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VOORWOORD

Goed besturen doe je doordacht. De juiste keuzes maken doe je niet
afhankelijk van hoe de wind waait. Neen, goed besturen is vooruit zien. Is
plannen, overleggen en kiezen wat goed is voor zoveel mogelijk mensen. Is
het dienen van het algemeen belang en zorg dragen voor diegenen die het
nodig hebben, die extra steun kunnen gebruiken.
Bij het begin van deze zesjarige legislatuur trachten we te plannen, vooruit
te kijken en keuzes te maken op korte, middellange en langere termijn. Het
resultaat hiervan is het voorliggend document. Het moet een handleiding zijn
voor de bestuurders en de administratie. Het geeft de ambities weer van de
huidige bestuursmeerderheid.
De basis van dit document komt uit het verkiezingsprogramma van de N-VA.
De partij die op 8 oktober 2006 de volstrekte meerderheid behaalde bij de
gemeenteraadsverkiezingen en de volgende zes jaar bestuursverantwoordelijkheid draagt. Daarnaast is er rekening gehouden met vele
suggesties die we voor en na de verkiezingen van Desselaars kregen.
Dit beleidsplan bestaat uit zesentwintig hoofdstukken. Vaak overlappen ze
elkaar. Dat kan ook niet anders. Het is dus belangrijk het geheel te lezen en
er niet fragmentair één of enkele hoofdstukken uit te lichten. Verder wensen
we er op te wijzen dat verschillende beleidsdomeinen uitgediept en verfijnd
worden in concrete beleidsplannen: sport, jeugd, kinderopvang,… Het sociaal
beleid krijgt dan weer zijn beslag in het lokaal sociaal beleidsplan.
Het is eveneens zo dat dit document geen statisch gegeven mag zijn.
Afhankelijk van nieuwe noden of omstandigheden kan het steeds bijgestuurd
of bijgewerkt worden.
Vooraleer de gemeenteraad dit document bespreekt en al dan niet in
gewijzigde vorm goedkeurt, is het aan de gemeentelijke adviesraden om hun
licht erover te laten schijnen. Zoveel mogelijk mensen betrekken bij het
beleid is een rode draad voor de volgende zes jaar. Met deze manier van
werken geven we die ambitie alvast vorm.
Het College van Burgemeester en Schepenen,
Kris Van Dijck
Burgemeester

Ellen Broeckx
Schepen

Erik Gys
Schepen

Flor Van Noppen
Schepen

Herman Minnen
Schepen

Roger van Campfort
Wnd. Schepen en
Voorzitter OCMW
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1. INSPRAAK EN PARTICIPATIE

ALGEMENE DOELSTELLING
Politiek is een groepswerk. Zoveel mogelijk mensen en groepen betrekken
bij het beleid is een dagelijkse opgave.

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN
1.1. – Raadsleden worden uitgenodigd voor alle informatievergaderingen of
hoorzittingen waarvoor burgers uitgenodigd worden en die een openbaar
karakter hebben.
1.2. – Politieke fracties kunnen gebruik maken van de gemeentelijke
infrastructuur om te vergaderen en krijgen voldoende materiële
ondersteuning.
1.3. – De gemeentelijke adviesraden worden in staat gesteld hun decretale
of statutaire opdrachten goed te kunnen vervullen. Dit impliceert materiële,
logistieke en administratieve ondersteuning. Zij kunnen over alle relevante
en nuttige informatie beschikken.
1.4. – Tussen het schepencollege en de adviesraden worden afspraken
gemaakt m.b.t. de wijze van samenwerken.
1.5. – Burgerparticipatie moet de regel zijn. D.w.z. dat er hoorzittingen
georganiseerd worden zowel ter voorbereiding van een dossier als net voor
de definitieve besluitvorming of telkens wanneer het college dat nuttig acht.
1.6. – Het systeem van de meldingskaart, o.a. verspreid via de Desselaar,
waarbij mensen mankementen of hinder kunnen melden wordt rigoureus
opgevolgd. D.w.z. onmiddellijk optreden of minstens het melden van
ontvangst en duiden van de opvolging.
1.7. - Waar kan worden wijkraden of buurtcomités erkend als gesprekspartner om buurtinitiatieven te ontwikkelen.
1.8. – Afhankelijk van thema of onderwerp zal er overlegd worden met
belangengroepen of bewoners. Finaal zullen steeds beslissingen genomen
worden die het algemeen belang dienen.
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2. INFORMATIE

ALGEMENE DOELSTELLING
Om zoveel mogelijk mensen en groepen bij het beleid te betrekken worden
de burgers goed geïnformeerd.

