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Toen we in het najaar van 2001 de N-VA als
nieuwe partij boven de doopvont hielden,
braken voor ons boeiende, uitdagende maar
ook onzekere tijden aan. Als eerste algemeen
secretaris en met voorzitter Geert Bourgeois en
onder voorzitter Bart De Wever begonnen we met
veel vallen en opstaan aan de weg te timmeren.
Het werd geen wandeling door het park en we
zagen letterlijk en figuurlijk zwarte sneeuw. We
kregen bijvoorbeeld onmiddellijk een kiesdrempel
in de maag gesplitst, een idee van de regering
Verhofstadt II met de bedoeling het voor kleine
partijen onmogelijk te maken de kop boven het
maaiveld te steken. Geen 5 %, geen zetels. En geen
zetels, ook geen partijfinanciering. We hadden
nauwelijks centen om iets op de rails te zetten…
Na een kartel aangegaan te hebben, werd ik
fractievoorzitter in het Vlaams Parlement. Een
functie die ik tweemaal mocht uitoefenen en ik
zat dus heel die tijd mee in de cockpit van de
partij. Hieraan kwam een einde in 2013.
Toen onlangs een nieuwe voorzitter van de
partijraad moest verkozen worden, stelde ik me
kandidaat. De partijraad is het parlement van
de N-VA dat maandelijks op zaterdagnamiddag
samenkomt en de grote lijnen van de partij uitzet.
Naast de ministers en parlementsleden gaat het
om tientallen vrijwilligers. Tweehonderd in totaal.
Onze dorpsgenoot Koen Huysmans zit ook in die
partijraad.
Van de drie kandidaten voor het voorzitterschap
kreeg ik in een geheime stemming de meerderheid
van de stemmen achter me. Op de vraag waarom
ik dat wil doen, kan ik alleen maar zeggen dat
ik opnieuw meer bij de interne werking van de
partij wil betrokken worden. Met mijn jarenlange
er varing denk ik een extra bijdrage te kunnen
leveren. Dit gecombineerd met mijn respect voor
de vele vrijwilligers in het politieke middenveld,
wil ik samen met hen bakens blijven verzetten.
Ook op een zaterdagnamiddag.

Kris Van Dijck
Burgemeester
Laat het de gemeente weten
Heb je iets te melden over de gemeente?
Op de website van de gemeente Dessel kan je via een
e-formulier melding maken van:
- gebreken in het straatbeeld;
- over volle vuilbakken;
- verkeersonveilige situaties;
- zwerfkatten;
- ...
Of wil je iets melden dat je heel positief vindt?
Het kan allemaal via https://www.dessel.be/thema/
detail/3103/thinwonersik-wil-iets-melden of scan de
QR-code.

Met vriendelijke groeten,
Kris Van Dijck
Burgemeester

V.U. Ellen Verhoeven, Zandvliet 60, Dessel - Verboden op de openbare weg te werpen.
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Barbara Rommens aan het woord...
Ik heb me altijd gelukkig geprezen dat ik de kans
gekregen heb om naar de muziekacademie te mogen
gaan. Al toen ik klein was, was er muziek in huis. Het
was voor mij dan ook echt aftellen tot ik eindelijk
mocht starten. Nu, meer dan 25 jaar later, ben ik nog
steeds een trouwe leerling aan de academie en pas ik
wat ik daar leerde toe in koor en big band. En hoewel
het vaak wel puzzelen is om thuis tijd te maken om te
repeteren, is muziek spelen pure ontspanning, maar
ook een uitdaging en herseng ymnastiek.
Elk hersendeel wordt namelijk aangesproken als je
een instrument bespeelt. Er is telkens een ander deel
betrokken voor bv. het aansturen van je motoriek, het
analyseren van wat je hoort, het lezen van de muziek,
het geheugen voor de muziek, de emoties die er mee
gepaard gaan en zo verder.
Wanneer je als kind al leert spelen, zijn je hersenen nog
volop in ontwikkeling. De verbindingen die je dan legt
in je hersenen kunnen heel stevig worden aangelegd.
Volgens onderzoek heeft het zelfs een positief effect op
het IQ en het later beter kunnen studeren. Daarnaast
zorgt het samen muziek maken ook voor een goede
sociale en emotionele ontwikkeling.
Ook bij andere kunstvormen zoals dans, toneel,
beeldende kunst, creatief schrijven, … wordt een waaier
aan hersengebieden aangesproken. Ook daar is de
motoriek, emotie, creativiteit, … volop in ontwikkeling
en werk je samen in groep aan het behalen een prachtig
resultaat.
Het belang van het aanbieden van cultuur op jonge
leeftijd is dus groot. Ik ben dan ook blij dat er in onze
gemeente enkele nieuwe projecten op stapel staan op
dat vlak. Er is in Dessel al jaren een afdeling van de
Academie voor Muziek en Woord voor de 1e en 2e
graad (leeftijd lagere school). Binnenkort komt daar –
als er goedkeuring verleend wordt vanuit de overheid
–het domein dans bij. Er wordt ook volop bekeken
of we een afdeling van de beeldende kunsten kunnen
opstarten in Dessel. Al zijn we daar voor nog op zoek
naar een geschikte locatie. In de zomer vakantie wordt
er voor het eerst een cultuur week georganiseerd in de
vorm van een musicalkamp en
ook tijdens de Grabbelpas en via
de bibliotheek worden er leuke
creatieve activiteiten aangeboden.
En dat klinkt als muziek in mijn
oren.
Wil je Barbara aan het werk
zien en horen,
scan dan deze QR-code.
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Foto: In het vrijetijdsleven van schepen voor Cultuur Barbara
Rommens speelt muziek een grote rol.

