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25e jaargang nr. 7 • september 2019

Beste Desselaar,

Samen met de burgers Dessel vormgeven. Dat is niet 
al leen de opdracht die we als gemeentebestuur van 
de Vlaamse overheid kregen, het is ook de weg die 
we in vele dossiers al jarenlang bewandelen. Straks 
viert STORA haar twintigjarig bestaan met een 
opendeurdag op zondag 29 september. In die twintig 
jaar werkten vele Desselaars zeer concreet aan de 
bindende voorwaarden waaraan moet voldaan worden 
om het laagactief en kortlevend nucleair afval in 
Dessel te bergen. Dit voor de volgende 300 jaar. De 
eerste werken zijn voltooid of zijn in volle opbouw. 
Het nieuw communicatie- en gemeenschapscentrum 
TABLOO van en voor de Desselaars op de hoek van de 
Gravenstraat en de Kastelsedijk moet daarbij de kers 
op de taart worden.  
Ook voor het toekomstig beeld van ons dorp wordt 
er intens overlegd. In eerste instantie focusten we 
ons op een structuurvisie voor het centrum van 
Witgoor. In latere fase zullen we hetzelfde doen in 
Dessel;  de omgeving van Markt en Campinaplein. 
Bij  die structuurvisie van Witgoor werden heel wat 
vragen gesteld over de mobiliteitsproblematiek. 
Daarnaast vroegen in de vorige legislatuur raadsleden 
van meerderheid en oppositie met de regelmaat van 
de klok om het bestaand mobiliteitsplan van Dessel 
te actualiseren en te vernieuwen. Daartoe werd een 
gemeenteraadsbeslissing genomen eind vorig jaar.
Op de gemeenteraad van 5 september van dit 
jaar kreeg dit een logisch vervolg en werd een 
participatieplan goedgekeurd om in dialoog te 
gaan. Geen handvol mensen in het gemeentehuis 
die het voor het zeggen hebben, maar de stem van 
elke Desselaar, die wil,  moet gehoord worden. 
Verkeersveiligheid is een bekommernis van velen. 
Samen moeten we de problemen kunnen benoemen en 
werken aan solide oplossingen. Verkeer en mobiliteit 
is een zaak van iedereen. Niet al leen voor de eigen 
deur maar ook de weg naar de school,  de sportclub of 
het werk. Je laten horen is dan ook noodzakelijk. 

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

11:30-20:00 
PC Witgoor 

Mosselen         €20  kinderportie €12 
Stoofvlees        €12  kinderportie €8 
Videe                €12  kinderportie €8 
Koude schotel  €12 
Curryworst       €5 

6 oktober 2019 

V.U. Ellen Verhoeven, Zandvliet 60, 2480 Dessel 

MOSSELFEEST 
N-VA Dessel 

Decreet over het lokaal bestuur
Art. 2.  §1. De gemeenten en de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn beogen om op 
het lokale niveau duurzaam bij te dragen aan 
het welzijn van de burgers en verzekeren een 
burgernabije,  democratische, transparante en 
doelmatige uitoefening van hun bevoegdheden.
Ze betrekken de inwoners zo veel mogelijk 
bij  het beleid en zorgen voor openheid van 
bestuur.
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In memoriam: Flor Vaessens
Begin deze maand namen we afscheid van onze 
oud-Volksunie-voorzitter Flor Vaessens. Enkele 
maanden nadat zijn vrouw Rosa Thys overleed, 
ging Flor haar op 2 september achterna.
Flor zag het levenslicht in Zoerle-Parwijs 
in 1929. Zijn werk bij  de f irma Smet bracht 
het koppel naar Dessel.  Ze bouwden in de 
Buskesstraat en stichtten een groot gezin: zes 
kinderen (Mieke, Toon, Jan, Liesbeth, Herman 
en Geert) en ondertussen vijftien kleinkinderen. 
Vrij  spoedig engageerde de overtuigde 
Vlaamsgezinde Flor zich in onze lokale 
partijwerking, de voorloper van de N-VA: de 
Volksunie. Hij werd voorzitter en legde mee de 
basis van de successen waar de huidige generatie 
op verder kan bouwen.

