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Beste Desselaar,
Op maandag 28 september sprak minister-president 
Jan Jambon een sterke Septemberverklaring uit. 
Daarmee werd het startschot gegeven van wat voor mij 
mijn zesentwintigste jaar in het Vlaams Parlement is. 
Een Septemberverklaring met sterke actiepunten om 
de toekomst van onze gemeenschap veilig te stel len. 
Maar ondertussen…
De voorbije periode, zomervakantie was toch een groot 
blijf-in-je-kot verhaal,  heb ik veel gelezen. Over hoe 
onze democratie tot stand kwam, bijvoorbeeld. Stap 
voor stap, tegen het absolutisme van de heersende 
klasse in. Die “lijdensweg” indachtig kijk ik met 
grote verontwaardiging naar wat er zich nu, bijna 
tweehonderd jaar later,  aan het afspelen is in dit 
land. Een federale regering, opgebouwd door zeven 
kleine partijen waarbij de twee grootsten van het land 
gewoon aan de kant geschoven werden. Een premier 
van de zevende (!) partij  van het land. Dezelfde partij 
die een groot akkoord tussen Vlaanderen en Wallonië 
in de weg stond. Een regering waarbij de Vlamingen, 
die de boel draaiende houden, in de minderheid 
gesteld zijn. 
Als de uitslag van verkiezingen werkelijk van geen tel 
meer is;  wat moet ik daar als democraat dan nog van 
denken? Mijn “optredens” in scholen en zaaltjes om te 
praten over politiek en democratie,  hoe het werkt en 
wat de betekenis er van is.  Heeft dat al lemaal wel zin? 
Is het geen praat voor de vaak? Heeft het nog zin aan 
zulke bollekenskermissen deel te nemen? Het is bijna 
zo ver dat de gedegouteerden gaan afhaken zodat de 
degoutanteriken hun bedjes kunnen spreiden. 

Met vriendelijke groeten,

Kris Van Dijck,
Burgemeester

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

Kris Van Dijck,
Burgemeester

Kortingsactie Dessels Kado
DESSEL

Actie verlengd tot 31 december 2020

Koop 5 bonnen, betaal € 60 en krijg € 75

Te verkrijgen op AC De Plaetse
en te besteden bij jouw favoriete 
handelaar.

Meer informatie en lijst van deelnemende 
handelaars via www.desselskado.be 

Heb jij als onderneming, handelaar, winkel, horecazaak, 
vrij beroep interesse om dit betaalmiddel ook in jouw zaak 
te aanvaarden? Neem dan contact op met Unizo Dessel.

Betrokkenheid digitaal ontvangen
Wenst u de Betrokkenheid ook 
digitaal te ontvangen en zo nog 
sneller op de hoogte te zijn van 
de laatste nieuwtjes? 

Stuur dan een mailtje naar 
dessel@n-va.be. 

Betrokkenheid
digitaal
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Dessel investeert in de toekomst
Deze bestuursperiode van 2020 tot en met 2025 zal er in Dessel enorm geïnvesteerd worden. 
De gemeenteraad gaf vorig jaar hieraan haar goedkeuring. Over de hele legislatuur zullen alle investeringen 
een kostenplaatje van € 28 miljoen bedragen. Over deze grote investeringen gaat het:
 nieuwe kleuter- en lagere school in Witgoor ;
 heraanleg van Lorzestraat met brede voet- en f ietspaden;
 nieuw gescheiden rioleringsstelsel,  weg en f ietspad van aan de Markt tot aan de brug 0bis in twee  
 fasen (eerste fase tot aan de Gracht, in tweede fase Meistraat); 
 f ietspad Turnhoutsebaan;
 nieuwe turnhal met repetitieruimte i.p.v. de Spinhallen;
 renovatie pomp;
 . . .

Sinds de goedkeuring van het meerjarenplan werd er natuurlijk niet sti lgezeten. Daarom geven we jullie 
graag een stand van zaken van enkele dossiers.  Elke maand lichten we 1 dossier toe in de vorm van 
een tijdlijn. Hierin zullen de ondernomen acties van de laatste 2 jaar opgesomd worden. Vooraleer een 
investering in het straatbeeld te zien is,  moeten er namelijk heel wat stappen ondernomen worden. 
Bij  elke investering vermelden we ook het bedrag dat als raming - dus nog niet het definitieve bedrag - 
vooropgesteld is.  Je zal ook zien dat in elk dossier de participatie met belanghebbenden hoog in het vaandel 
gedragen wordt. Dat zorgt er voor dat al les wat trager verloopt, maar op die manier maken we samen Dessel 
nog mooier, gezonder en veiliger.
Naast investeringen wegen ook de dagelijkse kosten zwaar door op het budget:  personeelskosten (die steeds 
stijgen), onderhoud wegen en openbaar domein, elektriciteit,  verwarming, onderhoud gebouwen.. .  Als 
afsluiter van de reeks 'Dessel investeert in de toekomst'  die we in deze Betrokkenheid starten, zullen we ook 
het effect dat al le investering en dagelijkse kosten hebben op de f inanciën van de gemeente toelichten. 

