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Nieuwsbrief voor de Desselse bevolking

24e jaargang nr. 8 • september 2018

Beste Desselaar,
De voorbije zomer werd er niet 
sti lgezeten. Tal van activiteiten werden 
georganiseerd door verenigingen en 
gemeentelijke diensten. Er was een 
gevarieerd aanbod voor jong en oud. 
Daarnaast werd er hard gewerkt.  De 
sanering van de grachten van de baan 
naar Geel werd gestart.  De heraanleg 
van de kasseien op het marktplein is 
volop bezig en het gebouw aan het 
kerkhof van Witgoor krijgt vorm. De 
onverharde wegen kregen deze maand 
een grondige opknapbeurt en straks 
pakken we de Spinnerstraat nog aan. 
Zo zitten we netjes op schema!

Ook de dialoog met de Witgoorse 
gemeenschap viel niet sti l. 
Vergaderingen met buurtbewoners en 
een overleg met de Scharnier zetten 
het proces verder. Verder werkend op 
het ontwerp dat op 3 juli  t ijdens de 
publieksvergadering voorgesteld werd, 
is er een duidelijke consensus dat de 
verbinding van de Meistraat met de 
Eersels behouden blijft  en er dus geen 
‘knip’ komt. Daarom ook geen nieuwe 
verbinding naast de frituur aan het 
Meiplein naar de Kerkstraat toe en 
de scherpe S-bochten in de Meistraat 
worden aangepast.  De gemeenteraad 
van 6 september zette bovendien 
het licht op groen om een 
verkeersremmende proefopstelling te 
realiseren in de Nieuwstraat.  Met 
straks de voorstellen van buurt-
bewoners, de school en de Scharnier 
in de hand, zullen we tot een gedragen 
voorstel komen. Wordt vervolgd! 

Met vriendelijke groeten,

Kris Van Dijck
burgemeester 

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

Kris Van Dijck
Burgemeester
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Kris Van Dijck - Burgemeester
Kris zit al  30 jaar onafgebroken in de gemeenteraad, waarvan 6 jaar als schepen en 18 jaar als burgemeester. 
Daarnaast is hij  ook al 23 jaar Vlaams parlementslid en bracht hij  Brussel dichter bij  Dessel.  Hij stichtte in 
2001 mee de N-VA en was de eerste algemene secretaris van de partij. 

Herman Minnen – Eerste Schepen
Al 12 jaar schepen van Sport en de laatste 6 jaar ook van Openbare Werken. Herman staat voor iedereen 
klaar en was de voorbije 6 jaar ook onze vertegenwoordiger in de Antwerpse provincieraad. Dag en nacht 
staat hij  paraat om te helpen en de handen uit de mouwen te steken. 

Pascale Segers – Tweede Schepen
Eerst OCMW-voorzitter en nadien toegewijd schepen van Kinderopvang, Onderwijs en Senioren. Ze bouwde 
een nieuwe kinderopvang en school in Dessel en is de drijvende kracht achter de Desselse seniorenwerking. 

Viviane Willems – Derde Schepen
Na 6 jaar raadslid werd Viviane schepen van Cultuur, Informatie,  Informatica en Nucleaire Zaken. Ze is ook 
voorzitter van de raad van bestuur van Stora en ondervoorzitter van de Algemene Vergadering van Stora. 
Ze zette Dessel mee op het spoor van de toekomst. Ons roerend en onroerend erfgoed zijn bij  haar in goede 
handen wat o.a.  resulteerde in de samenwerking k.ERF.

Willy Broeckx – Vierde Schepen
Willy kwam 6 jaar geleden in de gemeenteraad en verving na 1 jaar Ellen Broeckx in het college. Hij 
is alom tegenwoordig als schepen van Jeugd, Toerisme en Milieu en vertegenwoordigt Dessel in het 
samenwerkingsverband IOK en IOK-afval.

Erik Gys – Vijfde Schepen / OCMW-voorzitter
Erik is reeds 18 jaar gemeenteraadslid, waarvan 12 jaar als schepen van Financiën en 6 jaar als voorzitter 
van het OCMW. Maar ook als ondervoorzitter van IKA en CIPAL speelt hij  een belangrijke rol in beide 
samenwerkingsverbanden waardoor Dessel ook daar een belangrijke vinger in de pap heeft.