Flor omschrijven, is voor wie hem kende 
eigenlijk niet moeilijk:  een ware vriend, 
humoristisch, nuchter in het leven staand en 
behulpzaam voor wie hulp behoeft.  Kortom een 
wijze man, bij  wie het f ijn vertoeven was en bij 
wie elke discussie met een pint of een borrel 
werd beslecht. 
Flor, we gaan je missen, maar bovenal bedankt 
voor wat je voor ons betekende en de paden die 
je voor ons effende. 

Kerkenbeleidsplan 
De kerkfabrieken en gemeentes kregen van de Vlaamse 
overheid de opdracht om samen een visie op te maken 
over het gebruik van de parochiekerken in hun gemeente. 
In 2016 startten de eerste gesprekken hierover met 
de kerkbesturen van de Sint-Niklaaskerk in Dessel en 
de Heilige Familie in Witgoor. Een jaar later kwamen 
twee werkgroepen tot stand: een kerkelijke en een 
burgerlijke. De eerste legt de focus hoofdzakelijk op 
het religieuze, liturgische, terwijl  de burgerlijke de 
nadruk legt op het algemeen nut van de kerkgebouwen 
voor de hele gemeenschap. Standpunten werden 
geformuleerd, meningen gevraagd, gevoeligheden 
afgetoetst.  De burgerlijke werkgroep was voorstander 
voor een gedeeld gebruik van één van de kerken. Daarbij 
wordt de liturgische ruimte verkleind en ontstaat er 
zo een bijkomende ruimte die een andere bestemming 
kan krijgen. De kerkelijke werkgroep bepleitte dat 
de Desselse kerkgangers hier nog niet klaar voor 
zijn. De kerken zitten sporadisch nog eens goed vol 
(communievieringen, begrafenissen, …). Tijdens de 
wekelijkse vieringen zijn er volgens de statistieken nog 
zo’n 100-tal parochianen aanwezig. De kerkfabrieken 
staan wel open om meer culturele activiteiten in de 
kerk te laten plaatsvinden. Je kan de kerk reserveren 
concerten, tentoonstellingen, . . .

Heel wat vergaderingen later zit de opmaak van het 
kerkenbeleidsplan in de laatste fase. In het plan is er 
keuze uit 3 categorieën: A. maximaal behoud erediensten; 
B. korte termijn nevenschikking of herbestemming; 
C. beslissing op middellange termijn. Voor de beide 
Desselse kerken werd categorie A gekozen. Niet omdat 
we alles willen laten zoals het is.  De voornaamste reden 
voor deze keuze ligt in het verkrijgen van subsidies 
voor onderhouds- of restauratiepremies. Er staan 
heel wat kosten op de planning. Kosten die telkens 
voor de rekening van de gemeente zijn. Subsidies van 
Vlaanderen zijn dan ook zeer welkom. In ruil  werd aan 
de kerkelijke werkgroep wel gevraagd om een structureel 
overlegorgaan te behouden. Zo blijft  de dialoog over 
de noden aan beide kanten in stand. Ook investeringen 
zullen steeds kritisch bekeken worden.

Klachtenbehandeling
Binnen onze gemeente is een reglement van kracht 
om met uw klachten, indien u die zou hebben, om 
te gaan. Het bestuur en onze ambtenaren streven 
steeds naar de best mogelijke dienstverlening, 
klantvriendelijkheid en vlotte afhandeling van 
aanvragen en dossiers.  Niet tevreden over de 
werking? Meent u dat u te kort gedaan wordt? 
Dat kan. En wij staan open voor die klachten. We 
kunnen er al leen maar van leren. 
Klachten moeten steeds bezorgd worden aan de 
algemeen directeur, Luk Nuyts.  Hij zorgt voor een 
plichtsgetrouwe afhandeling. Anonieme klachten 
of klachten onder valse namen, en dat gebeurt wel 
eens, zijn sowieso onontvankelijk en worden niet 
behandeld. Op de website van de gemeente Dessel 
staat nog meer informatie over het klachtenbeleid.

