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Nieuwsbrief voor de Desselse bevolking
In memoriam: Hugo Draulans
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Op vrijdag 11 maart 2022 is oud-burgemeester Hugo
Draulans thuis overleden. Hugo werd geboren in
Dessel op 9 januari 1934 en had er heel zijn leven een
tandartspraktijk. Hij huwde met Elly Van der Straeten
en ze kregen vier kinderen: Els, Hilde, Peter en Greet.
Hugo is als overtuigd Vlaams-nationalist heel zijn
leven politiek actief geweest. Eerst voor de Volksunie,
die hij in Dessel mee oprichtte, nadien voor haar
opvolger, de N-VA. In Dessel was hij in totaal 36 jaar
gemeenteraadslid, waar van 6 jaar burgemeester van
1983 tot 1988 en 12 jaar eerste schepen van 1989 tot
2000. Daarnaast was hij provincieraadslid van 1965 tot
hij in 1982 senator en lid van de Vlaamse Raad werd,
de voorloper van het Vlaams Parlement.
Hugo was enorm begaan met zijn Dessel. Een
gedreven idealist die erg principieel kon zijn.
Onrechtvaardigheid maakte hem boos en opstandig.
Hij hield van de natuur en als cultuurminnaar was hij
jarenlang voorzitter van fanfare De Eendracht. Hugo
stond mee aan de wieg van STOLA, nadien STORA, en
was op zes jaar na van 1999 tot heden voorzitter van
de Raad van B estuur.
Eind vorig jaar werd Hugo nog in de bloemetjes gezet
als pionier van onze partij in Dessel. Op 10 maart
werd het nieuw Dessels N-VA-bestuur verkozen. Voor
het eerst in decennia was Hugo geen kandidaat meer.
Eén dag later is hij van ons heengegaan. Die symboliek
zegt veel.
 Kris Van Dijck

Hugo Draulans

9 januari 1934 - 11 maart 2022

Een busje vol materiaal naar Oekraïne.
Dank aan alle schenkers en helpers!
#oekraïne #overallegrenzenheen

V.U. Ellen Verhoeven, Zandvliet 60, Dessel - Verboden op de openbare weg te werpen.
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Beste Desselaar,
Toen ik op zaterdagochtend 5 maart vernam
dat Theo Francken medisch materiaal voor
Oekraïne begon in te zamelen, sprong ik
onmiddellijk op de kar. Via sociale media
werd de oproep gelanceerd om ook in
Dessel het nodige te doen en goederen in
te zamelen. Verzamelpunt was het huis
van onze voorzitter Ellen Verhoeven.
In een mum van tijd engageerden zich
tientallen Desselaars. Van alle, maar dan
ook alle politieke gezindheden. Politieke
grenzen maakten plaats voor eendracht en
hulpvaardigheid. Ook onze drie apotheken
en het ziekenhuis van Mol sprongen in
de bres. De berg groeide zienderogen
waarbij van het oorspronkelijk plan, om
alles via Theo naar Polen te transporteren,
afgeweken werd. Op dinsdagavond 8 maart,
goed drie dagen na het lanceren van de
oproep, kon ik met een goed gevulde bestelwagen van Autoverhuur Dries en medechauffeur Rudy B osselaers het konvooi naar
Warschau ver voegen. Een mooie start voor
hulp aan Oekraïne en naar we vrezen niet de
laatste die nodig zal zijn…
Ondertussen vangen we in Dessel de eerste
vluchtelingen al op en wordt hotel Alauda
in gereedheid gebracht om nog meer
Oekraïeners onderdak te bieden. Samen
zetten we er onze schouders onder om het
hotel terug leefbaar te maken.
Bedankt aan allen die op één of andere
manier hun bijdrage leveren.
Met vriendelijke groeten,
Kris Van Dijck
Burgemeester
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Foto: Herman is vooral trots op de uitbouw van de G-sport in Dessel.

