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Beste Desselaar,

Elk zichzelf respecterend volk heeft haar 
feestdag. Ook wij,  Vlamingen. Bij  ons is dat 11 
juli.  Niet zozeer omdat de Vlaamse ambachten 
op 11 juli  1302 de Franse ridders in het stof 
deden bijten, meer omdat het boek dat daarover 
in 1838 door Hendrik Conscience geschreven 
werd: “De Leeuw van Vlaanderen”, de verarmde, 
uitgebuite en geminachte mensen terug wat 
zelfrespect deed krijgen. Hij besloot het boek 
met een oproep die nu wat oubollig klinkt maar 
in die tijd wervend werkte: 
“Gij,  Vlamingen, die dit boek gelezen hebt, 
overweeg bij  de roemrijke daden, welke het 
bevat,  wat Vlaanderen eertijds was, wat het nu 
is,  en nog meer wat het worden zal,  indien gij  de 
heilige voorbeelden uwer vaderen vergeet.”
Sindsdien is Vlaanderen opnieuw uitgegroeid 
tot één van de welvarendste naties van de 
wereld. En dit door de inspanningen en de 
werkkracht van vele generaties.  Dat is voor mij 
de betekenis van onze Vlaamse feestdag. Het 
verleden kennen om het heden te begrijpen en 
bovenal de inspiratie bieden om een krachtige 
toekomst uit te bouwen voor onszelf en onze 
kinderen. Een gemeenschapsgevoel creëren 
welke ons doet beseffen dat we elkaar nodig 
hebben om mooie doelen te bereiken. Ieder voor 
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Bedankt Diana!
Naar aanleiding van onze bestuursverkiezingen besliste Diana 
Slegers om zich geen kandidaat meer te stel len voor secretaris van de 
afdeling.
Diana draait al  van in den beginne mee en is al jarenlang actief als 
afdelingssecretaris,  ze heeft gewerkt onder verschil lende voorzitters 
en heeft dit altijd met veel plezier en een enorm engagement gedaan. 
Een vaste en onmisbare waarde in ons bestuur. Na veel wikken en 
wegen besliste Diana om zich geen kandidaat meer te stel len als 
secretaris,  de tijd voor opvolging is rijp. 
Bij  deze willen we als afdeling Diana graag bedanken voor de 
jarenlange samenwerking en haar engagement en inzet,  niet al leen 
voor onze afdeling maar ook ver daarbuiten.
Diana, we wensen je nog heel veel succes en plezier in alle dingen die 
je nog zal ondernemen en waar je mee bezig bent.	
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Kris Van Dijck 
Burgemeester
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Vlaamse feestdag!
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DESSEL

HANG JE 
LEEUWENVLAG 
UIT OP 11 JULI!

Nog geen vlag in huis? 
Bestel er gratis eentje via

dessel@n-va.be of 0497 73 01 43.

zich, of samen ergens de schouders onder zetten? Ik kies 
duidelijk voor dat laatste en doe dat als burgemeester,  als 
volksvertegenwoordiger, met de intentie dat nog vele jaren 
te blijven doen. Dat wens ik ook u toe; in uw privéleven, 
op uw werk, in uw vrije tijd: een zinvol leven. Samen 
kunnen we Dessel en Vlaanderen nog mooier maken. Zijn 
dat geen mooie vooruitzichten?

Fijne feestdag gewenst,

Kris Van Dijck
Burgemeester Dessel
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Karin Kuypers aan het woord...

Foto: Karin koos bewust voor een mandaat in het Bijzonder 
Comité voor de Sociale Dienst. 
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Beste lezer,

Graag wil ik jullie wat meer uitleg geven over wat het 
“Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst” (BCSD) is.  Het 
BCSD is een orgaan van het OCMW. Het is samengesteld 
uit 3 mensen van N-VA, 2 mensen van D&W, één persoon 
van CD&V en een voorzitter (N-VA). Minstens 1 keer per 
maand komt het comité bijeen om het aantal agendapunten 
te bespreken en behandelen. In Dessel zijn dat gemiddeld 
tussen de 60 en 80 punten (dossiers) die er behandeld 
moeten worden. De vergaderingen zijn niet openbaar, 
worden dus altijd gehouden in besloten zitting. Hieraan 
gaat heel wat werk vooraf.  De maatschappelijk werker heeft 
een afspraak met een bepaalde cliënt over een bepaalde 
vraag en stelt een dossier samen. Als het dossier volledig 
is,  wordt dit op de agenda geplaatst en kunnen wij als leden 
van het bijzonder comité deze grondig lezen en bespreken. 
Daarna wordt er op elk dossier apart een grondig antwoord 
geformuleerd. De hulpaanvragers kunnen zich indien ze 
dat zelf wensen laten aanhoren of het comité kan hun ook 
uitnodigen zodat ze hun aanvraag persoonlijk kunnen 
komen uitleggen of verduidelijken.

