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Nieuwsbrief voor de Desselse bevolking

Beste Desselaar,

Het zijn boeiende tijden. Terwijl 
ik dit schrijf,  staan we aan de 
vooravond van een referendum in  
Catalonië. Wint de democratie het of 
zal het recht op vrije meningsuiting, 
het recht om te stemmen, het recht om 
al dan niet een zelfstandige natie te 
worden, gefnuikt worden door politie 
in gevechtsuniformen? Zowel het ja- als 
het neen-kamp moet op een geordende, 
geciviliseerde wijze haar oordeel 
kunnen vellen. Wat in Schotland kon, 
moet evenzeer daar mogelijk zijn. 
Aan de andere kant van de wereld,  
8 500 km van hier,  delen Noord-Korea 
en de Verenigde Staten elkaar venijnige 
prikken uit.  Het blijft  vooralsnog 
bij  woorden en bedreigingen met 
onbewapende raketten en verkennings-
vluchten. Maar hoe lang nog? Een 
escalatie met kernkoppen is nefast 
voor de hele wereld. Ook voor ons.

Hier in Dessel zijn het ook boeiende 
tijden. Cruciale weken en maanden 
dienen zich aan. De plannen om Elsakker 
fase II te realiseren zijn ingediend en 
werden door onze gemeentediensten 
volledig en ontvankelijk bevonden. 
In Witgoor startte de voetbalclub met 

  Boeiende t i jden!          
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V.U. Ellen Verhoeven
Zandvliet 60, Dessel
Verboden op de openbare weg te werpen.

Kris Van Dijck
Burgemeester

de bouw van een nieuw stadion aan de Wouwerstraat, 
terwijl  de werken aan de Chiro spectaculair vooruitgaan.
Eerstdaags zal er ook een beslissing vallen over de wijze 
waarop het geothermische warmtenet in ons dorp zal 
uitgerold worden. Ondertussen onderzoekt Sibelco de 
mogelijkheid om hectaren drijvende zonnepanelen op 
enkele plassen te leggen. Dessel bindt de strijd aan tegen 
CO2!

Tot slot ligt de focus de volgende weken op de vraag hoe 
we willen dat Witgoor er in de toekomst uit zal zien. 
Vernieuwing school,  bestemming Meiplein, een nieuwe 
Scharnier, bijkomende woonmogelijkheden… Hoe maken 
we van het centrum van Witgoor een gezellig dorp? In 
debatgroepen en latere consultatie van alle Witgoornaren 
leggen we de mogelijkheden op de tekentafels.
Boeiende tijden!   

Met vriendelijke groeten,

Kris Van Dijck
burgemeester

Kwademeer

Hannekestraat

Lorzestraat

M
olsebaan

Elsakker II
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Panathlon
Panathlon is een serviceclub binnen de internationale sportwereld die op-
komt voor fairplay en respect.  Ook in Vlaanderen kent Panathlon promi-
nente leden terwijl  de grootste Panathlonvlag van Europa in ons Sportpark 
wappert.
Sedert vele jaren organiseren zij  een Stipendium (financiële steun) voor 
die organisatie,  vereniging of persoon die de doelstellingen van Panathlon 

In de kijker: Han Mermans
Han is 26 jaar oud en is de jongste zoon van Carlo Mermans en Rita Peeters.  Samen 
met Nathalie Surgeon bouwt dit koppel letterlijk aan hun toekomst, namelijk aan 
hun toekomstig huis in de Buskesstraat.  Voorlopig woont hij  dus nog even in 
de. Han behaalde zijn bachelorsdiploma in de toegepaste informatica en werkt 
ondertussen twee jaar voor Planet Talent in Temse.
In december 2016 gaven de jongeren hem op de bestuursverkiezing van dat jaar 
het vertrouwen om hen te vertegenwoordigen als voorzitter.  In april  2017 werd dit 
vertrouwen bevestigd door het N-VA Dessel bestuur toen we op zoek gingen naar 
een nieuwe ondervoorzitter,  een functie die Han sindsdien ook vervult.
Han heeft de ambitie om samen met de andere jongeren van Jong N-VA Dessel de 
belangen van de gemeente, en in het bijzonder die van de Desselse jeugd, hoog op 
de agenda te houden. Wanneer we spreken over onze Desselse jeugd, spreken we 
over de Desselse toekomst. Vandaar dat de kaart van de jeugd trekken een evidente 
keuze voor het algemeen belang van onze gemeente is.