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN
2.1. – Gemeentelijke communicatie is objectief, zakelijk, juist, volledig en
voor iedereen verstaanbaar. Dit veronderstelt eveneens een correct
taalgebruik.
2.2. – Om haar communicatie te verzorgen gebruikt de gemeente
verschillende kanalen: webstek, pers en Desselaar. Daarnaast kunnen nog
doelgerichte publicaties verschijnen.
2.3. – Gemeentelijke persberichten worden regelmatig verspreid en worden
bovendien aan alle gemeenteraadsleden bezorgd.
2.4. – Informatie die schriftelijk gevraagd wordt, zowel per brief als per epost, wordt binnen de wettelijke of een redelijke termijn beantwoord.
2.5. – Bij openbare werken, heraanleggen, omleggingen, manifestaties e.d.
wordt de bevolking tijdig geïnformeerd via webstek, brief, foldertjes of
publicatie in Desselaar of kranten.
2.6. – Er zal geïnvesteerd worden in een nieuwe, klantvriendelijke, moderne
webstek.
2.7. – Als gemeentebestuur trachten we mee te zijn in de nieuwe etoepassingen die de klantvriendelijkheid verhogen en het informeren
versnellen, maar eveneens met voldoende aandacht voor die mensen die
geen PC of internetaansluiting hebben of daar niet mee om kunnen gaan.
2.8. – We stellen in het administratief centrum en de bibliotheek computers
met internetaansluiting ter beschikking van bezoekers.
2.9. – Om ons als gemeente modern en fris te tonen wordt een nieuwe
huisstijl uitgewerkt. Deze huisstijl vertaalt zich derhalve in briefpapier,
omslagen, Desselaar, webstek,…

5

2.10. - Het “e-gov”-gegeven zal geleidelijk aan ten volle benut worden.
Concrete realisatie volgt via de nieuwe webstek. Bovendien zullen we ook op
Vlaams of provinciaal niveau deelnemen aan creatieve, innoverende
projecten. Het gemeentebestuur stelt zich tot doel om op het gebied van “egov” zeer vooruitstrevend te zijn.
2.11. – Andere moderne methoden om mensen te informeren worden
gezocht en getoetst op hun haalbaarheid voor Dessel.
2.12. – Toeristische informatie dient ook beschikbaar te zijn op vrijetijdsuren
en op verschillende locaties, zoals cafés, hotels, bakkers,…

6

3. ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING

ALGEMENE DOELSTELLING
De overheid staat op een vlotte, eenvoudige, efficiënte en laagdrempelige
wijze ten dienste van de burgers.

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN
3.1. – We streven naar voldoende kwaliteit in de regelgeving. Dit houdt o.a.
in: evaluatie van de regelgeving, vereenvoudiging van de administratie,
vermindering en vereenvoudiging van de bureaucratische rompslomp.
3.2. – Zoveel mogelijk documenten, zowel van de gemeentelijke als van
andere overheden, moeten op een eenvoudige wijze terug te vinden zijn op
de gemeentelijke webstek en digitaal opvraagbaar zijn.
3.3. – Als gemeente investeren we in toepassingen om de burgers
elektronisch te kunnen bedienen.
3.4. – Alle documenten kunnen ook in papierversie of afgedrukt opgevraagd
worden.
3.5. – Diverse diensten zullen worden doorgelicht met het oogpunt op
administratieve vereenvoudiging, waardoor we de papierberg trachten te
beperken tot het noodzakelijke.
3.6. – Er wordt gestreefd naar een automatisering van de gemeenteraad.
3.7. – Een digitaal schepencollege wordt opgestart, wat het werk voor het
secretariaat gevoelig zal verminderen.
3.8. – Door het voorzien van PC-randapparatuur (printers, scanners,…) zal er
zelfstandiger kunnen gewerkt worden op de verschillende diensten.
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4. PERSONEELSBELEID

ALGEMENE DOELSTELLING
Kwaliteitsvol, goed opgeleid en gemotiveerd personeel is de essentie voor
een goed werkend overheidsapparaat.

