigde.
De provincieraadsverkiezingen kenden heel andere
spelregels. Vlaanderen besliste immers om het aantal
provincieraadsleden te halveren en het aantal bestendig
afgevaardigden (uitvoerende macht) van zes terug te brengen
naar vier. Ook de kieskringen werden aangepast, één
kieskring per arrondissement. In de praktijk komt dat neer op
nog slechts 36 raadsleden, te verdelen als volgt: 20 kieskring
Antwerpen, 7 kieskring Mechelen en 9 kieskring Turnhout.
Herman stond vierde op de N-VA-lijst in de kieskring
Turnhout. De N-VA behaalde drie zetels en met 7 007
voorkeurstemmen kwam Herman 28 stemmen te kort om die
derde zetel toegewezen te krijgen. Net niet dus… Maar toch
een hele mooie uitslag!

N-VA
CD&V
Groen
Vl. B.
VLD
SP.a
PVDA

Foto’s: KMO-zone Goormansdijk

Antwerpen
% zetels
36,3
8
10,5
2
15,9
3
13,1
3
7,9
1
8,3
2
5,5
1

Mechelen
%
zetels
27,4
3
17,2
1
14,5
1
14,2
1
14,2
1
7,7
3,9

Turnhout
% zetels
29,7
3
24,3
3
11,0
1
16,7
2
7,9
7,5
3,0

TOTAAL
% zetels
32,8
14
15,4
6
14,4
5
14,2
6
9,1
2
8,0
2
4,5
1

Hoe stemde Dessel voor de provincie?
N-VA haalde er iets minder dan
haar Desselse score.
CD&V iets meer dan
haar Desselse score.

Foto: Herman Minnen kwam jammer genoeg enkele
stemmen te kort om een nieuwe zetel te veroveren in de
provincieraad.
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N-VA
CD&V
VL B
Groen
SP.a
VLD
PVDA

%
50,7
17,0
13,5
7,6
5,1
4,4
1,6
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Pagina van Jong N-VA Dessel
De verkozen jongeren
Van de zes jongeren die op 14 oktober opkwamen voor de N-VA geraakten er maar liefst vier verkozen.
Hieronder stellen zij zich kort aan jou voor en vertellen ze hoe ze zich hierbij voelen.
Barbara Rommens
Wat een dag, wat een campagne! Met heel veel enthousiasme aanvaardde ik aan het begin van de campagne
de tweede plaats op de lijst. Een gok, aangezien het de eerste keer was dat ik op de lijst stond, maar wel een
aangename er varing. De professionaliteit van de hele ploeg, de inzet van iedereen op allerlei vlakken, de
goeddraaiende ‘machine’ was en is iets om trots op te zijn. De dag van de verkiezingen was spannend, de sfeer
nadien uitgelaten. Ik ben zeer blij met het vertrouwen van de kiezer die op mij stemde. Én ook dat van het
N-VA-bestuur dat mij de kans geeft om de volgende 6 jaar als schepen te mogen zetelen. Het wordt een heel
avontuur. Ik heb er zin in!
Driss Zayou
Voor de eerste keer opkomen op twintigjarige leeftijd was zeer beangstigend, maar dat weerhield me er niet
van om een stevige campagne te voeren. Het persoonlijk resultaat dat ik behaalde, had ik nooit ver wacht. De
avond van 14 oktober was dan ook een zeer emotionele avond, waarbij de ontlading een realiteit was. Van
vijfhonderd voorkeurstemmen kon ik enkel dromen en jullie maakten dit tot een feitelijke waarheid. Daarom
een dikke merci aan jullie; dank aan mijn familie, vrienden, team, supporters en natuurlijk de stemmers.
We zijn van plan dit sterke beleid verder te zetten en datgene wat Dessel prachtig maakt te behouden. Uw
vertrouwen zal niet geschonden worden. Wij werken verder!
Pieter-Jan Gys
Dankbaar en vereerd. Dat zijn de woorden die best beschrijven wat ik voel. Dankbaar en vereerd dat ik
van jou de kans krijg om onze prachtige gemeente mee te mogen besturen. Dankbaar en vereerd dat jij
jouw vertrouwen aan mij hebt gegeven. Vanzelfsprekend ga ik er vol voor gaan en er alles aan doen om dit
vertrouwen te bevestigen. Handelen in alle eer en geweten met het belang van de Desselaar en het dorp op
kop, is de leidraad. In deze geweldige, er varen ploeg ben ik er zeker van dat er voor de jeugd veel te leren
valt. Met ogen en oren goed open en met het Dessels gezond verstand voorop, vlieg ik en vliegen wij er
keihard in!
Jolien Wuyts
De kaarten zijn geschud en u heeft gekozen. Bedankt
om onze N-VA-ploeg en mezelf weer het vertrouwen te
geven om opnieuw zes jaar Dessel te besturen.
In 2012 kreeg ik van jullie al de kans om een stem te
zijn in de gemeenteraad voor de Desselse bevolking.
Iets wat ik met veel plezier en toewijding gedaan heb
en ook de volgende legislatuur ga blijven doen.

Dank u wel!
Dat het een intense en harde campagne was, heeft
u misschien zelf wel onder vonden de afgelopen
maanden. Ook voor ons, Jong N-VA Dessel, was dit
niet anders. We hadden dit prachtige resultaat en onze
geweldige campagne nooit rond gekregen zonder de
hulp van een supersterk team jongeren! We bedanken
daarom ook graag alle bestuursleden, sympathisanten
en supporters van Jong N-VA Dessel. Zonder jullie
bestaan wij niet!
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Foto: Barbara, Jolien, Pieter-Jan en Driss zijn de verkozen jongeren.

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