Foto: Flor Vaessens overleed op 2 september 2019. 

Foto: Via de knop ‘Ik wil iets melden’ op www.dessel.be kan u een 
klacht, melding, ongenoegen of positieve feedback doorgeven. 
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De mooie zomer
Die mooie zomer is weeral voorbij.  En het was ook voor onze gemeentediensten, 
medewerkers en vrijwilligers een drukke zomer. Een dikke dankjewel aan 
iedereen die de handen uit de mouwen stak om deze activiteiten mogelijk te 
maken.

Even een greep uit wat de zomer 2019 zoal te bieden had:
1. Starten deden we zoals gebruikelijk met Graspop. Opnieuw een prachteditie 
met de grootste verdienste natuurlijk voor de organisatie zelf:  professioneel, 
gedreven en kwaliteitsvol.  Diegenen die andere festivals bezoeken, kunnen 
ongetwijfeld de vergelijking maken: Graspop is wereldtop!

2. Eind juli  openden we Sportpark De Wouwer in Witgoor. Een staaltje van 
samenwerking tussen club, vrijwilligers,  sponsors en gemeente. 

3.  Op de streekmarkt van 4 augustus trakteerde het provinciebestuur met 
streekproducten omdat de Desselaars de provinciale klimaatprijs hadden 
gewonnen. Het eten en drinken werd gesmaakt. 

4.  Eind juli  startte de gemeentelijke speelpleinwerking. Het was gedurende vijf 
volle weken dolle pret aan de nieuwe Chirolokalen aan de Wouwerstraat voor 
onze kinderen van 4 tot en met 12 jaar.

5. De sportweek kon natuurlijk ook weer niet ontbreken. Een vaste traditie in 
ons zomeraanbod waarbij sportraad en gemeente een sterke tandem vormen. 
Een tandem! Met de afsluitende f ietstocht voor blinden en slechtzienden een 
gepast beeld. 

6.  De afsluiter van de vakantie was ook hartverwarmend. Op vrijdag 30 
augustus organiseerden familie,  buurtbewoners, vele vrijwilligers en de 
gemeente de derde Samathon waarbij Sam Moelants op een sportieve en 
gemeenschapsvormende wijze herdacht werd. Zonder twijfel dat Sam de ganse 
dag, avond en nacht van bovenaf meegenoot.

7. Eén dag later was het dan de Roefeldag voor onze kleinsten en een 
spetterende Dessel Swingt op het marktplein. Jond en oud getuigden over één 
van de beste edities ooit.

Dessel en de Desselaars op hun best,  gedurende een ganse zomer! 

Mobiliteitsplan 
Nadat de gemeenteraad in november vorig jaar haar goedkeuring gaf aan de opmaak van een nieuw Dessels 
mobiliteitsplan, werd de goedkeuring gegeven aan een plan van aanpak om alle geïnteresseerde Desselaars te 
betrekken. Een oproep om mee te werken zal gebeuren via de off iciële kanalen van de gemeente.
In een eerste en tweede fase worden alle Desselaars betrokken door het communicatiebureau Vectris.  Van 
wie deelneemt, verwacht het gemeentebestuur wel een open kijk. Problemen duiden is één, maar oplossingen 
voor het algemeen belang aanbrengen is twee. Niet al leen de eigen voordeur, maar ook die van anderen moet 
onze bekommernis zijn. Of anders gezegd; de stelling verdedigen ‘voor mijn deur traag en elders moet ik snel 
kunnen rijden’,  is uit den boze. We gaan voor het algemeen belang.
Zelf denken we aan volgende vragen:
 - Zones dertig in onze dorpscentra?
 - De huidige snelheidsregimes 30-50-70 aanpassen?
 - Waar vrij  l iggende f ietspaden en waar f ietssuggestiestroken?
 - Parkeren van vrachtwagens en waar niet?
 - Wegversmallingen, drempels,  verhoogde kruispunten, …?
 - …
Het zal de Desselaar zelf zijn die het gemeentebestuur vertelt hoe de mobiliteit in ons dorp zal moeten 
worden aangepakt, en maar goed ook. Door en voor de Desselaar.