Gemeente- en OCMW-raadsleden
Naast de zes leden van het college van burgemeester en schepenen 
willen we ook onze raadsleden van gemeente en OCMW oprecht 
danken. 
Voor de gemeenteraad waren dit Koen Huysmans (fractieleider), 
Ellen Broeckx (oud-schepen), Jolien Wuyts (voorzitter 
gemeenteraadscommissie),  Fons Dries,  Renild Peeters,  Kathy 
Verstappen en Karen Jacobs.
Voor de OCMW-raad: Anita Vandendungen, Diana Slegers,  Karin 
Kuypers, Roger Van Campfort en Eric Peeters.  Het Vlaams Parlement 
besliste dat er vanaf volgend jaar geen OCMW-raad meer is. 

Foto: Het uittredend schepencollege 

In de kijker: Het uittredend 
schepencollege
Het dagelijks beleid van de gemeente is in 
handen van het college van burgemeester 
en schepenen. Zij vergaderen wekelijks en 
zorgen voor de uitvoering van wat door de 
gemeenteraad beslist wordt. Vanaf volgend 
jaar zal er een schepen minder zijn. Dit 
werd zo voor elke gemeente beslist door het 
Vlaams Parlement. 
Doordat de N-VA met 13 verkozenen op 21 
de meerderheid heeft in de gemeenteraad 
vormt de N-VA ook dit dagelijks bestuur. 
Deze zes mensen droegen de voorbije jaren 
de volle verantwoordelijkheid. Zij  verdienen 
wat ons betreft een dikke pluim. 
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Desselse Wall of Fame
Dessel is tot ver buiten onze grenzen gekend 
als sportgemeente. Vorig jaar nog ontvingen 
we uit de handen van de Panathlonvoorzitter 
de prijs van beste sportgemeente, samen 
met Retie en Kasterlee, voor onze 
samenwerking m.b.t.  jeugdsport.  Maar ook 
in de bevraging over het sportaanbod en de 
sportinfrastructuur in de 308 gemeenten, 
uitgevoerd door de krant Het Laatste 
Nieuws, kwam Dessel als primus uit de klas.
Daar zijn we f ier op!
Wat zeker belangrijk is om mensen aan 
het sporten te zetten, is het hebben van 
voorbeeldfiguren. En die hebben we 
natuurlijk ook in Dessel. 
Op initiatief van de Desselse Sportraad, 
die straks 30 jaar bestaat,  werd een heuse 
Wall of Fame opgericht in Sportpark Brasel. 
Hierop prijken de namen van Desselse 
sporters en atleten die Europese- en/of
wereldtitels wisten te behalen in hun 
discipline. Het zijn: Elke Vanhoof (BMX), 
Joël Smets (motorcross),  Toon Jacobs 
(BMX), Matthijs Verhoeven (BMX), 
Johnny Coomans en Nathalie Van Iersel 
(rock-’n-roll),  Jos Staes (wielrennen en 
veldrijden), Jan Debie (lopen, wielrenner 
en mountainbike), Marleen Van Mechgelen 
(mountainbike) en Vincent Peeters 
(basketbal).
Deze muur-van-grootheden werd op vrijdag 
31 augustus off icieel en stij lvol ingehuldigd. 
Een boodschap aan opkomend talent:  de 
muur kan uitgebreid worden.

Uit het N-VA-verkiezingsprogramma:

   De N-VA staat voor een echt ‘Sport Voor Allen’-
beleid. Daarom moeten de gemeenten een 
coherente visie op het lokale sportgebeuren 
ontwikkelen en dit vorm geven in hun sport-
beleid. Uitgangspunt moet zijn: alle inwoners 
aanzetten tot levenslang sporten.

Kasseien marktplein
Sommigen stellen zich de vraag waarom de kasseien op het 
marktplein herlegd worden. Heel simpel:  omdat ze slecht en 
los lagen en menig voetganger ten val brachten. 
Het marktplein heeft verschil lende functies.  Naast parking 
vindt er de wekelijkse goederenmarkt plaats,  tweemaal per jaar 
kermis en tweejaarlijks Dessel Swingt. De staat van de markt 
was zo slecht dat verder uitstel schuldig verzuim betekent. Er 
wordt nu ook een waterleiding naar de pomp gelegd zodat er 
straks, na renovatie,  water uit kan komen.
Misschien zeggen beelden meer dan woorden?

