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Nieuwsbrief voor de Desselse bevolking
Beste Desselaar,

Foto: Kris en Herman nemen de plannen voor de werken aan de
Turnhoutsebaan door.
DESSEL

Kortingsactie Dessels Kado
Actie verlengd tot 31 december 2020
Koop 5 bonnen, betaal € 60 en krijg € 75
Te verkrijgen op AC De Plaetse
en te besteden bij jouw favoriete
handelaar.
Meer informatie en lijst van deelnemende
handelaars via www.desselskado.be
Heb jij als onderneming, handelaar, winkel, horecazaak,
vrij beroep interesse om dit betaalmiddel ook in jouw zaak
te aanvaarden? Neem dan contact op met Unizo Dessel.

Het jaar loopt op z’n laatste benen. Niet het jaar van
onze dromen. Niet het jaar dat we elkaar op 1 januari
wensten.
Velen kregen zware tegenslagen te verduren. Werk,
ziekte, ja, ook overlijdens. Het werd allemaal broos en
onzeker.
Toch schenen ook in Dessel vele lichten. Helpende
handen links en rechts. Grote harten. Mensen in de
zorg en in het onder wijs. Mensen op de werkvloer
waar plots alles anders werd. Vele vrijwilligers die
bijsprongen en hielpen. Als burgemeester, en dat
mag ook eens gezegd worden, ben ik enorm fier op
de vele medewerkers bij ons lokaal bestuur die in
deze onzekere tijden het bijkomende werk er met veel
betrokkenheid bij deden. We staan er voor de mensen.
Het werd ten over vloede bewezen.
Naast heel het coronagebeuren zetten we het dagelijkse
werk verder. Plannen worden afgewerkt, realisaties
worden uitgevoerd en opportuniteiten aangepakt. Deze
legislatuur zal er bijna 28 miljoen euro geïnvesteerd
worden. Investeringen in veiligheid, leefmilieu, sport,
ondernemen, onder wijs, cultuur... Investeringen waar
onze gemeente en onze gemeenschap beter van wordt.
Investeren is vooruitgaan en geeft injecties aan onze
economie. Niet investeren is stilstand en economische
achteruitgang. Daar bedanken we voor.
Met de vaste wil het beste van onszelf te blijven geven,
wens ik jullie allemaal deugddoende feestdagen en een
beter, vreugdevol en gezond nieuwjaar.

Met vriendelijke groeten,
Kris Van Dijck,
Burgemeester

Rioleringen en fietspaden, kort op de bal spelen!
Langsheen de hele Turnhoutsebaan blijft er nog één minpunt over, de
rioleringen en de fietspaden tussen Klaaseind en Kuilender. Toen we
vernamen dat de wegbeheerder, AWV, de fietspaden wilt vernieuwen,
werd er onmiddellijk contact genomen met het kabinet van minister
Zuhal Demir om met de nodige subsidies ineens ook de rioleringen te
vernieuwen. Het zou te gek zijn: nu nieuwe fietspaden en binnen een paar
jaar alles er terug uit voor de nieuwe riolen. En met resultaat! Voor de
733.000 euro rioleringswerken bekomen we 549.750 euro subsidie. Het
totale project kost 1,3 miljoen euro.
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Vei ewenst!
feesten g
Op naar 2021!
Fijne feestdagen

V.U. Ellen Verhoeven, Zandvliet 60, Dessel - Verboden op de openbare weg te werpen.
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Sophie Verfaille aan het woord...

Foto: Sophie is als vrijwilliger actief als bestuurslid en
organisatieverantwoordelijke bij N-VA Dessel, voorzitter
adviesraad voor personen met een handicap, voorzitter
oudercomité GBS De Meikever, lid van adviesraad toerisme
en recreatie, lid van bibcommissie en lid van 4 werkgroepen
Tabloo.

Foto: Vanuit het lokaal bestuur ontving je 4 wenskaarten om
iemand die je mist of een eenzame op te fleuren.