Marktplein Dessel
Goed vijftien jaar geleden werd het marktplein 
van Dessel heraangelegd. Het kaderde bovendien 
in de vernieuwing van de doortocht, de N18, door 
de provincie en de creatie van het Campinaplein. 
Dat marktplein kreeg niet al leen een andere 
vorm door het elimineren van de weg voor 
de kerk. Het aanzien werd grondig gewijzigd 
doordat de rode klinkers van het marktplein 
werden vervangen door kasseien. Die kasseien 
spelen ons nu parten. Vele komen los te liggen 
en zijn een ware beproeving voor de wandelaar 
of marktbezoeker. Na enkele testen op het terrein 
keurde de gemeenteraad het lastenboek goed om 
het hele plein, waarop kan geparkeerd worden, te 
renoveren. Rondom de ruwe kasseien wordt een 
nieuwe, elastische voegvulling aangebracht. De 
gladde kasseien worden opgebroken en volledig 
herlegd.  Geschatte kost:  bijna € 155 000.

duurzaam in de praktijk weet te brengen.  

Voor het Stipendium 2017 werd een oproep gelanceerd aan de 308 Vlaamse gemeenten om een actieplan uit te 
werken om respect en fairplay in de gemeente uit te rollen. Onder de titel “kwaliteit in de jeugdsport” namen 
we samen met Kasterlee en Retie,  en onder coördinatie van Jan Cuypers, reeds heel wat initiatieven. We voel-
den ons daarom aangesproken om zeker mee te doen. Onze eigen sportraadvoorzitter Theo Van Reusel werd 
samen met Jan Cuypers de trekker van ons project.

Op dinsdag 26 september kreeg onze burgemeester uit handen van Jannie Haek van de Nationale Loterij  de 
cheque van € 10 000 uitgereikt.  Kasterlee-Dessel-Retie haalde het van de vijf  andere genomineerden.  
Proficiat aan onze sportdiensten, schepenen en sportraden. Laat deze prijs een stimulans zijn om het plan 
nu uit te rollen. Met een Panathlonboek, Panathlonfilm met praktijkvoorbeelden en een ‘wall  of fame’ in ons 
Sportpark blijven we het goede voorbeeld geven. 

N-VA Dessel steunt dierenwelzijn
Het N-VA-benefietontbijt met Ben Weyts was een 
overweldigend succes. Er werd € 4 000 opgehaald 
voor Kempense dierenwelzijnsorganisaties VOC  
Neteland vzw, Unco-Jerry VZW Dierenasiel,  De Poe-
zemoeders Zwerfkattenproject Turnhout vzw en Vee-
weyde-Turnhout. Vanuit onze afdeling steunden wij het 
project f inancieel omdat we niet aanwezig konden zijn 
omwille van ons mosselfeest.

Winnaar Mosselfeest
Marleen Goris wint een leeuwenvlag 
en mag volgend jaar een portie gratis 
mosselen komen eten. Proficiat!
Voor de nieuwsgierigen: het lint was 
258 cm lang. Marleen schreef 260 cm 
op en was er zo het dichtst bij.
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Uit het N-VA Verkiezingsprogramma:

   Politici moeten hun verantwoorde-
lijkheid nemen. Dit wil zeggen dat ze 
moeten durven beslissen. Ook als het 
niet zo leuk is. Maar voor het zo ver is, 
dienen ze zich wel goed te informeren. 
Niet alleen bij hun eigen achterban. Neen, alle 
‘aandeelhouders’ zijn belangrijk. Mensen kansen 
geven tot inspraak is dan ook een actieve op-
dracht. We werken inzake ruimtelijke ordening 
een masterplan uit voor heel de gemeente.

Samen Witgoor maken
Hoe willen we dat het centrum van Dessel en 
Witgoor er binnen pakweg twintig jaar uitziet?  