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN
4.1. – Het personeel wordt met respect behandeld terwijl anderzijds van hen
de nodige inzet en toewijding mag verwacht worden.
4.2. – Bij de selectie van nieuwe personeelsleden staan objectieve criteria
voorop. Afhankelijk van het statuut en de functieomschrijvingen worden
selectieprocedures gehanteerd.
4.3. – In het personeelsbeleid wordt aandacht besteed aan de gender- en
diversiteitdimensie om de ondervertegenwoordiging van verschillende
groepen te verminderen. Zonder afbreuk te doen aan de kwaliteits- en
competentie-eisen wordt bij gelijkwaardige selectie voorrang gegeven aan de
ondervertegenwoordigde groepen.
4.4. – Diensten die onderbemand zijn worden na een doorlichting en indien
nodig of opportuun ook uitgebreid. In de mate van het mogelijke wordt bij
loopbaanonderbreking in tijdelijke vervanging voorzien.
4.5. – Waar kan worden mogelijkheden geboden om door te schuiven.
4.6. – Het personeel wordt aangespoord, en krijgt de kans, om zich bij te
scholen en bijkomende opleidingen te volgen in functie van hun opdracht
4.7. – Materieel wordt aangekocht in samenspraak met het personeel dat
met dat materieel moet werken.
4.8. – Het bestuur draagt zorg voor het welbevinden van het personeel op de
werkvloer.
4.9. – Jaarlijks wordt een personeelssportdag georganiseerd.
4.10. – Op geregelde tijdstippen wordt een personeels-infobrief uitgegeven.
4.11. – Nieuwe personeelsleden krijgen een goede aanvangsbegeleiding en
worden voldoende geïnformeerd over hun rechten en plichten.
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4.12. – Om bij te springen waar nodig zal het gemeentebestuur beroep doen
op jobstudenten, die dan ook op een objectieve wijze zullen geselecteerd
worden.
4.13. – Van het personeel wordt verwacht dat ze zich ten dienste stellen van
de bevolking en de nodige klantvriendelijkheid aan de dag leggen.
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5. FINANCIËN

ALGEMENE DOELSTELLING
De gemeentefinanciën worden beheerd vanuit het principe van het goed
huisvaderschap waarbij de belastingsdruk op de Desselse burgers zo laag
mogelijk gehouden wordt.

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN
5.1. – Er wordt een gezond financieel beleid gevoerd waarbij bij de opmaak
van het budget wordt gestreefd naar een positief resultaat van de gewone
dienst in het eigen dienstjaar. Dit is de uitkomst in de samenvattende tabel,
zonder rekening te houden met de voorbije jaren of overboekingen.
5.2. – Belastingsinkomsten zijn essentieel, maar we zullen er voor zorgen
dat de druk op de Desselse burger zo laag mogelijk blijft. De inkomsten uit
het nucleaire en de ontginning van witzand willen we daarvoor aanwenden.
5.3. – Zowel in het buitengewoon reservefonds als in het pensioenfonds
worden voldoende middelen voorzien om de toekomst voor te bereiden.
5.4. – Belastingen of retributies die wat hun opbrengst betreft niet in
verhouding staan met het werk dat er in gestoken wordt (opstellen kohieren,
aanschrijven belastingplichtigen, enz.), worden herbekeken en eventueel
afgeschaft.
5.5. – M.b.t. huisvuil hanteren we met het DIFTAR-systeem het principe van
de vervuiler betaalt. Wie veel afval produceert en meegeeft zal ook meer
betalen.
5.6. – Alle belastingen en retributies worden ernstig onder de loep genomen
en geëvalueerd naar efficiëntie en correcte inning.
5.7. – De belastingsdruk voor de bevolking wordt laag gehouden. Het ligt in
de bedoeling de 6% op de personenbelastingen en de 700 opcentiemen op
de onroerende voorheffing gedurende de hele legislatuur aan te houden.
5.8. – Alle reglementen, retributies en belastingen zullen op een duidelijke
manier worden weergegeven op de webstek.
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6. VERKEERSVEILIGHEID EN -INFRASTRUCTUUR

ALGEMENE DOELSTELLING
Als gemeentebestuur willen we een veilig verkeer garanderen. Hiervoor
wordt zowel geïnvesteerd in infrastructuur als in middelen om overtreders te
beteugelen. Daarnaast zal de hele gemeente opgedeeld worden in zones 7050-30.