Op zaterdag 5 december was het internationale dag van
de vrijwilliger, maar eigenlijk is één dag per jaar niet
genoeg om ze te bedanken. Hun inzet wordt te vaak
onderschat. De vrijwilliger zet zich immers gedurende
het hele jaar door weer en wind belangeloos in voor
talloze verenigingen, scholen, adviesraden, instellingen,…
Zonder hen, die achter de schermen bergen werk
verzetten, zouden de werkingen van deze groepen een stuk
moeilijker, soms zelfs onmogelijk worden. De titel van dit
maandelijkse blad is ‘betrokkenheid’ en laat nu net dat de
grootste eigenschap van deze personen, de vrijwilligers,
zijn.
Wat ook opvallend is, je vindt ze vaak in meer dan één
werking tegelijk terug en, wees eerlijk, in tijden van
hardwerkende tweeverdieners is dit zeker geen evidentie
meer. Gelukkig zijn er initiatieven zoals ‘De Warmste
Week’ en de recent door Vlaams N-VA-Parlementslid Lorin
Par ys opgerichte website fredenfrieda.be om nog meer
mensen aan te sporen om aan vrijwilligerswerk te doen.
Dus bij deze wil ook ik jullie warm maken om je bij deze
grote groep vrijwilligers aan te sluiten. Neem gerust een
kijkje op www.vrijwilligerswerk.be en
www.vlaanderenvrijwilligt.be.
Voor hen die al deel uitmaken van deze uiterst kostbare
groep: een heel hartelijke dankjewel voor al jouw inzet
elke dag opnieuw.
Hoewel men daar amper bij stilstaat, draait ook een lokale
politieke partij grotendeels op vrijwilligers! Zo bestaan
er achter de schermen van N-VA Dessel verschillende
werkgroepen met vrijwilligers. Ook zoals in andere
verenigingen zouden ook politieke lokale partijen zonder
vrijwilligers nog niet bijna zijn wat ze nu zijn. Daarom
nogmaals een dikke dankjewel aan alle vrijwilligers!

Eenzaamheid
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De laatste weken van het jaar komen eraan.
Traditioneel zijn deze weken gevuld met sfeer en
gezelligheid. De donkere straten worden versierd
met lichtjes,de folders vol met lekkers en prachtige
cadeaus. De tijd om vriendschaps- en familiebanden
weer wat aan te scherpen is weer daar. Wenskaarten
worden volgeschreven met vredevolle wensen.
Niet iedereen kan genieten echter van een grote
liefdevolle familie en een uitgebreide vriendenkring.
Al het lekkers en de vaak dure cadeaus in de folders
en in het straatbeeld zijn voor een aantal gezinnen
financieel niet haalbaar. Voor heel wat gezinnen
voelen de dagen helemaal niet sfeer vol aan maar
eerder donker en koud. De rekeningen blijven komen
en die extra’s die iedereen wil voor zijn kinderen
bezorgen heel wat ouders bijkomende zorgen.

voor een lager inkomen door tijdelijke werkloosheid
of andere inkomensverliezen.

Bovendien zorgde de coronacrisis dit jaar voor extra
moeilijkheden. De hunker naar contact is nog meer
dan anders toegenomen want het onderhouden van
diezelfde contacten was de voorbije maanden een
hele uitdaging. Ook zorgde de crisis in vele gezinnen

Je kan steeds contact opnemen met teleonthaal op
het nummer 106. Voor meer specifieke hulp kan je
contact opnemen met het Sociaal huis “De Pastorij”,
Pastorijstraat 2, 2480 Dessel, 014 38 90 40.

Daarom, dit jaar, vergeet de mensen rondom jou niet.
We doen elk jaar met ons allen een hele duit in het
zakje van de warmste week maar vergeten soms wel
eens de ouderen, zieken en eenzamen in onze eigen
buurt. Misschien kan je dit jaar een extra kaartje
schrijven voor die eenzame persoon in je straat.
Als je merkt dat iemand stiller is dan anders eens
vragen of je iets voor hen kan betekenen, een extra
telefoontje naar een ver familielid of uit het oog
verloren vriend. Misschien heb je zelf nood aan een
gesprek of extra hulp maar weet je niet goed waar je
terecht kan. Weet dan dat je zeker niet alleen bent en
dat er steeds mensen zijn die je willen helpen.
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Dessel investeert in de toekomst
Deze bestuursperiode van 2020 tot en met 2025 zal er in Dessel enorm geïnvesteerd worden.
Sinds de goedkeuring van het meerjarenplan werd er natuurlijk niet stilgezeten. Daarom geven we jullie
graag een stand van zaken van enkele dossiers. Elke maand lichten we 1 dossier toe in de vorm van
een tijdlijn. Hierin zullen de ondernomen acties van de laatste 2 jaar opgesomd worden. Vooraleer een
investering in het straatbeeld te zien is, moeten er namelijk heel wat stappen ondernomen worden.
Deze maand lichten we het dossier rond de Lorzestraat toe.