Herman Minnen aan het woord...
Vijftien jaar geleden zette ik de eerste stappen in de
gemeentepolitiek. Na een goede verkiezingsuitslag kreeg
ik de kans om te zetelen in het schepencollege vanaf 2007.
Dit was allemaal nieuw voor mij en daarom heb ik de eerste
jaren heel veel geluisterd, informatie verzameld en urenlang
dossiers gelezen. Het was voor mij belangrijk om dadelijk
goed van start te gaan. Ik kwam in een wereld terecht die
ik alleen kende van op tv of in de kranten. Maar als je er
dan zelf in zit, blijkt de werkelijkheid toch heel anders.
Ondertussen heb ik al heel wat watertjes doorzwommen,
maar zelfs nu nog leer ik elke dag wat bij. Het mooie aan
deze job is dat je tussen de mensen leeft en dat je ook
daadwerkelijk iets voor hen kunt betekenen. Het is niet
alleen op papier te doen, maar je kan ook ten velde met je
handen gaan werken. Zo heb ik met plezier mijn handen uit
de mouwen gestoken bij de bouwwerken van Witgoor Sport,
Chiro Witgoor en Dessel Sport.
Natuurlijk kan ik dit werk enkel doen omdat ik een familie
heb die achter mij staat. De steun van mijn gezin is heel
belangrijk voor mij, hoewel dit voor hen niet altijd evident
is. Zo heeft mijn vrouw me al vele avonden en weekenden
moeten missen en was ik tijdens een groot stuk van de jeugd
van mijn kinderen vaak uit huis. Daarom wil ik heel graag
Sonja, Jolien, Lies en Corien en Annelou danken!
Eén van de mooiste dingen waarin ik de afgelopen jaren
plezier aan beleefd heb, is de opstart van de G-sport
in Dessel. Dit is een groot succes, ook wel dankzij de
verenigingen die mee op de kar zijn gesprongen. Ik heb al
veel zaken mee helpen realiseren met onze ploeg (links) en er
zit ook nog heel wat in de pijplijn (rechts):
• aanleg Finse piste
• realisatie tentoonstellingsruimte en speeltuin Sas4toren
• aanbouw zaaldeel 4 en
dojo's Sportpark Brasel
• realisatie Wall of Fame
• opstart en uitbouw G-sport
• bouw GBS De Kangoeroe
• heraanleg Turnhoutsebaan
fase 1
• renovatie en ontwikkeling
Scholeke Brasel
• ...

• heraanleg Lorzestraat
• heraanleg Kleine Hei en
Molenhei
• renovatie pomp markt
• bouw gymhal
• bouw GBS De Meikever
• heraanleg baan Dessel
richting Witgoor
• opstellen mobiliteitsplan
• heraanleg bankirai
Campinaplein
• heraanleg fietspaden
• aanleg beachvolleybalvelden
• ...

Foto: Kris bij aankomst: "Missie volbracht!"
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Verantwoordelijkheid en verkeersveiligheid gaan hand in hand

Hervormingen in de sociale huisvestingssector

Overal waar ik mensen ontmoet, hoor ik opmerkingen
over de verkeersveiligheid in onze gemeente. Iedereen
is er op de één of andere manier mee bezig. Ook
op de sociale media- pagina’s met betrekking tot de
gemeente staan er berichten over dit onder werp.Fout
parkeren, snelheidsovertredingen,… het zorgt voor
vele ergernissen. De verkeerslichten ter hoogte van
de markt en Hofstraat worden dagelijks genegeerd
en dat leidt tot ronduit gevaarlijke toestanden. De
ergernissen van de burgers zijn dus meer dan terecht
en ook ons bestuur is er vaak, zoniet dagelijks mee
bezig. Echter, een veilige omgeving creëren, moeten
we samen doen. De wegcode wordt al op de lagere
school bijgebracht. Daar leren onze kinderen al dat
een rood licht niet genegeerd mag worden maar als
je het aantal inbreuken vaststelt, lijkt dit toch voor
sommigen moeilijk te respecteren.