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN
6.1. – Als lokale overheid investeren we in veilige wegen, fiets-, voetpaden
en oversteekplaatsen. Zowel bij heraanleg als bij het gewone onderhoud is
veiligheid het belangrijkste aandachtspunt.
6.2. – Er komen fiets-suggestie-stroken in de Nieuwedijk. De Nieuwedijk,
waar eveneens een tonnagebeperking is van 7,5 ton, is een belangrijke
schakel in het fietstoerisme tussen de kanaaldijken en de toeristentoren
enerzijds en Witgoor anderzijds. Ook het snelheidsregime wordt hier
aangepast.
6.3. – In combinatie met de tonnagebeperking, die nu nauwelijks nageleefd
wordt, zal er een hoogtebeperking opgelegd worden voor de brug over Sas4.
6.4. – Langs de vaste omleidingswegen die gebruikt worden wanneer de
grote baan of Markt afgesloten zijn, wordt gekozen voor fietspaden.
6.5. – Een functionele en goed afgestelde openbare verlichting draagt bij tot
een grotere verkeersveiligheid. De openbare verlichting moet complementair
zijn met de straatbeplanting. D.w.z. geen lampen in de kruinen van de
bomen.
6.6. – Het parkeren van vrachtwagens op de openbare weg, ook gedurende
de nachten en de weekends, vormt een gevaar. We onderzoeken een
algemeen parkeerverbod op de openbare weg binnen de bebouwde kom.
Desselse transporteurs wordt gevraagd de vrachtwagens op hun eigen
terrein te parkeren, voor anderen wordt naar alternatieven gezocht.
6.7. – Een veilige schoolomgeving is een noodzaak. Naast de zone 30
worden bij de begin- en einduren van onze scholen verkeersbrigadiers
ingezet op de gevaarlijke plaatsen: Kwademeer – Kattenberg, Hannekestraat
- Broekstraat, Markt –Kolkstraat - Lorzeplein, Meistraat - Hameldijk en aan
de schoolpoorten.
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6.8. – In heel Dessel wordt naast de bebouwde kom, die ook uitgebreid moet
worden, en de zones 30 een zone 70 ingesteld. Heel Dessel wordt dus 30 –
50 – 70.
6.9. – Deze zones worden zo realistisch mogelijk uitgewerkt, waarbij de
overgang van de ene naar de andere zone zo realistisch mogelijk is.
6.10. – Waar kan en waar wenselijk worden fantoomborden voorzien om de
zones 30 enkel in te stellen tijdens de noodzakelijke uren.
6.11. – In Dessel centrum wordt de verkeerssituatie in Hannekestraat en
Kwademeer ernstig onderzocht. Dit kan resulteren in éénrichtingsverkeer.
6.12. – Het kruispunt Boeretangsedreef – Kastelsedijk - Gravenstraat zal
opnieuw onderzocht worden om de algemene veiligheid er te verbeteren.
Vooral de oversteekplaats voor fietsers moet veiliger.
6.13. – De volgende kruispunten zullen onderzocht worden om ze veel
veiliger te maken:
Lorzestraat – Donkerstraat - Hoogveldestraat,
Pastorijstraat – Spinnerstraat – Akkerstraat – Heegstraat – Donkerstraat,
Kuilstraat – Kuilender - Spinnerstraat,
Zanddijk – Eersels,
Zandvliet – Lorzestraat - Polderstraat
6.14. – Voet- en fietspaden zullen systematisch vernieuwd worden volgens
een duidelijke planning.
6.15. – Hinderlijke bomen in straten zullen gekapt en gecompenseerd
worden in samenspraak met de Afdeling Bos en Natuur.
6.16. – Het Meiplein wordt heraangelegd, rekening houdend met de noden
van de Witgoorse leefgemeenschap.
6.17. – Elk jaar wordt een budget uitgetrokken voor het overlagen van
asfaltstraten en het algemeen onderhoud van het wegennet.
6.18. – De oude kasseiweg richting brug 1 zal herlegd worden.
6.19. – Om de snelheid van het verkeer te remmen wordt er geopteerd voor
wegversmallingen.
6.20. – Om beginnende chauffeurs rijmanoeuvres te laten oefenen rusten we
een oefenparkoers uit.
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7. ONDERWIJS