Update vaccinaties BalDeMoRe*
Op zaterdagavond 8 mei konden we zeggen dat
98 % van de 65-plussers in *Balen, Dessel, Mol en
Retie minstens hun eerste prik gekregen hebben.
De doelstelling van 70 % wordt alzo ruimschoots
overschreden. Een deel van die resterende 2 % zijn
mensen die niet mobiel zijn en zullen binnenkort
ingeënt worden door hun huisarts.
Na de 65-plussers is het de beurt aan de
risicopatiënten tussen 65 en 18 jaar. Wie
risicopatiënt is, wordt softwarematig bepaald door
Vlaanderen op basis van de huisartsendossiers
en de gegevens van de ziekenfondsen. Op
woensdag 5 mei vertrokken 6.000 uitnodigingen
naar risico-patiënten geboren tussen 1959 en
een deel van 1969 die vanaf 17 mei hun eerste
prik zullen krijgen. Ben je voor 1968 geboren en
nog niet uitgenodigd? Dan hoor je niet tot de
risicopatiënten.
De intensiteit waarmee er ingeënt wordt,
hangt gewoon af van het aantal vaccins die
we toegezonden krijgen. Onze vrijwilligers en
medewerkers doen hun uiterste best om alles
optimaal te laten verlopen en laten geen spuit
verloren gaan. We krijgen van onze inwoners ook
niet anders dan complimenten. Een oprechte dank
aan allen die hun steentje bijdragen.
Wil je inzage krijgen in
welke periode jij, als geen
risicopatiënt aan de beurt
zal zijn, dan kan je altijd
polshoogte nemen via de
website:
www.laatjevaccineren.be

Op 8 mei kreeg 98 % van de 65-plussers hun eerste prik  doelstelling 70 %
behaald!
Begin mei vertrokken 6.000 uitnodigingen naar risico-patiënten geboren
tussen 1959 en een deel van 1969.
Vind jouw geschatte vaccinatieperiode op www.laatjevaccineren.be.
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Foto: B estuursleden Guy en
Driss zijn vrijwilliger in het
vaccinatiecentrum.

Nieuwe fietsen en fietsenstalling

Foto: Schepenen Willy Broeckx en Herman Minnen tonen met trots
de nieuwe elektrische fiets en de pas geïnstalleerde fietsenstalling.

De gemeente kocht 2 elektrische fietsen bij de lokale
handelaar. Deze fietsen staan ter beschikking van
het personeel van het administratief centrum en
van het sociaal huis voor verplaatsingen binnen de
eigen gemeente of naar de buurgemeentes. Zo kan
voor die ritten de auto in de garage blijven staan. Op
die manier blijft de gemeente zich inzetten voor het
burgemeestersconvenant Kempen2030.
Voor de inwoners en bezoekers van Dessel werden
deze maand ook 2 overdekte fietsenstallingen
geïnstalleerd. Deze bevinden zich op wandelafstand
van de bushaltes aan de markt. De ene fietsenstalling
staat achter het administratief centrum, de
andere vlak aan de pad naar het kerkhof. De
fietsenstallingen zijn dag en nacht te gebruiken.

