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Beste Desselaar,
In januari begon ik aan mijn 21e jaar als burgemeester. 
Tel daarbij zes jaar schepen en zes jaar oppositie en 
meer dan de helft van mijn leven maak ik deel uit van 
de gemeenteraad. En ja,  dan voel je je toch wel wat 
verantwoordelijk voor de ‘staat’  van ons dorp. In het 
goede, in het slechte… Daarnet maakte ik nog een 
f ietstochtje.  Als kind deed ik dat vaak. Zomer en winter. 
Eigenlijk mochten wij veel,  naar de huidige maatstaven 
toch. Ongemoeid buiten spelen. We verkenden alle 
hoeken en kanten. Kenden alle beekjes en paadjes.  We 
waren dan wel jonger dan Wim Sonnevelds ansichtkaart 
of Louis Neefs z’n dorp in de Kempen. Toch leunden we 
daar sterker bij  aan dan bij  de huidige digi-generatie.  Een 
lange inleiding om tot het punt te komen dat ik op deze 
zondagnamiddag* wil maken. Want ons dorp veranderde 
zienderogen. De klok bleef hier niet sti l  staan…

Vele landen en regio’s kampen met de ontvolking van het 
platteland. Jongeren trekken naar de steden en in de 
dorpjes blijft  de vergrijzing achter of het zijn welstellende 
stedelingen die er hun tweede verblijf  zoeken. Liefst met 
een zweem van kijk-eens-hoe-authentiek-we-zijn. In 
Vlaanderen misschien minder prangend maar ik vraag 
me toch af hoe het Dessel zou zijn vergaan als de 
economische vooruitgang ons geen opportuniteiten had 
geboden. Of als we die niet zouden genomen hebben. Met 
beide handen. 

Vele jaren terug nam ik kennis van een Nederlandse 
studie waarin de onderzoeksvraag luidde: ‘Wat heeft een 
lokale gemeenschap nodig om levensvatbaar te zijn? ’ 
Het antwoord was een gelijkzijdige driehoek die je het 
best kan onthouden met het letterwoord WOW. Je moet 
er kunnen wonen, ontspannen en werken. Het klinkt 
logisch maar het dient een constant aandachtspunt te zijn 
in het beleid, als je je lokale gemeenschap een toekomst 
wil geven natuurlijk. En elke zijde van deze driehoek 
is van levensbelang. Haal er ééntje of twee weg en je 
gemeenschap zakt als een pudding in elkaar. 

De eerste zijde: wonen. Binnen de stedenbouwkundige 
regels,  verordeningen en draaiboeken, alsook gewestplan 
en ruimtelijke uitvoeringsplannen, bieden we 
woonmogelijkheden voor jong en oud. Kansen ook naar 
ieders vermogen. Een goede mix van eengezinswoningen 
en appartementen. Bouwmogelijkheden voor o.a.  jonge 
gezinnen en huurmogelijkheden. Inbreidingsprojecten 
binnen de woonzones krijgen daarbij onze steun waarbij 

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

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

Kris Van Dijck
Burgemeester

we waken over de kwaliteit.

Een tweede zijde, die al les moet schragen, 
is werk. De zandontginning, de uitbouw van 
de nucleaire bedrijvigheid en de komst van 
industrieën naar de Kempen schonk Desselaars 
tewerkstelling. Maar ook het ontwikkelen 
van industriële en ambachtelijke zones gaf 
ondernemers en hun werknemers kansen. 
Welvaart vond zo haar wortels in wat van 
oudsher een onvruchtbare streek was.

De mensen die hier wonen en werken, moeten 
natuurlijk een meerwaarde vinden op het vlak 
van ontspanning en vrije tijd; sport,  cultuur, 
natuur, … Levenskwaliteit wil ik het noemen. 
En ook daarin doorstaan we met brio de toets. 
Een bruisend verenigingsleven en een prachtige 
infrastructuur. Maar ook door de impact van de 
zandontginning en landschapsonderhoud door 
landbouwers en overheden vind je hier unieke 
belevingsmogelijkheden: f iets- en wandelpaden 
in ongerepte natuur met prachtige vergezichten.    