ALGEMENE DOELSTELLING
Het basisonderwijs in Dessel, ongeacht het net, moet voldoende kwaliteit
bieden om zoveel mogelijk Desselse kinderen een degelijke basis en
optimale ontplooiingskansen te geven

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN
7.1. - Zonder de andere onderwijsinstellingen te benadelen, neemt de
gemeente als schoolbestuur haar volle verantwoordelijkheid op voor haar
beide basisscholen.
7.2. - Onze gemeentescholen moeten qua infrastructuur in orde zijn. Voor de
school in Dessel centrum dienen er ernstige investeringen gedaan te worden.
De oude vleugel en het schoolhuis (politie) moeten plaatsruimen voor een
modern schoolgebouw. Er is nood aan een eetzaal, LO-ruimte, moderne
kleuterschool en voldoende lokalen voor de gedifferentieerde werking. Ook
de aanwezigheid van deeltijds kunstonderwijs dient bestendigd en eventueel
uitgebreid te worden
7.3. - Er wordt geïnvesteerd in moderne onderwijsmiddelen zoals smartbords
en andere e-toepassingen.
7.4. – Het gemeentebestuur neemt de regie waar, en waar kan neemt ze het
voortouw, in netoverschrijdende samenwerking tussen alle Desselse scholen.
7.5. - Als gemeente blijven we materiële hulp leveren aan alle Desselse
scholen.
7.6. - Als gemeente Dessel werken we actief mee in de scholengemeenschap
de Toverkijker.
7.7. - Er wordt een actieve personeelspolitiek gevoerd waarbij met de nodige
zorg en aandacht mensen TADD of benoemd worden.
7.8. – Het onderwijzend personeel wordt aangezet tot navorming en
bijscholing.
7.9. – Er wordt naast het onderwijzend personeel voldoende geïnvesteerd in
ondersteunend personeel.
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7.10. – Naast het regulier dagonderwijs bouwen we in samenspraak met de
gemeente Mol het Deeltijds Kunstonderwijs uit in Dessel. Naast de eerste
jaren muziekschool willen we op termijn ook het eerste jaar beeldende
kunsten aan bod laten komen.
7.11. – Onder de noemer van levenslang leren proberen we hiervoor ook in
Dessel een aanbod te creëren.
7.12. – Omdat alle kinderen belangrijk zijn, ook die met een handicap of
leermoeilijkheden, nemen we onze verantwoordelijkheid op zodat elk kind
het onderwijs kan volgen dat het best aan zijn of haar noden voldoet. We
zoeken mee naar oplossingen. Dit betekent een correcte oriëntatie of opvang
in eigen school naar draagkracht en vermogen.
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8. CULTUUR

ALGEMENE DOELSTELLING
Door middel van een actief cultuurbeleid brengen we zo veel mogelijk cultuur
naar mensen en mensen naar cultuur.