2019 2023-20242020

gesprekken directie en 
leerkrachten De Meikever 
over noden nieuwe school

gesprekken studiebureau 
over mogelijke inplanting 
nieuwe school

traject JG Scharnier met 
Formaat (koepel jeugdverenigingen) 
i.v.m. noden jeugdhuis

subsidieaanvraag 
bij AGION school 
Witgoor

gesprekken met dekenaat 
(grondeigenaar), parochie-
team, beheerders parochie-
centrum en Scharnier

aan kant van huidige 
kleuterschool eindrapport werd 

afgetoetst bij Scharnier

gemeente zoekt 
naar oplossingen 
voor struikel-
blokken 

start bouw school

Stand van zaken dossier ‘nieuwbouw GBS De Meikever + herlocatie JG Scharnier’*

voorstel mogelijke 
herlocatie gelanceerd: 
aanbouw parochie-
centrum Witgoor

*onderdeel van plan 
“vernieuwing centrum Witgoor”

raming:
€ 5 à 6 
miljoen

In memoriam: Roger Van Campfort
Net op de dag van Allerzielen overleed Roger Van Campfort in het ziekenhuis van 
Mol. Na jarenlang gestreden te hebben tegen kanker, werd corona hem fataal.
Roger was meer dan veertig jaar bestuurslid, en dertig jaar mandataris in gemeente- 
of OCMW-raad. Waaronder voorzitter van het OCMW en schepen. Binnen ons 
bestuur nam hij tal van verantwoordelijkheden op en hij  was o.a.  de inspirator voor 
onze voetbalkalenders en mosselfeesten. Maar ook bij  Witgoor Sport bleef hij  met 
zijn Lisa niet aan de kant staan.
Roger is nooit de man van de grote verklaringen geweest.  Wel een doener. Zo is hij 
ook van ons heengegaan. In sti lte.  Hij laat een grote leegte achter bij  al len die hem 
liefhadden. Dank u, Roger, voor al wat je voor ons deed.
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Vivaldi, 
een democratische schande 
Een spijtige vaststelling is dat de Vlaamse democratie 
opnieuw buitenspel gezet wordt, en dat terwijl  we nu 
met een crisis zitten die Vlaanderen disproportioneel 
zwaar treft.  De Vlamingen zorgen in dit land 
nochtans voor twee derde van de belastingen, 
voor 83 procent van de export en een jaarlijkse 
miljardentransfer naar het zuiden van dit land. Toch 
zal men tussen 2008 en 2024 maar liefst twaalf van de 
zestien jaar geregeerd hebben zonder democratische 
meerderheid aan Vlaamse kant.

Deze regering De Croo staat bol van groen-rode 
natte dromen zoals een minimumpensioen van 
€ 1.500 (of dit nu bruto of netto is,  daar is de 
regering zelf nog niet uit),  verhogen van de laagste 
uitkeringen, onrealistische klimaatdoelstellingen, 
sluiting van de kerncentrales,  volledige vergroening 
bedrijfswagens tegen 2026, enz. Eerst en vooral 
gaan we nu al door een zeer zware gezondheids- en 
f inanciële crisis.  De overheidsschulden worden door 
de coronacrisis ondertussen geschat op 115 % van 
het bbp (524 miljard!!) en deze regering geeft geld 
uit alsof het niets is.  De begrotingsplannen hangen 
met haken en ogen aan elkaar en gaan uit van een 
Belgische werkzaamheidsgraad van 80 % tegen 2030, 
onrealistisch hoog voor Brussel (61 %) en Wallonië 
(65 %)! Ter vergelijking, in Vlaanderen bedraagt de 
werkzaamheidsgraad 75 %.

In dit akkoord is er niets,  maar dan ook niets terug 
te vinden dat de hardwerkende, sparende Vlaming 
beloont. En dat vinden wij zeer spijtig.  Dit land 
kampte reeds met een hoge staatsschuld die (vooral) 
rust op de schouders van onze jonge mensen en deze 
regering doet daar nog een schepje bovenop.

Voel jij je ook bedrogen
door paars-groen?

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

of bel 0477 63 24 92.

DESSEL

Voorkeursstemmen Vlaamse 
ministers regering De Croo 
vs Jan, Theo en Zuhal

Jambon 187 826
Francken 122 738
Demir 61 444

TOTAAL 372 008

De Croo 80 283
Vandenbroucke 0 niet opgekomen
Van Quickenborne 40 292
Van Peteghem 12 650 Vlaamse verkiezingen
De Sutter 143 377 Europese verkiezingen
Verlinden 0 niet opgekomen
Kitir 31 816
Van der Straeten 10 938

TOTAAL 308 418

DESSEL
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Coronalert!
Help mee het coronavirus verslaan en 
installeer de app Coronalert! Doen!

Foto: Bestuurslid Serge en voorzitter Maurits t ijdens de 
plantjesverkoop.

Plantjesverkoop 2020

Bedankt 
Dessel!

Dessel kocht 
553 plantjes 
voor Kom op 
tegen Kanker.

Plantjes- 
verkoop
Hoewel er dit jaar door 
het beruchte virus 
geen eigenlijke, fysieke 
verkoop plaatsvond 
in Witgoor en Dessel, 
werden er toch 553 
plantjes gekocht voor 
Kom op tegen Kanker! 
Wauw!  

Bedankt, Dessel!!