Dat was de hamvraag toen het gemeentebestuur 
enkele jaren terug het studiebureau Blauwdruk 
de opdracht gaf om voor beide dorpscentra een 
structuurvisieschets te maken. Blauwdruk bracht 
heel wat ideeën aan, wees ons op gebreken en 
reikte opportuniteiten aan. 

Maar hoe gaan we nu verder? Waar willen we 
naartoe? Welke weg slaan we nu echt in? Omdat 
het keuzes zijn op lange termijn willen we een 
breed draagvlak creëren. Dit zowel bij  het hele 
gemeentebestuur - meerderheid én oppositie – als 
bij  de bevolking. Het zijn wel onze mensen die er 
leven, wonen, werken en hun vrije tijd besteden.

We starten met Witgoor omdat we daar met 
enkele dringende  uitdagingen zitten. Denk 
aan het vernieuwen en vergroten van school De 
Meikever. Denk aan het Meiplein. Denk aan de 
Scharnier. 

 Gedragen door 
meerderheid, opposit ie én 

de Witgoornaren
Via werkgroepen met vertegenwoordigers van 
school,  kinderopvang, buurt en verenigingsleven, 
betrokkenheid van alle gemeente- en OCMW-
raadsleden en tot slot een uitnodiging aan alle 
inwoners wensen we dit najaar de stem van de 
Witgoornaar luid te horen klinken. Nadenken, 
praten en luisteren om finaal met een afgewerkt 
rapport de gemeenteraad de keuzes te laten 
maken. Keuzes voor een tof dorp waar het goed is 
om te leven, te vertoeven. 

Samen Witgoor maken. Kan het mooier?

In de caravan met...
Heb je onze gele caravan al gezien? 
Met deze caravan trokken we op pad n.a.v. de 
parlementsverkiezingen van 2014.

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 
volgend jaar werd hij  f link opgepoetst en knus 
ingericht.  Bedoeling is dat onze beleidsmensen 
naar u toe komen, met u in gesprek zullen gaan. 
Verschil lende keren zullen we onze caravan van 
stal halen. 

Dus, zie je de caravan? Spring zeker eens binnen!
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Pagina van Jong N-VA Dessel

Iedereen Toerist in eigen Dorp
In de vorige JongBetrokken kon je een kort verslag lezen van onze geslaagde 
f ietstocht ‘Toerist in eigen Dorp’.  Omwille van het grote succes bieden we deze 
activiteit graag aan aan de Desselse bevolking. Hebben jullie zin om met familie, 
vrienden of vereniging deze f ietstocht met de burgemeester als gids te doen? 
Dan is dit mogelijk! 

€ 3 293 voor Kom op tegen Kanker
Zoals beloofd op onze Jong N-VA Dessel-Facebookpagina delen we in deze 
JongBetrokken het resultaat mee van het plantjesweekend voor Kom op 
tegen Kanker waaraan we deelnamen op 14, 15 en 16 september. 
We hadden 400 plantjes besteld en op vrijdagavond nog 60 bij- 
besteld. Op zaterdagmiddag om 13 uur waren alle plantjes al de deur uit, 
goed voor € 3 220. Daarnaast mochten we nog rekenen op € 73 vrije giften.

Bedankt Dessel!  Jullie hebben je van je warmste kant laten zien!
Volgend jaar staan we er terug en deze keer met dubbel zoveel plantjes om 
te verkopen!
Meer foto’s kan je bekijken op en volg onze pagina via: 
https://www.facebook.com/desseljongnva.

4 à 5 uur (wat gewenst)
€ 10 p.p. zonder lunch,  
€ 15 p.p. met broodjeslunch 
Ten minste 1 maand op voorhand aanvragen
Zaterdag, zondag of feestdagen
pieterjan.gys@jongnva.be

Praktische info Hoe aanvragen?
Mail je aanvraag door met volgende gegevens: 
 Gsm-nummer en e-mailadres van contactpersoon of  
 aanvrager
 Vereniging (naam), vrienden of familie?
 Aantal personen + namen van de aanwezigen
 5 voorgestelde data
 Formule met of zonder lunch

1. Markt: start

2 Boeretang

3. Belgoprocess

4. Geothermie

5: Sas 5

6. Sas4-toren

7.  Kerk Witgoor

8. kanaal

9. Voetgangersbrug

10. Campinastrand

11. Kapel Hei

N18