Welke vragen kunnen er aan bod komen of wat wordt er 
meestal behandeld op zo’n BCSD?

•  Verwarmingstoelagen worden behandeld.
•  Er is ook een stand van zaken van het LAC (lokale  

adviescommissie over afsluiting of heraansluiting van  
elektriciteit,  aardgas of water. 

•  BCSD is bevoegd voor dossiers ivm individuele   
hulpverlening. Toekennen, terugvorderen, herzien of  
zelfs schorsen van een individuele steun op het vlak van  
maatschappelijke dienstverlening en integratie.

•  Voorbeelden hiervan zijn: toekenning van een   
leef loon, f inanciële ondersteuning voor mensen met 
schulden of een voorschot op de werkloosheids- 
vergoeding, enz.

•  In dringende gevallen en binnen de perken bepaald  
door het huishoudelijk reglement van het BCSD, 
kan de voorzitter zelf een dringende beslissing voor 
hulpverlening nemen. Deze beslissing moet dan wel de 
eerstvolgende vergadering geagendeerd worden op het 
BCSD en bekrachtigd worden.

• Een voorbeeld hiervan: als een dakloze persoon een 
beroep doet op de maatschappelijke dienstverlening 
van het OCMW van de gemeente, moet de voorzitter 
van het BCSD hem of haar de vereiste dringende 
hulpverlening toekennen. De beslissing die de 
voorzitter daarvoor genomen heeft moet dan op de 
eerstvolgende vergadering van het BCSD bekrachtigd 
worden.

Bij het lezen van deze tekst zullen jullie wel begrepen 
hebben dat ik een sociaal en een meevoelend iemand ben 
die graag met mensen werkt en mensen helpt waar nodig. 
Dit is ook de reden waarom ik gekozen heb om een sociaal 
mandaat op te nemen in de politiek. En bij  deze hoop ik dat 
iedereen een beetje een idee heeft wat er op een BCSD zoal 
besproken wordt.

Verkeersveiligheid Dessel
Verkeersveiligheid; velen hebben hun mond 
er van vol,  als het over hun eigen straat 
gaat… Op een ander rijden we liefst zo snel 
mogelijk. Die houding moet keren.
Samen met provincie, lokale politie, 
studiebureau Mint, de vereniging van 
verongelukte kinderen, VSV en andere 
gemeenten sloegen we de handen in elkaar 
om dieper in te gaan op die plekken in 
Dessel die ook effectief veiliger kunnen. 
Plaatsbezoeken werden afgelegd en ideeën 
werden uitgewisseld om tot soms eenvoudige, 
t ijdelijke oplossingen te komen, al kan het 
ook zijn dat drastischere ingrepen nood-
zakelijk zijn. Dan is het zaak daar ook de 
vele geldmiddelen voor uit te trekken. Het 
ondertekenen van het SAVE-charter houdt 
niet al leen het opmaken van plannen in, 
maar ook de opvolging naar realisatie.  Niet 
zomaar vrijblijvend maar resultaat gebonden. 
Dessel wil die uitdaging aangaan. Bestuur en 
inwoners. Samen.   Kris Van Dijck
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Foto: Burgemeester Kris Van Dijck en schepen Herman 
Minnen ondertekenden het SAVE-charter. 
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FJC Kempen 
Geweld binnen het eigen gezin is een fenomeen 
dat nog te veel voorkomt. De complexiteit en 
gevoeligheid dat rond dit onderwerp hangt, zorgt 
ervoor dat het een grote uitdaging blijft  om het 
probleem aan te pakken. Een samenwerking over 
verschil lende diensten (OCMW, politie,  justitie) 
heen is dan ook noodzakelijk om betekenisvol te 
zijn en het geweld te kunnen stoppen. 
Het FJC (Family Justice Center) is een organisatie 
die deskundigheid rond intrafamiliaal geweld 
bundelt.  Hun grootste doel is er voor zorgen dat 
gezinnen weten waar ze terecht kunnen voor hulp- 
en dienstverlening. Daarnaast wil het inzetten op 
preventie en sensibilisering. 