Vlaams Minister Matthias Diependaele is bezig
met een grondige her vorming van de sociale
huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren. Hiermee wordt de wir war aan sociale
verhuurders een halt toe geroepen. Er komt in
elke gemeente één woonactor. Op basis van de
voorstellen van de lokale besturen heeft de Vlaamse
Regering elk werkingsgebied definitief afgebakend.
Tegen 1 januari 2023 zal er één woonmaatschappij
moeten worden opgericht per regio. Concreet wil
dit voor ons zeggen dat de Ark in een groter geheel
zal opgaan, samen met het sociaal verhuurkantoor
en al de andere maatschappijen die actief zijn
in de gemeenten: Baarle-Hertog, Balen, Beerse,
Dessel, Kasterlee, Lille, Mol, Oud-Turnhout, Retie,
Turnhout en Vosselaar. Eén inschrijvingsregister,
één wachtlijst, één aanspreekpunt.  Diana Slegers

Het lokaal bestuur kan snelheidsbeperkingen
door voeren, extra verkeersborden plaatsen,
straten al dan niet tijdelijk verkeersvrij maken
maar de eindverantwoordelijkheid ligt wel bij de
weggebruikers zelf; stop voor een rood licht, rij niet
sneller dan toegelaten, wees altijd opmerkzaam en
voorzichtig. Onze bestuursleden krijgen vaak de
opmerking: “Kunnen jullie daar eens niets aan doen?!”
Het lokaal bestuur van de gemeente en het bestuur
van onze afdeling steken vaak de koppen bij elkaar om
maatregelen te bespreken en daaruit nieuwe situaties
aan te pakken. De handhaving van de regels moet
vaak door de politie gebeuren, maar ook de ordediensten kunnen niet 24/7 op elke straathoek een
agent voorzien. B ovendien merken we ook dat bij
snelheidscontroles de locaties sneller online staan dan
dat de agenten zich kunnen opstellen.
Elke weggebruiker dient de wegcode te kennen en na
te leven, ook wanneer er geen agent toekijkt.
Als bestuur blijven we in de toekomst verder bekijken
hoe we gevaar kunnen beperken maar zonder dat
iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt zal niets
ooit voldoende zijn.
 Sophie Ver faille
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Foto: Sophie en Pieter-Jan staan aan een kruispunt waar vaak
verkeersinbreuken gebeuren.
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Foto: Ellen Verhoeven en Guy Muylaert werden respectievelijk als
voorzitter en onder voorzitter verkozen.