Ja,  daaraan denk ik als ik door Dessel f iets.  Als 
ik verkiezingsprogramma’s schrijf.  Als ik dat met 
medestanders en medewerkers omzet in daden. 
Of zoals nu aan mijn schrijftafel zit… 

Met vriendelijke groeten,

Kris Van Dijck
Burgemeester

*Elke zondag belicht Kris op zijn website
krisvandijck.be een onderwerp dat hem opviel.  
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Anita Vandendungen aan het woord...
Een gezonde geest in een gezond lichaam
Als Schepen van Gezondheid wil ik toch iedereen aanmoedigen om 
voldoende te bewegen, ook in deze moeilijke tijden.
Rust roest,  zelf ben ik 42 jaar actief lid van de turnkring (40 jaar 
vrijwilliger) en mis ik nu ook iedere week het oefenen in clubverband.  
Toch moeten we creatief zijn en zoveel mogelijk wandelen, f ietsen, 
zwemmen, … Velen onder jullie hebben waarschijnlijk ook al ontdekt 
hoe mooi de natuur is in onze gemeente.
We hebben ook terug ingetekend op het bewegingsprogramma 
‘#deKempenbeweegt’  en dit tot de zomer. Op RTV kan je dagelijks om 
10.30 u en om 15.00 u een kwartier bewegen op een laagdrempelige 
manier. Voor mensen die niet buiten kunnen sporten, is dit de ideale 
gelegenheid om te bewegen. Misschien kan je dit samen met je 
mantelzorger of verzorgende eens volgen, wat zeer belangrijk is voor 
je fysieke en mentale gezondheid.
Heb je een af levering gemist? Geen probleem, je kan ze altijd 
terugvinden via: https://tvplus.be/programmas/samenbewegen
Wij streven naar een gezonde gemeente en hebben nog enkele 
projecten in het vooruitzicht:

• rookstopactie,  die gezien de huidige omstandigheden digitaal 
georganiseerd wordt

• B.O.V. (bewegen op verwijzing) dat samen met Logo-Kempen 
uitgewerkt wordt

• 10.000 stappen
• gezondheidswandeling

Hou de gemeentelijke website en Facebook in het oog voor meer info.
Ook zou ik langs deze weg iedereen willen bedanken die zich 
opgegeven heeft als vrijwilliger of medisch geschoolde om te helpen in 
het vaccinatiecentrum van eerstelijnszone Baldemore (Balen, Dessel, 
Mol, Retie).  Zo kunnen we allen hopelijk zo snel mogelijk ingeënt 
worden en kan het normale leven terug starten.
Nog even volhouden, samen kunnen we dit!

Foto: Anita geniet t ijdens de coronaperiode van 
een wandeling in de natuur. 
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Zwerfvuil
De subsidies voor het opruimen van 
zwerfvuil door verenigingen werden 
in januari goedgekeurd door het 
schepencollege. Ook nu weer konden 
we rekenen op enkele vereninigingen 
die naar trouwe gewoonte de handen 
uit de mouwen staken om Dessel 
proper te houden. Dankjewel aan de 
Stokkestappers, natuurvereniging 
Den Bunt, Alfons Smet Residenties, 
Femma Witgoor, OKRA Witgoor, La 
Muze, KWB Witgoor en Jong N-VA. 

JG Scharnier: stand van zaken herlocatie
Toen we enkele jaren geleden startten met een masterplan voor 
Witgoor, met als kers op de taart een nieuwe school voor de Meikever, 
werd al vlug de vraag gesteld: en de Scharnier? Het laatste wat een 
lokaal bestuur wil,  is dat haar verenigingen niet kunnen gedijen of 
geen kansen zouden krijgen. Dessel is daar geen uitzondering op. 
Zie wat er de laatste jaren allemaal gebouwd is in onze gemeente en 
steevast met veel of iets minder veel steun van de lokale overheid. Het 
is niet niks!
Maar nu de uitdaging voor de Scharnier…
Belangrijk om te weten is dat de huidige Scharnier niet van 
de gemeente is.  In het centrum van Witgoor zijn twee grote 
grondeigenaars te vinden. Enerzijds de gemeente met al de ruimte 
rond de kerk, de school tussen de kerk en het Parochiecentrum 
en het Meiplein. Anderzijds dekenaat Mol met de school en de 
Scharnier aan de zuidkant van de Meistraat en het Parochiecentrum 
aan de noordkant. Van het dekenaat kreeg de gemeente de formele 
toestemming om een nieuwe school te bouwen op haar gronden ten 
zuiden van de Meistraat.  Ook De Scharnier zou dan plaats moeten 
ruimen. Waar dan een nieuwe Scharnier? 
Het plan van de gemeente, in nauw overleg en overeenstemming 
met het bestuur van JG Scharnier, was om de Scharnier pal voor het 
parochiecentrum op te trekken, op de plaats waar op de authentieke 
plannen van het Parochiecentrum een café voorzien was. 