Op 12 mei 2022 kwam minister van Justitie en 
Handhaving Zuhal Demir langs bij  FJC Kempen 
tijdens een conferentie rond geweld binnen 
het gezin voor beleidsmakers, administratieve 
diensten, OCMW en politie.  Schepenen Anita 
Vandendungen en Barbara Rommens waren 
hier ook aanwezig en hoorden hier enkele 
verontrustende feiten. Zo blijkt uit onderzoek 
dat slachtoffers pas melding maken van geweld 
na 35 (!) incidenten. De cijfers van dossiers 
rond intrafamiliaal geweld die wekelijks worden 
opgestart bij  de politie blijven ook stijgen. 
Minister Demir riep op om het probleem 
bespreekbaar te maken door alert te zijn voor 
signalen en zowel slachtoffer als dader hierover 
aan te spreken. Ze benadrukte nadien ook het 
belang van een organisatie als het FJC en hoopt 
dat deze centra snel over heel Vlaanderen 
opgestart zijn.    Barbara Rommens

Vaderdag
Vaderdag en moederdag worden van oudsher in de 
provincie Antwerpen op een ander moment gevierd dan 
in de rest van Vlaanderen. Vele gezinnen 
profiteren er misschien zelfs van om hun 
(groot)moeders en (groot)vaders twee keer in de 
bloemetjes te zetten. Vaderdag wordt volgens de 
traditionele kalender gevierd op 19 maart,  de naamdag 
van de Sint Jozef en moederdag op 15 augustus, de 
naamdag van Maria. De "moderne" vieringen in mei 
en juni zijn overgewaaid vanuit de Verenigigde Staten. 
Daar werd presidentieel beslist dat elke tweede zondag 
van mei moederdag zou zijn en vele jaren later werd 
ook vaderdag daar off icieel erkend. Vanuit Amerika 
verspreidde dit gebruik zich over de rest van de 
westerse wereld.    Barbara Rommens

Foto: Anita en Barbara waren aanwezig op de conferentie van FJC 
Kempen waar minister Zuhal Demir kwam spreken. 

Foto: Tijdens de wekelijkse donderdagmarkt deelden Sophie, Serge, Brigitte en Karin een kleine attentie uit ter ere van vaderdag op 12 juni 
aan vaders, grootvaders en alle mannen die zorg dragen.. . 
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Lid worden? Neem contact op met onze voorzitter:
Serge Sips: serge.sips@jongnva.be
dessel.jongnva.be • www.facebook.com/desseljongnva
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Jonge leeuwen
Iets meer dan een jaar geleden 
kwam ik via via in contact met 
Jong N-VA en hoewel ik al lang 
twijfelde om de stap te zetten, 
was het er omwille van mijn 
studies nog nooit van gekomen. 
Maar begin 2021 besloot ik dan 
toch om een lidkaart te kopen. 
Toen de zoveelste coronagolf was 
gaan liggen en het leven weer wat 
op gang kwam, begon ook onze 
werking weer op gang te komen. 
Ik werd meteen opgenomen in de 
hechte vriendengroep die Jong 
N-VA Dessel is,  alsof ik er al jaren 
bij  hoorde. Een van de leuke dingen 
aan Jong N-VA is de grote mix van 
verschil lende activiteiten. Zowel 
plezante avonden in de Desselse 
cafés als meer serieuze lezingen, 
educatieve uitstapjes en sociaal 
bewogen initiatieven zoals onze 
zwerfvuilacties passeerden al de 
revue. Dit al les met als hoogtepunt 
het nationale wintertreffen waar 
we met onze afdeling het mooie 
weer maakte. Ondertussen ben ik 
toegetreden tot het bestuur en kan 
ik zelf van binnenuit mee nadenken 
over de inhoud die wij aan onze 
jongerenafdeling willen geven.

In mijn ogen is Jong N-VA Dessel 
voor mij het ideale startpunt voor 
politiek/sociaal geëngageerde 
jongeren om mee te bouwen aan 
onze prachtige gemeente.
Dit artikeltje is uiteraard te kort 
om volledig te omschrijven wat 
Jong N-VA allemaal inhoudt en 
kan betekenen. Gelukkig is er een 
simpele manier ook om zelf te 
ondervinden wat Jong N-VA Dessel 
inhoudt, namelijk lid worden! 

Indien je lid wilt worden van Jong 
N-VA Dessel mag je altijd contact 
opnemen met onze voorzitter Serge 
Sips of één van onze andere beleden 
en dan zullen we je met plezier 
verder helpen!	   Stein Thiels
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Foto: Stein is blij  met zijn lidmaatschap bij  Jong N-VA.

Ledenactiviteit 2022
Op zaterdag 4 juni deden wij onze eerste ledenactiviteit in lange tijd. 
Met een bezoek aan het Fort van Breendonk in de voormiddag was 
er ruimte om sti l  te staan bij  de historische gebeurtenissen op deze 
site.  In de namiddag zorgde het bezoek aan de brouwerij  van Duvel 
voor een evenwichtige ervaring waardoor serieuze en minder serieuze 
gesprekken elkaar konden afwisselen.
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