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN
8.1. – In overleg met de gemeentelijke cultuurraad en alle culturele actoren
wordt een cultuurbeleidsplan opgesteld.
8.2. – Dit cultuurbeleidsplan is niet alleen sectoroverschrijdend waarbij
samenwerking tussen verschillende sectoren aangemoedigd wordt, maar legt
ook banden met jeugdbeleid, seniorenbeleid, toerisme, andersvaliden,
onderwijs, welzijn, OCMW,…
8.3. – Er worden initiatieven genomen om kansengroepen, inclusief
anderstaligen, bij het cultuurgebeuren te betrekken.
8.4. – Het verenigingsleven wordt ondersteund door het ter beschikking
stellen van infrastructuur en het bieden van logistieke hulp.
8.5. – De bestaande in Dessel aanwezige infrastructuur (feest- en
vergaderzalen) zal geïnventariseerd worden en er zal een bevraging
plaatsvinden over de noodwendigheden van verenigingen en particulieren.
Afhankelijk van de uitslag van dit onderzoek zal de gemeente een initiatief
nemen.
8.6. – Via de gemeentelijke kanalen, zoals Desselaar, webstek en
aanplakzuilen, kunnen activiteiten of manifestaties aangekondigd worden.
8.7. – Het gemeentebestuur tracht een samenwerking tot stand te brengen
met VITO voor het gebruik van de conferentiezaal door Desselse
verenigingen.
8.8. – De gemeente koopt kunstwerken aan, zowel van eigen kunstenaars,
met extra aandacht voor werken van Karel Ooms, als andere werken.
8.9. – Het project “pleintjes met een verhaal” wordt verder gezet waarbij
gestreefd wordt naar een kunst-fietsroute.

15

8.10. – We trachten meer kunsttentoonstellingen te laten plaatsvinden in De
Plaetse en onderzoeken de mogelijkheid om te zorgen voor een beperkt
permanent aanbod
8.11. – Acties en activiteiten om het historisch besef van Dessel uit te
breiden of te verbeteren worden ondersteund terwijl er respectvol omgegaan
wordt met het cultuurhistorisch erfgoed. De Desselse heemkundige kring is
daarbij een bevoorrechte partner.
8.12. – We dragen zorg voor geklasseerde monumenten en doen de nodige
inspanningen om ze te renoveren. We denken in de eerste plaats aan de
pomp op het marktplein.
8.13. – Het gemeentebestuur zal een dossier opstellen en indienen om de
kerk van Witgoor, gebouwd in 1934 naar een ontwerp van architect Stan
Leurs, als voorbeeld van moderne kerkenbouw in het interbellum, te laten
klasseren als monument.
8.14. – De gemeente promoot en ondersteunt de wijk- en straatfeesten naar
aanleiding van 11 juli en andere gelegenheden.
8.15. – In samenwerking met de cultuurraad wordt jaarlijks een gepaste 11juliviering op touw gezet. Terwijl er inspanningen geleverd worden om de
gemeente op een gepaste wijze te bevlaggen.
8.16. – Samen met de cultuurraad ontwikkelen we een cultuurweek naar
analogie met de Sportweek.
8.17. – Als gemeente kijken we ook over de grenzen en hebben oog en oor
voor andere volkeren en culturen. Als één van de eerste stappen inzake
samenwerking met andere volkeren en culturen past de verbroedering met
Hessisch Lichtenau, tot stand gekomen op 2 oktober 1971. Deze
verbroedering wordt verder gezet, waarbij gestreefd wordt naar nieuwe
initiatieven, in zonder wat de uitwisseling tussen de twee gemeenteraden
betreft.
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9. BIBLIOTHEEK

ALGEMENE DOELSTELLING
In de bibliotheek moet de Desselaar een degelijk aanbod van boeken vinden
en die informatie kunnen opzoeken die hij of zij nodig heeft.

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN
9.1. – De gemeentelijke bibliotheek wordt nog meer uitgebouwd tot centrum
voor informatie en communicatie.
9.2. – Naast boeken wordt er in de bibliotheek geïnvesteerd in andere
informatiedragers als DVD’s of andere.
9.3. – In de bibliotheek worden tal van activiteiten ontplooid om mensen,
van alle leeftijden, aan te zetten tot lezen.
9.4. – De noodzaak zal onderzocht worden om de bibliotheek uit te breiden
met o.a. een zaaltje waar leessessies kunnen gegeven worden.
9.5. – Zowel de bibliotheekcommissie als de gebruikers hebben voldoende
kansen om hun inbreng te doen m.b.t. de aankopen en het uitbreiden van de
collectie.

Verdere uitwerking en meer details in bijlage: “bibliotheekbeleidsplan 20082013”
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10. JEUGD

ALGEMENE DOELSTELLING
Kinderen en jongeren krijgen optimale ontplooiingskansen aangeboden in
eigen gemeente. Zo investeren we in de toekomst van onze samenleving.