Pluspunten van het voorstel van de 
gemeente:

• één locatie voor het 
gemeenschapsleven van jong en 
oud;

• gemeenschappelijk gebruik van 
vergaderruimten;

• gemeenschappelijk gebruik van 
toiletten;

• gemeentelijke investering in een 
renovatie van het parochiecentrum.  

Er werd intens onderhandeld met het 
parochieteam, het parochiecentrum 
en de Scharnier, maar het leidde 
tot niks. Het parochieteam en de 
beheerders van het parochiecentrum 
konden zich niet vinden in het 
voorstel.  Alles terug naar af.  Wordt 
vervolgd… 
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2017

20212020

gesprekken 
Spinfi t + fanfare: 
bekendmaken 
noden

overleg met stu-
diebureau: eerste 
schetsontwerp en 
verdere verfi jning

start bouw

Stand van zaken dossier ‘gymhal + repetitieruimte’

opstellen lastenboek door 
diensten + goedkeuring 
gemeenteraad

analyseren dossiers 
kandidaat-studiebureaus
+ toewijzen opdracht aan 
Archilles

eerste overleg 
Spinfi t i.v.m. 
toekomst 
Spinhallen

2018 2019

verder overleg met Spinfi t 
en schepencollege i.k.v. 
uitbreiding sporthal Brasel

2019

eerste vraag fanfare 
i.v.m. zoektocht naar 
nieuw lokaal

verder overleg 
met fanfare i.k.v. 
herinrichting DOJO 
Spinhal

dossiers worden 
samengevoegd: 
nieuwbouw gymhal 
+ repetitieruimte

raming:
€ 2,6 miljoen

bevraging mogelijke toekomstige gebruikers repetitie-
ruimte + inlichten huidige gebruikers Spinhal

De Betrokkenheid 20 jaar verder
Als je al le folders van de Betrokkenheid netjes hebt 
bijgehouden, heb je er ondertussen 193 verzameld. De 
eerste Betrokkenheid start echter al met de 6e jaargang, 
aangezien de eerste vijf  jaar er zo'n 3 à 4 keer per jaar een 
blaadje verscheen onder de naam ‘Actief ’.  Sinds december 
2000 valt de Betrokkenheid quasi maandelijks in de bus 
(gemiddeld 10 folders per jaar, 2013 uitgezonderd). De 
eerste legislatuur volgden we samen met jou het beleid van 
gemeente en OCMW kritisch vanuit de oppositie.  Na het 
behalen van de absolute meerderheid met de verkiezingen 
van 2006 herbegon de nummering van de bladzijden. Er 
brak immers een nieuwe periode aan voor onze lezers, 
maar niet in het minst ook voor ons als politieke partij. 
Ondertussen zijn we meer dan 500 bladzijden verder, en 
blijven we jullie met plezier maandelijks op de hoogte 
houden van het reilen en zeilen in Dessel. 
In januari 2017 verscheen de Betrokkenheid voor het 
eerst in zijn nieuwe, frisse en kleurrijke lay-out. Barbara 
Rommens en Pieter-Jan Gys namen toen de fakkel over van 
Frans en zij  verzorgen sindsdien met jeugdig enthousiasme 
maandelijks het ontwerp van de folder. Kris Van Dijck 
bleef aan boord als tekstschrijver. Het redactieteam 
breidde recent uit met Diana, Ellen, Han en Sophie. Je 
zag ook enkele nieuwigheden verschijnen. Zo laten we 
voortaan elke maand een bestuurslid aan het woord in 
de rubriek "schrijver van de maand" en geeft een tijdlijn 
jullie inzicht in het verloop van een groot dossier.  Voor de 
rest vullen we de folder met het belangrijkste Desselse en 
Vlaamse nieuws en geven ook de jongeren hun blik op de 
feiten in de JongBetrokken.