Gebouw groendienst
Naast het kerkhof in Witgoor aan de Kerkhofweg is een 
nieuw gebouwtje in optrek. De gemeente bouwt er een 
klimaatneutraal gebouw voor de groendienst die Witgoor 
onderhoudt. Bovendien zijn er toiletten voorzien voor 
kerkhofbezoekers of andere passanten. Klimaatneutraal 
betekent dat het gebouw uitgerust is met zonnepanelen en 
zelf voor zijn energie en verwarming weet te zorgen zonder 
externe energiebronnen.  

Heraanleg Spinnerstraat
De Spinnerstraat is in slechte staat.  Niet al leen de asfalt maar 
ook de borduren worden door de bomen weggeduwd. Omdat 
de weg weldra heraangelegd wordt, is het onkruid in de goten 
de laatste maanden ook niet verwijderd. We opteren ervoor 
om de grote bomen te behouden. De weg zal daar waar de 
bomen staan, versmald worden zodat de bomen meer ruimte 
krijgen. De werken zijn ondertussen aanbesteed.

VOOR NA
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Toerist in eigen Dorp
Sinds 2017 een nieuwe activiteit,  maar ze blijkt aan 
te slaan! Toerist in eigen Dorp. Vorig jaar f ietsten 
we met een 30-tal f ietsers doorheen onze gemeente 
en hielden we halt bij  de mooiste plekjes,  waar onze 
burgemeester en gids, Kris Van Dijck, ons telkens 
verwende met interessante verhalen en soms 
vreemde weetjes.

Dit jaar lieten we de f iets op stal staan en trokken 
we onze wandelschoenen aan. Zo vertrokken we aan 
het kanaal aan de Goormansdijk en wandelden we de 
Collateur af tot aan het Campinastrand in Witgoor. 
Tijdens deze wandeling werd de geschiedenis van de 
gracht uit de doeken gedaan door onze gebruikelijke 
gids van dienst,  burgemeester Kris Van Dijck.  

Welpennestprijs 2017-2018
TROTS en DANKBAAR! Dat zijn we nadat we voor 
de tweede keer, ook in 2016, de Welpennestprijs in 
ontvangst mogen nemen! Deze prijs wordt uitgereikt 
door Jong N-VA Nationaal aan afdelingen die er een 
goed werkjaar hebben opzitten. We deinzen niet 
terug om de handen uit de mouwen te steken!

Zo organiseren we elk jaar volgende activiteiten:

     Viermaandelijkse zwerfvuilactie;
     Valentijnsactie;
     Vlaamse Cantus;
     Toerist in eigen Dorp;
     Plantjesverkoop Kom op tegen Kanker ;
     Quiz De Slimste Leeuw;
     Rond de Vuurkorf.

We hielden dit jaar ook enkele eenmalige 
maar énorm succesvolle acties,  zoals de 
oordoppenactie,  waarbij 150 jongeren goedkoper 
oordoppen op maat lieten maken, en de 
speelpleintjesactie,  waar de vijfde- en zesdejaarsleerlingen van Dessel mee nadachten over een nieuw 
speelpleintje in Dessel.

Daarnaast gaan we jaarlijks ook meerdere keren op teambuilding. Zo gaan we samen al eens iets eten, 
houden we een barbecue, trekken we er een weekendje op uit,  bezoeken we een brouwerij,  etc.  We bezoeken 
ook quizzen en andere activiteiten van de Desselse verenigingen en activiteiten van naburige (Jong) N-VA-
afdelingen.

Ons enthousiasme werkt blijkbaar aanstekelijk want we blijven steeds nieuwe geïnteresseerde Desselse 
jongeren ontvangen!

Kortom, er valt altijd wat te beleven bij  Jong N-VA Dessel!

Welpennestprijs 2018
- meest actieve afdeling - 

beloning voor het harde werk

trots

Plantjesverkoop KOTK Quiz De Slimste Leeuw Rond de vuurkorf

Zwerfvuilactie Oordoppenactie Speelpleintjesactie

Vlaamse cantus Toerist in eigen dorp En nog zoveel meer...

Foto’s van een geslaagde wandeling langs de gracht! 


