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Beste Desselaar,

In deze editie laten we Bart 
De Wever aan het woord en 
schenken we je een greep uit zijn 
nieuwjaarsboodschap waarin hij 
optimistisch vooruitblikt. . .

Ik hoor je denken: “Bart De 
Wever optimistisch? Wat gaan we 
nu krijgen?”. Hoe kan je nu een 
optimist zijn tijdens COVID-19? 
En toch. En wel dankzij de 
Vlamingen die opnieuw massaal 
op het appel zijn voor de derde 
prik. Als we geluk hebben, 
kunnen we COVID volgens de 
experten weldra benaderen zoals 
de griep en dan wenkt eindelijk 
weer het vrije leven zonder 
beperkingen. Ons mentaal 
welzijn, de opleiding van onze 
kinderen, onze welvaart en onze 
zorg zouden er wel bij  varen.

Maar ook het politieke 
debat moet weer normaal en 
rationeel worden. Zo had je 
politieke extremisten met 
hun antivax-desinformatie en 
anderzijds politici die tijdens 
een crisis zonder schroom 
volmachten willen gebruiken om 
fundamentele burgerlijke rechten 
en vrijheden opzij te schuiven. 
De N-VA zat in deze 
polarisering vaak tussen 
hamer en aambeeld. Niet 
al le beslissingen waren de 
beslissingen van ons hart,  en 
sommige beslissingen bleken 
achteraf ook niet de juiste. 
Hoe kan het ook anders in zo’n 
ongeziene crisis.  Maar anders 
dan België bleef men Vlaanderen 
wel besturen. 
Een goed uitgekiend Vlaams 
relanceplan zal onze economie 
helpen aan te zwengelen. Er werd 
een klimaatplan uitgewerkt dat 
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gebaseerd is op concrete maatregelen. 
Haalbaar en betaalbaar voor de burger. 
Mensen die gaan werken voor een 
laag loon krijgen van Vlaanderen een 
extra bonus. Langdurig werklozen 
zullen worden geactiveerd via een 
verplichte gemeenschapsdienst.  Alleen 
in Vlaanderen worden nieuwkomers 
verplicht ingeburgerd, nu ook met een 
taalscreening in de derde kleuterklas. 
Want de Nederlandse taal verbindt 
ons allemaal.  Elk kind, ongeacht de 
afkomst, krijgt in Vlaanderen een 
toekomst als lid van een gemeenschap 
die gelooft in werken, innoveren, 
ondernemen, sparen en zorg dragen 
voor elkaar.
Het contrast met België kan niet groter 
zijn. De door linkse en Franstalige 
partijen gedomineerde regering 
verhoogde de belastingen met 
€ 2 miljard en gaf dat geld uit aan niet-
werkenden. De inf latie is torenhoog 
en er worden alleen maar putten 
gegraven. We gaan naar het grootste 
begrotingstekort van heel Europa. En 
alsof dat nog niet genoeg is,  gaat men 
de goedkoopste en meest klimaat-
vriendelijke energiebron stopzetten. 
Dure en vervuilende gascentrales 
moeten in de plaats komen. 
Onbegrijpelijk.  (vervolg zie p. 542)

Bart De Wever
voorzitter N-VA

Heb je een hart voor Dessel?

Heb je een hart voor Vlaanderen?

Word dan lid van N-VA Dessel!
Word lid via dessel.n-va.be/word-lid

of bel 0477 63 24 92.
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Han Mermans aan het woord...
Leven in Witgoor