Foto: Na het optreden van Blitz 
op Dessel Swingt kregen alle 
Roefelaars een mooie strandbal.  

Foto: Sfeerbeeld van een 
hartverwarmende Samathon.

Foto: Zelfs wat regen kon de 
tandemfietsers niet tegenhouden. 

Foto: Een gezellige drukte op de 
streekmarkt. 
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Vorming Vlaamse regering
Op zondag 26 mei 2019 trokken we opnieuw naar 
de stembus voor de Europese, federale en regionale 
verkiezingen. Het werd een overwinning voor het 
Vlaams Belang, die 18,50 % van de stemmen haalde. 
Onze partij,  de N-VA, hield ook sterk stand en blijft 
de grootste met 24,80 %. Op federaal vlak zijn de 
Vlaams-nationalisten de grootste politieke familie 
van heel België,  met samen 27,90 % van de Belgische 
stemmen.

Nadat Vlaams informateur Bart De Wever een 
tweetal maanden heeft onderhandeld met de 
verschil lende partijen, zijn ondertussen de 
formatiegesprekken tussen N-VA, CD&V en 
OpenVLD volop aan de gang en krijgt de volgende 
Vlaamse Regering sti laan vorm met als formateur 
Jan Jambon. Deze drie partijen vertegenwoordigen 
53,30 % van de Vlaamse stemmen en hebben dus 
een comfortabele democratische meerderheid in het 
Vlaams Parlement.

Meermaals is ons tussen de laatste verkiezingen en 
vandaag van verscheidene personen ter ore gekomen 
“dat het schandalig is dat de democratie en de kiezer 
zo aan de kant worden gezet” en dat de winnaar van 
de verkiezingen aan de kant wordt geschoven. Dit 
wensen wij toch even te nuanceren daar het Vlaams 
Belang wel degelijk enorm gegroeid is,  maar dat 
N-VA nog steeds de grootste partij  blijft  met 6,30 
procentpunten groter dan Vlaams Belang.

Meteen na de verkiezingen stelden de andere 
partijen hun veto tegen besturen met Vlaams Belang. 
Dit maakt het natuurlijk al veel moeilijker om met 
het Vlaams Belang te regeren omdat er gewoon 
geen meerderheid is met alleen N-VA en Vlaams 
Belang, hoewel ze goed zijn voor samen 43,30 %! 
Er zijn dus partners nodig om deze regering aan 
een meerderheid te helpen, en die bereidheid was 
er eenvoudigweg niet bij  de andere partijen. Omdat 
Vlaanderen niet onbestuurbaar kan blijven, zocht 
Bart De Wever andere partners en vond deze in 
CD&V en OpenVLD. N-VA en Bart De Wever hebben 
echter wel lang en serieus gepraat om te zien waar er 
geland zou kunnen worden met Vlaams Belang, maar 
een democratische meerderheid vormen zat er niet 
in.
De bekommernissen van de vele Vlamingen die 
stemden op Vlaams Belang werden door Bart De 
Wever meegenomen in de startnota waarover nu 
onderhandeld wordt met CD&V en OpenVLD.
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Er kan geen meerderheid
worden gevormd met het Vlaams Belang

Meerderheid 62+1 zetels

Aan alle leerlingen en studenten:

veel succes tijdens 

het nieuwe schooljaar! 