Contentement

inwoners die vinden dat alles hier vierkant draait. Is
alles hier perfect? Bijlange niet! Betekent dit dat we
niets meer moeten doen? Absoluut niet! Ik kan jullie
Sinds 2009 woon ik in Dessel. Op een dag rijd ik door
dan ook verzekeren dat alle niveaus binnen uw lokale
onze prachtige gemeente en zie de eerste zonnestralen
afdeling verder blijven werken. Onze bestuursleden,
weerkaatsen op het kanaal. De zon doet deugd na de
mandatarissen, schepenen en burgemeester doen elke
koude dagen, ik zie kinderen spelen in de speeltuin die
dag opnieuw verder om van Dessel een nog mooiere,
in de schaduw van de Sas4-Toren staat en ik voel me
veiligere en toegankelijkere gemeente te maken. En
content. Contentement, een gevoel waar van ik soms
ja, dat kost heel wat tijd, energie en middelen. En
denk dat mensen het verloren zijn. Jammer want het is
ook daar dragen we allemaal ons stuk aan bij.
het mooiste gevoel dat er is.
Maar toch zou ik nog dur ven vragen om een extra
Overal hoor ik mensen klagen ondanks de vele mooie
inspanning vanuit de bevolking, nl. het toelaten van
faciliteiten die ik zie groeien in onze gemeente.
contentement. Ik blijf dus pleiten voor contentement;
We wonen in een rustige, landelijke gemeente die
blij zijn met wat je wel hebt, veeleer dan kniezen op
zijn autonomie heeft kunnen behouden. We zijn
wat je momenteel ontbreekt.
zelfstandig, niet gefusioneerd met grotere gemeentes
Waar geluk meestal van korte, tijdelijke duur is, kan
en hebben toch een grote variëteit aan faciliteiten. Dit
contentement een meer waarde voor langere tijd zijn.
alles ondanks net geen 10.000 inwoners.
Bovendien hebben we het zelf in onze handen. Het
Naast de gemeentelijke diensten en de sociale
geeft moed, is beter voor de geestelijke gezondheid
diensten die werken aan de uitbreiding van een lokaal
en ook het lichaam heeft er baat bij.
dienstencentrum kunnen we beroep doen op een eigen
Tot slot wil ik jullie uitnodigen om onze gemeente
uitgebreide bibliotheek die steeds zijn aanbod upeens te herbekijken vanuit een mooier perspectief.
to-date weet te houden en binnenkort uitlenen bij de
Eén met een gemoed gevuld met contentement.
buurbibliotheken makkelijker maakt.
Bovendien ben je uiteraard ook steeds welkom om
Burgerparticipatie is hier meer dan een duur woord.
onze ploeg te versterken door lid te worden of om
De gemeente heeft verschillende adviesraden en
actief onze ploeg te versterken. Voor meer info
burgerparticipatieprojecten opgestart. Schepenen
hierover kan je terecht op ons secretariaat of kan
en burgemeester zijn zeer toegankelijk en bereid
je een mailtje sturen naar dessel@n-va.be of een
te luisteren naar elk voorstel dat de burger op tafel
berichtje sturen op onze Facebookpagina.
brengt.
We hebben 2 voetbalstadions, 4 Chiro’s, 2
buitenschoolse opvangfaciliteiten, 4 kleuter- en
basisscholen, waar van 1 gemeenteschool reeds
vernieuwd is en de tweede in de nabije toekomst
verhuist naar een nieuwbouw, 2 jeugdhuizen, een
heus sportpark te Brasel, binnenkort een nieuwe
g ymhal, een tennisclub, verschillende toeristische
ontmoetingspunten, een ontmoetingscentrum
in opbouw, industrieterreinen, nucleaire sites, 3
mooi aangelegde gemeentelijke begraafplaatsen, de
weginfrastructuur wordt systematisch vernieuwd en
veiliger gemaakt en zo kan ik nog even doorgaan.
Foto: Sophie nam een foto van één van de mooie uitzichten op het
Ondanks dit alles zijn er nog steeds inwoners en exkanaal in onze gemeente.
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Pagina van Jong N-VA Dessel
Skateroute - 16,7 km
Omdat de wandelroutes bij vele mensen de oren uitkomen, hebben wij voor jullie een skeelerroute
uitgestippeld. De route bedraagt 16,7 km en kan je natuurlijk starten op elk punt. Voor deze beschrijving
starten we op de Markt van Dessel.
1.
2.
3.
4.

Vanuit de Markt vertrek je naar de Boonhofstraat.
Aan het einde van de Boonhofstraat draai je links in naar de Heegstraat.
Via de Heegstraat en de Taaihoek ga je naar de Buskesstraat.
De Buskesstraat ten eind steek je de Eersels over en ga je de Wittebergenstraat door langs Witgoor Sport
tot aan de Meistraat.
5. Bij de Meistraat steek je over en draai je via de Bloemdallaan de Blokstraat rechts in.
6. Hier kan je een pitstop maken voor een ijsje, maar dit kan ook in de Kromstraat, wat de volgende straat
in de route is.
7. Na de kromstraat draai je de Almenstraat in tot aan Sas 5 waar je naar rechts gaat tot aan de Dijkstraat.
8. Bij Sas 5 kan je natuurlijk ook even rusten. Je gaat de Dijkstraat in en volgt de Oude Markt naar de
Lucasstraat.
9. De Lucasstraat door steek je de Molsebaan over, ga je de Broekstraat ten einde en volg je de
B oeretangsdreef tot de Kleine Boeretang.
10. Hierna draai je rechts in en steek je na enkele meters de straat over om de Delstraat in te draaien.
11. De Delstraat ten einde volg je de Acaciastraat, de Eikestraat, de Kattenbos en de Kattenberg tot aan
Brasel om zo terug te gaan naar de Markt.

Zwerfvuilactie
Op 17 april organiseerden we de
eerste zwerfvuilactie van 2021,
onder een stralende zon. Naast de
Turnhoutsebaan houden we voortaan
ook drie maal per jaar de Kuilender,
de Molenhoek, Tipstraat en de
Werbeekstraat proper. Helaas lag er
weer veel zwerfvuil naast de baan
en vonden we maar liefst een 30tal ‘zwerfmondmaskers’... Zwerfvuil
hoort in de vuilbak!
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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