Ik heb in januari 2018 de Desselse Heide 
ingeruild voor Witgoor als mijn woonplaats. 
Ik ben met andere woorden de gracht 
overgestoken, al scheelt het maar een paar 
meters.  Witgoor is een gemeenschap die leeft. 
Kijk bijvoorbeeld naar de beleving van het 
voetbal in een prachtig nieuw stadion aan de 
Wouwerstraat.  Als de Chiro iets organiseert, 
is er altijd veel volk. Iedereen heeft er immers 
wel ergens een link met de Chiro. En misschien 
is het mooiste voorbeeld wel Witgoor Kermis. 
Tijdens de kermis is heel Witgoor op de been. 
Een prachtig fenomeen. Al hebben we die 
de laatste jaren niet kunnen vieren zoals we 
dat gewend waren. Hopelijk kunnen we in de 
zomer die komt alle maatregelen achter ons 
laten en terug uitkijken naar een volwaardige 
editie.
Naast de kermis is er nog veel meer om naar 
uit te kijken, waaronder de vernieuwing 
van Witgoor Centrum. Ons Lokaal Bestuur 
wilde van de Witgoornaar zelf horen hoe 
het nieuwe centrum eruit zou moeten gaan 
zien. Dit verwezenlijkte ze via een jarenlang 
participatietraject.  De ideeën die door de 
geëngageerde Witgoorse bevolking geuit zijn, 
zijn gebundeld tot een definitieve herinrichting 
van het Witgoorse Centrum. De gemeente 
organiseerde daarom een informatiewandeling 
in de avond van 21/02/2022 om deze voor 
te stel len. In een volgende editie lees je hier 
ongetwijfeld meer over!
Enfin, ik ben blij  om deel te mogen uitmaken 
van dit bruisende deeltje Dessel en werk graag 
mee aan de verdere uitbouw ervan.

Foto: Han is een trotse inwoner van Dessel-Witgoor.

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

 Het icoon van Dessel
Het heeft lang geduurd… Na de klassering van onze 
dorpspomp in 2021, het opstellen van een renovatiedossier, 
de goedkeuring door het Agentschap Onroerend Erfgoed 
en de toekenning van de daaraan gekoppelde subsidie, l igt 
een volledige renovatie in het verschiet.
Het college van burgemeester en schepenen verleende op 
26 november 2021 goedkeuring aan de gunning van de 
opdracht ‘restauratie van de waterpomp Dessel,  Markt’  aan 
het Geels bedrijf  RENOTEC NV dat gespecialiseerd is in de 
renovatie van monumenten. De aanvangsdatum is voorzien 
op 14 maart.
De 146 jaar oude pomp zal helemaal gedemonteerd en 
overgebracht worden naar het atelier van RENOTEC NV. 
De twee uitlaten, waarlangs terug water zal stromen, zullen 
voorzien worden van de twee oorspronkelijke metalen 
leeuwenkoppen. Rond de pomp komt een omheining met 
paaltjes zoals die te zien is op oorspronkelijke foto’s. 
De uitvoeringstermijn bedraagt 60 dagen. De volledige 
renovatie wordt geraamd op 157.330 euro inclusief 
btw waarvan Vlaanderen 60 % van de voor subsidie in 
aanmerking komende werkzaamheden voor haar rekening 
neemt, 74.415 euro. Als onze pomp dan nog eens zo lang 
meegaat,  zijn we in 2168 beland. 	   Kris Van Dijck
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(vervolg artikel voorblad) 
Weldra breekt het tiende jaar aan dat Vlaanderen in 
de 21ste eeuw zonder meerderheid wordt bestuurd. We 
betalen het merendeel van de belastingen, we realiseren 
83 % van de export,  we transfereren miljarden en houden 
volstrekt fail liete landsdelen overeind. Het is t ijd. Het 
is t ijd om te kiezen. Het is t ijd om aan de Vlaming te 
vragen om verstandig te kiezen. Alleen de keuze voor 
confederalisme geeft Vlaanderen de zelfbeschikking om 
onze toekomst weer in handen te nemen. Alleen zo blijven 
we een topregio met welvaart,  welzijn en warmte voor 
alle burgers. Kies voor ons, kies voor de toekomst van 
Vlaanderen.
Ik wens u allen een gelukkig 2022. Tot binnenkort!