Stand van zaken dossier ‘Lorzestraat’
raming:
€ 1,2 miljoen

enkele bewoners blokkeren dossier,
overleg tussen landmeter gemeente
en landmeters betrokken bewoners

gesprekken tussen
voorbereiding en aanvraag tot
bewoners, overleg
wijziging bovenlokaal functioneel
met studiebureau
fietsroutenetwerk (BFF) informatievergadering:
en landmeter i.v.m.
startvergadering met
presentatie voorontwerp- rooilijn
Anteagroup
2017
2018
2019 plannen
2020
goedkeuring lastvoorwaarden
door gemeenteraad en
aanstelling studiebureau
Anteagroup door schepencollege

2021?

start heraanleg
ontvangst goed- bespreking verslag
keuring wijziging informatievergadering
BFF
op enkele plaatsen
loopt het voorontwerp
aangepast voorontwerp gemaakt met
op privédomein
2 opties: gesprek met vraag tot grondafstand
(totaal 187 m²)
en/of aanpassing ontwerp met opofferen van
parkeerplaatsen

Een vriendelijk woord
Een vlammetje, een lichtje, een goeiedag, …
Het kan zoveel betekenen in deze donkere dagen. Het zijn de kleine
dingen die het doen. Neem je telefoon en doe een fijne babbel met
een vriend of spreek een kennis aan op straat.
Aan het begin van de lockdown namen enkele leden van het
bijzonder comité sociale dienst de hoorn van de haak. De warme
gesprekken die daaruit voortvloeiden, zinderen nog na. Je krijgt er
zoveel voldoening en dankbaarheid voor in de plaats. Voorzitter van
de seniorenraad, Eric Peeters, en onze schepen Anita zetten deze
taak nog steeds voort door regelmatig de telefoon te nemen om bij
de mensen te polsen hoe het gaat.
Een gouden raad voor ieder die er nood aan heeft: wacht niet af,
maar spreek iemand aan. In deze onzekere en soms moeilijke periode
proberen we een steun te zijn voor iedereen die het nodig heeft.

Foto: Anita neemt deze tijd graag de telefoon in de hand om te horen of alles goed gaat.

Wist je dat...?
je verplicht een erkenningsnummer nodig hebt om
honden en katten op te
vangen tegen betaling? Een
erkenningsnummer aanvragen kan
via dierenwelzijn.vlaanderen.be.
je op het kruispunt
Hofstraat-Turnhoutsebaan aan het
Heilig Hartbeeld gewoon
achterlangs moet kruisen,
zoals op een gewoon kruispunt
zonder markeringen?
de provincie en het agentschap
natuur en bos bevestigden dat de
gracht niet meer natuurlijk
bevloeid kan worden door de lage
waterstanden? Er wordt wel een
beheersplan uitgewerkt door de
dienst integraal waterbeleid van
de provincie en het agentschap.
het sluiten van de kerncentrales
geen draag vlak heeft bij de
Vlaamse bevolking?
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Pagina van Jong N-VA Dessel
Jong N-VA Dessel brengt leden op
de hoogte i.v.m. vernieuwing
Witgoor centrum
Op zaterdagavond 28 november informeerde
onze schepen van Jeugd, Barbara Rommens, de
geïnteresseerde leden van Jong N-VA Dessel over de
stand van zaken over de herlocatie van JG Scharnier
en de bouw van de nieuwe school De Meikever.
In verband met JG Scharnier lopen momenteel de
gesprekken tussen het dekenaat (grondeigenaar),
het parochieteam, de beheerders van het
parochiecentrum en de Scharnier verder om tot een
gedragen oplossing te komen. De gemeente stelt
oplossingen voor voor de aangehaalde mogelijke
problemen.
Het was een zeer informatieve avond met voor de
meesten ook best heel wat nieuwe info! Zo houden
we onze leden van op de eerste rij op de hoogte!
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Heb je een hart voor Vlaa

Word dan nu lid van Jong N-VA Dessel
en wij betalen jouw lidgeld van 2021!
Geef ons een seintje via dessel@jongnva.be.

VEEL SUCCES MET DE BLOK
EN DE EXAMENS!

Foto: Heb je nood aan een babbel, voel je je niet goed in je vel? Praat
er over met iemand! Familie, vrienden of een anonieme professionele
medewerker. Er staat altijd hulp voor je klaar.
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Lid worden? Neem contact op met onze voorzitter:
Maurits Van Rompaey: mauritsvanrompaey@hotmail.com • 0491 64 06 75
dessel.jongnva.be • www.facebook.com/desseljongnva