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN
10.1. – Onze jongeren moeten in Dessel voldoende ontwikkelingskansen
krijgen. Het georganiseerd jeugdwerk is daarbij een belangrijke actor. Dit
zijn zowel de jeugdverenigingen, de twee jeugdhuizen als de wijkwerking.
10.2. – De Desselse jeugdraad heeft een scharnierfunctie, zowel tussen de
verschillende vormen van jeugdwerking zelf als met het gemeentebestuur.
We blijven de jeugdraad dan ook steunen in haar werking en activiteiten
zoals de Roefeldag.
10.3. – De driejaarlijkse jeugdbeleidsplannen worden met de nodige ernst en
zorg opgesteld en gaat gepaard met de betrokkenheid van alle actoren.
10.4. – Er wordt extra aandacht besteed aan die groepen van jongeren die
geen aansluiting vinden tot het reguliere jeugdwerk. We denken hier in
zonder aan die jongeren van allochtone afkomst. Er kunnen doelgerichte
acties ondernomen worden, doch finaal moet de integratie in het erkende
jeugdwerk bereikt worden.
10.5. – De gemeente voorziet voldoende plekken waar kinderen kunnen
spelen en jongeren elkaar kunnen ontmoeten. Deze plekken worden ook
onderhouden en de geplaatste speeltoestellen worden regelmatig gekeurd.
10.6. – Er wordt een actief fuifbeleid gevoerd waarbij fuiven in Dessel
mogelijk is. Dit impliceert voldoende engagement van de organisatoren om
het fuiven in optimale omstandigheden te laten verlopen en dit met zo
weinig mogelijk overlast voor de buurt.
10.7. – De gemeente wil doelgerichte acties ondernemen om de
brandveiligheid van de verschillende jeugdlokalen te verbeteren. Niet met de
bedoeling de verenigingen op kosten te jagen, wel om preventief de
veiligheid te garanderen.
10.8. – Er zal een preventieplan opgesteld worden om de verkoop en gebruik
van drugs aan te pakken.
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10.9. – Jongeren die initiatieven willen ondernemen krijgen daartoe kansen.
10.10. – Jongeren die zich inzetten in jeugdverenigingen of jeugdhuizen
tonen de bereidheid zich vrijwillig ten dienste te stellen van anderen. Dat op
zich is al zeer verdienstelijk. Anderzijds blijven ze ook onze bevoorrechte
aanspreekpunten om mee het voortouw te nemen in allerlei acties rond
ontwikkelingssamenwerking, andere sociale initiatieven of goede doelen
(Levenslijn, kom op tegen kanker, opruimen zwerfvuil…).
10.11. – De speelpleinwerking tijdens de zomervakantie blijft behouden.
10.12. – In samenwerking met alle Desselse scholen blijven we de
kindergemeenteraad organiseren.
10.13. – We ondersteunen de uitbouw van een muziekrepetitieruimte voor
Desselse groepen.
10.14. – Voor die lokalen van jeugdverenigingen die zonevreemd liggen
zullen ruimtelijke uitvoeringsplannen opgesteld worden.
10.15. – Er wordt jaarlijks een vormingsactiviteit voor leiding en/of andere
jongeren georganiseerd vanuit de gemeentelijke vrijetijdsdienst.

Verdere uitwerking en meer details in bijlage: “jeugdbeleidsplan 2008-2010”
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11. GEZINSBELEID

ALGEMENE DOELSTELLING
Het gezin is de hoeksteen van de samenleving. Gezinnen worden dan ook
gestimuleerd en krijgen ondersteuning.