Vlaamse groeten,
Bart De Wever
voorzitter N-VA

Foto: Een foto van de pomp uit de oude doos. 
Bron: facebookpagina "Heemkundige Kring De Griff ioen Dessel"
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N18 Dessel-Retie: de laatste loodjes
De laatste jaren zijn er heel wat werken uitgevoerd op 
de N18 Dessel-Retie.  De laatste werken ter verbetering 
van f ietspaden en rioleringen komen er nu aan. Wat 
de rioleringen betreft werd vastgesteld dat de riolen, 
die onder het f ietspad liggen, tussen de kruispunten 
Klaaseind-Koolvenstraat en Kuilender-Bleekstraat in 
zeer slechte staat zijn. Deze worden vernieuwd en er 
wordt onmiddellijk een gescheiden stelsel aangelegd. 
Dit wil zeggen vuilwaterriolen die het afvalwater naar 
het zuiveringsstation laten vloeien en het regenwater 
van zowel de woningen als van de straat in een apart 
stelsel af leiden naar de Koolvenloop. Ecologisch beter 
voor de waterhuishouding.
Boven die riolen zullen dan nieuwe f ietspaden 
komen net zoals de f ietspaden op het stuk van Retie. 
Bedoeling is dat tijdens de werken verkeer in één 
richting mogelijk blijft . 
Zoals nu gepland:

• Voorbereidende werken op grondgebied Dessel 
starten in maart.

• Dessel aan de westzijde: midden april  tot midden 
augustus.

• Dessel aan de oostzijde: midden augustus tot 
midden november.

• Retie aan oostzijde: midden april  tot midden mei.
• Retie aan westzijde: midden mei tot midden 

september.
Hiermee hopen we dat de Turnhoutsebaan er weer 
voor een hele tijd tegen kan.    Kris Van Dijck

 Peuterspeelpunt
Weer een nieuw initiatief van ons Lokaal 
Bestuur. Het Huis van het Kind, gevestigd in ons 
Sociaal Huis ‘De Pastorij’,  en vzw IBO-Dessel 
(kinderopvang) slaan de handen in elkaar waarbij 
ouders, grootouders of een oppas met hun peuter 
van 0 tot 3 jaar naar het “peuterspeelpunt” kunnen 
komen. Peuters kunnen met andere peuters spelen 
en zo ervaring opdoen voor ze de stap zetten 
naar de kleuterschool.  De ouders, grootouders of 
andere opvoeders blijven aanwezig en kunnen zo 
kennis maken met anderen, alsook met onze dienst 
opvoedingsondersteuning.
Plaats van gebeuren is de Speelplaneet in de 
Netestraat en gaat door elke 2de en 4de maandag 
van de maand van 9u30 tot 11u30, en dit vanaf 14 
maart a.s.  Wegens de paasvakantie echter niet op 
11 april.  Zet de stap, jij  en je kind kunnen er al leen 
maar van leren.  	   Kris Van Dijck

Foto: Schepen Herman Minnen staat aan het kruispunt met de 
Koolvenstraat waar de verzakking in de riolering goed merkbaar is. 

Foto: Schepenen Barbara Rommens en Anita Vandendungen zijn 
blij  dat het peuterspeelpunt eindelijk kan openen!

Dauwtrappen 2022
De koude en de regen hielden ons niet tegen. Op 
zondagochtend 6 februari trokken we om 8 uur onze 
wandelschoenen en regenjas aan en onze paraplu 
open om opnieuw te gaan Dauwtrappen. Tijdens 
onze tocht passeerden we voor een deel over de 
mooie route van de kunstwandeling 'Aan de kant' . 
Na de wandeling genoten we van een tas koffie 
en boterhammen met spek, of zoals we het hier 
zeggen "een sneej mee ne crèp spek" om terug aan te 
sterken!    Pieter-Jan Gys

Foto: Onze wandelaars waren vroeg uit de veren voor onze eerste editie terug na lange tijd. 
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Afdelingsraad
Voortaan zullen onze 
voorzitter Serge Sips en onze 
secretaris Stein Thiels onze 
Desselse Jong N-VA-afdeling 
vertegenwoordigen op de 
nationale afdelingsraad van Jong 
N-VA in het Vlaams Parlement. 
Maurits was de afgelopen twee 
jaar Kempense regiocoördinator. 
Deze taak wordt van hem 
overgenomen door iemand van 
de Herentalse afdeling.

We bedanken Pieter-Jan en 
Maurits om de voorbije twee 
jaar die taak op zich te hebben 
genomen en wensen Serge en 
Stein veel plezier en succes! 

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

Foto: Serge en Stein vertegenwoordigen onze afdeling in de afdelingsraad van Jong N-VA 
nationaal. 

VLAAMSE WEEK

TEGEN PESTEN