Bestuursverkiezingen 2022
Elke 3 jaar verkiest elke N-VA-afdeling opnieuw
een bestuur. Voorzitter en onder voorzitter worden
rechtstreeks verkozen, de andere bestuursfuncties
worden nadien onderling verdeeld.
Begin maart brachten onze stemgerechtigde leden
hun stem uit tijdens de bestuursverkiezingen
in Dessel. Onder het toeziend oog van Frank
Van Gool (voorzitter N-VA Laakdal) werden
Ellen Verhoeven en Guy Muylaert verkozen tot
voorzitter en onder voorzitter van onze afdeling.
Zij worden bijgestaan door 14 mandatarissen en 13
bestuursleden, die allemaal met grote meerderheid
van stemmen verkozen werden.
Wat doet nu zo'n afdelingsbestuur? Wel, het
organiseert de lokale werking. Het bestuur is
eigenlijk het klankbord van de raadsleden, het werft
leden, organiseert activiteiten en denkt stilletjes al
aan de volgende verkiezingen.
Tijdens de volgende bestuursvergadering zullen de
andere interne functies verder verdeeld worden.
 Barbara Rommens
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Pagina van Jong N-VA Dessel
Oorlog in Europa
Op 24 februari bereikte ons het nieuws dat
de Russische troepen waren begonnen met
het bombarderen van Oekraïense steden.
Geheel onver wacht kwam dit nieuws niet,
want de Russische troepenopbouw aan
de grens was al maanden bezig. Wat wel
iedereen verbaasde, was de hevigheid
waarmee het conflict losbarstte. Ver wacht
werd dat Poetin zich ging beperken
tot het bezetten van de zelfverklaarde
volksrepublieken Donjetsk en Loegansk.
Weinigen hadden echter zien aankomen dat
de aanval zo groot ging zijn.
Voor het eerst sinds de jaren ‘90 woedt
er weer een grote oorlog in Europa, dit
zorgde voor een ongeziene eensgezindheid
bij zowel de Europese burgers als in de
politiek. Alle landen kwamen samen om
zware sancties af te spreken tegen Rusland.
Ook was er een enorme eensgezindheid
over het opvangen van Oekraïense
vluchtelingen. Hoewel dit een sterk signaal
was van de Europese unie en al zijn
lidstaten zullen Europa en België toch ook
eens voor de spiegel moeten gaan staan
om te bekijken wat deze oorlog voor ons
betekent op lange termijn.
Hierbij zal aandacht geschonken moeten
worden aan 2 zaken. Ten eerste zal men
moeten investeren in defensie. Het
Belgische leger is onderbemand en slecht
uitgerust, mede omdat men jarenlang het
nut niet inzag van een sterke defensie. Maar
zoals het oude Romeinse spreekwoord zegt,
als men vrede wilt, bereid dan voor op
oorlog. We moeten niet alarmistisch doen,
een oorlog in West-Europa is nog steeds
zeer onwaarschijnlijk, maar deze crisis zou
ons toch moeten aansporen om meer na te
denken over de slagkracht van de Belgische
en Europese defensie.
Het tweede punt waarop men in België en
bij uitbreiding in gans Europa zal moeten
focussen is de energieafhankelijkheid van
landen zoals Rusland. Dit is een gevaar
voor onze welvaart. Als de gaskraan morgen
wordt dichtgedraaid, zal Duitsland, de
grootste economie van Europa, gewoon
stilvallen. Dit zou ook voor onze economie
ongeziene schade betekenen. Als het echter
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Foto: De jongeren Driss en Serge overhandigen symbolisch een doos ter waarde
van € 150 medisch materiaal in naam van Jong N-VA Dessel aan voorzitter Ellen
Verhoeven die haar huis en terras als verzamelplaats terbeschikking had gesteld.

van onze federale regering afhangt, zal onze gasafhankelijkheid
en dus ook onze afhankelijkheid van Rusland verder toenemen.
Door het bouwen van gascentrales zet men dus onze welvaart
op het spel. Deze oorlog kan ook een kans zijn om meer
te streven naar een gezonde energiemix met meer en meer
hernieuwbare energie maar waarbij ook de kerncentrales een
belangrijke rol blijven spelen. Zo blijven we we ten minste nog
een beetje baas over onze eigen energieproductie.
De oorlog in Oekraïne bracht gelukkig ook bij de burgers een
ongeziene vorm van solidariteit op gang, ook in onze gemeente.
In een mum van tijd zamelden de Desselaars een volle
camionette met medisch materiaal en andere hulpgoederen in
die ondertussen veilig door onze burgemeester is afgeleverd
in Polen. Ook Jong N-VA wilde zich niet onbetuigd laten en
doneerde een doos hulpgoederen.
Wilt u zelf ook een bijdrage leveren voor Oekraïne? Dan kan u
nog steeds storten op het rekeningnummer van het consortium
12-12: BE19 0000 0000 1212.
 Stein Thiels

Foto: Jong N-VA Dessel was aanwezig op het Wintertreffen van Jong N-VA
nationaal in Dworp. Zij lieten hun stem horen bij de verkiezing van de nieuwe
jongerenvoorzitter - Jeroen Bergers (linkse foto met gele das) - en nieuwe
regiocoördinator van de Kempen - Sam Nauwelaerts (rechtste foto in het
midden).

Lid worden? Neem contact op met onze voorzitter:
Serge Sips: serge.sips@jongnva.be
dessel.jongnva.be • www.facebook.com/desseljongnva