Naast de Betrokkenheid zet N-VA Dessel ook in op 
de sociale media (Facebook: N-VA Dessel 
en  Instagram: nva_dessel) en hun website 
dessel.n-va.be. Barbara zorgt voor de visuele 
ondersteuning, Han houdt de website in orde en 
Pieter-Jan beheert onze Facebook en Instagram 
en overziet als communicatieverantwoordelijke 
de hele zaak. Het ganse team levert knap werk 
met maar 1 doel voor ogen: zorgen voor jullie 
betrokkenheid bij  het beleid! 

Foto: Barbara en Pieter-Jan zorgen sinds 2017 voor de opmaak 
van jouw Betrokkenheid en andere media.

Gelezen 
in de krant
1. De Tijd, 2016
2. HLN, 2021
3. De Tijd, 2021

Het politiek 
beleid zit 
al  decennia 
lang scheef in 
Wallonië.

1

2

3
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https://nl-nl.facebook.com/nvadessel/
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Lieven Scheire over het vaccin
Vele mensen weten niet hoe een vaccin werkt 
maar toch heeft de meerderheid van de mensen 
een prik gehad tegen tetanus, hepatitis,  enz. 
Nu zijn er veel vragen over het coronavaccin 
en in welke mate dit veilig is.  Omdat het 
internet vol staat met al dan niet betrouwbare 
informatie willen wij jullie al een betrouwbare 
podcast bezorgen via deze QR-code. In deze 
podcast gaat tv-persoonlijkheid Lieven Scheire 
aan de digitale tafel zitten met hieronder een 
biologische expert,  een virologe van de 
UZ Gent, een neutrale journalist die 
voornamelijk schrijft  over de farma en 
een vaste collega mechanica/ICT die niets 
over vaccins afweet om vragen te stel len 
ter verduidelijking. De 
podcast duurt 2 uur maar 
je kan doorklikken naar 
de vraag die je interesseert 
of natuurlijk volledig 
beluisteren op je eigen 
tempo.

Parel aan de Desselse kroon
Dat is het minste wat we kunnen zeggen als we 
Tabloo verkennen, dat in de fase van afwerking 
zit.  Je weet het ongetwijfeld wel.  De Desselse 
gemeenschap stelde verschil lende voorwaarden 
aan de berging van het laagactief en kortlevend 
afval in Dessel.  Gaande van optimale veiligheid tot 
tewerkstelling. Van meerwaarde in de vorm van een 
lokaal fonds tot een informatie-,  communicatie- 
en ontmoetingscentrum voor de Desselaar. Dat is 
Tabloo! Opgebouwd aan de hoek van de Gravenstraat 
en de Kastelsedijk als een grote betonnen tafel, 
met binnenin een moderne afwerking met veel 
hout en glas.  Op het gelijkvloers bevindt zich naast 
de ontvangstruimte een restaurant-cafetaria en 
een podiumzaal met 200 zitplaatsen rondom een 
imposante middenruimte. Op de eerste verdieping 
o.a.  vergaderzalen, voor iedereen bruikbaar, en 
kantoren voor STORA en MONA. En daarboven 
twee imposante tentoonstellingsruimten met 
een permanente opstelling rond radioactiviteit. 
Maar ook de omgeving mag gezien worden; met 
landschapspark, speeltuin en wandelroute.  
Dit jaar zal Tabloo in een testfase opengaan, om in 
2022 in volle exploitatie te gaan. Beslist iets waar 
we allen naar uitkijken en wat velen ons zullen 
benijden. Daar zijn we zeker van. Foto: De bouwwerken van Tabloo zijn al aardig opgeschoten. Ook het 

landschapspark met speelheuvels krijgt sti laan vorm. 

Foto: Bestuurslid Elia Vos voltooide reeds haar vaccinatie als medewerkster 
van WZC Alfons Smet Residenties!

https://maandoverzicht.nerdland.be/nerdland-special-vaccins/