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN
11.1. – Bij alle beslissingen die genomen of keuzes die gemaakt worden, zal
het gemeentebestuur de gezinstoets uitvoeren. D.w.z. het nagaan van de
inpakt en de gevolgen voor gezinnen. Deze gezinstoets is een belangrijke
parameter of een maatregel al dan niet zal doorgaan.
11.2. – In het beleid wordt extra aandacht besteed aan gezinnen met
kinderen. Opvang, begeleiding, alsook opvoedingsondersteuning dient in
voldoende mate aandacht te krijgen.
11.3. – Om jonge gezinnen bij te staan in hun zorg voor kleine kinderen
neemt
de
gemeente
een
aantal
initiatieven,
waaronder
een
geboortegeschenk en het ter beschikkingstellen en publiceren van een
databank voor kinderoppas, o.a. via de webstek.
11.4. – In het afvalbeleid wordt rekening gehouden met kleine kinderen en
zullen de gevolgen van het DIFTAR-systeem voor grote gezinnen onderzocht
worden.
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12. GEZONDHEIDSBELEID

ALGEMENE DOELSTELLING
De gemeente draagt mee zorg voor een basisgezondheidszorg voor elke
Desselaar

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN
12.1. – Samen met het OCMW wordt in samenspraak met het Lokaal
Gezondheidsoverleg (LOGO) een lokaal preventief gezondheidsbeleid
uitgewerkt. Naast de gezondheidsdoelstellingen van de Vlaamse
Gemeenschap worden ook lokale gezondheidsdoelstellingen behartigd.
12.2. – Binnen de regio participeren we als gemeente wanneer er initiatieven
tot vaccinatie, informatie of bewustmaking op touw gezet worden.
12.3. – We zorgen voor een adequate en correcte informatieverstrekking
m.b.t. gezondheidszorg in onze gemeente.
12.4. – We werken mee aan sensibiliseringscampagnes en preventieve
gezondheidsonderzoeken zoals bijvoorbeeld borstkankeronderzoek.
12.5. – Mensen die om medische redenen extra afval produceren
(incontinentie, nierdialyse,…) kunnen op basis van een doktersattest een
toelage voor het DIFTAR-systeem krijgen.
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13. BELEID VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

ALGEMENE DOELSTELLING
Omdat elke Desselaar even belangrijk is schenken we extra aandacht aan de
Desselaars met een handicap zodat ook zij er optimaal bij horen.

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN
13.1. - Er wordt een adviesraad voor personen met een handicap opgericht,
samengesteld uit deze mensen zelf, familieleden en mensen of organisaties
die met personen met een handicap werken.
13.2. – Personen met een handicap die betrokken willen worden bij het
beleid krijgen daarvoor de optimale ondersteuning.
13.3. – De toegankelijkheid van onze openbare gebouwen moet verbeteren.
Zo zijn de toegangsdeuren van De Plaetse zeer klantonvriendelijk. Ze
worden vervangen door automatische deuren.
13.4. – De knelpunten in de Desselse straten en pleinen wat de
toegankelijkheid betreft worden systematisch weggewerkt. Hiervoor wordt er
intens overleg gepleegd met de adviesraad voor personen met een handicap.
13.5. – Personen met een handicap die noodzakelijke aanpassingswerken
moeten laten uitvoeren aan hun woning, zullen geïnformeerd worden over de
verschillende mogelijkheden tot subsidiëring daarvan. Er zal eveneens
onderzocht worden of deze toereikend genoeg zijn, zoniet zal op dat vlak
bekeken worden hoe we als gemeente kunnen bijspringen.
13.6. – We blijven initiatieven steunen of aantrekken die de zorg voor
personen met een handicap op zich nemen. Op die manier dragen we er zorg
voor dat de Desselse personen met een handicap zo veel mogelijk in eigen
dorp, in eigen omgeving kunnen opgevangen worden.
13.7. – De vakantiewerking in het scholeke van de Heide voor kinderen met
een handicap blijven we behouden en ondersteunen.
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14. SENIOREN

ALGEMENE DOELSTELLING
Senioren zijn niet “out”. Zij blijven een belangrijke schakel in de
samenleving die we kansen geven waar het kan en ondersteunen waar het
moet.

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN
14.1. – De seniorenraad is een bondgenoot om een degelijk, kwaliteitsvol
beleid van en voor de senioren uit te tekenen.
14.2. – Er wordt geïnvesteerd in ruimte voor senioren. Zo wordt een initiatief
genomen voor een overdekte petanquebaan, kegelbaan,,…
14.3. – De seniorenweek
gemeentebestuur.

krijgt

extra

ondersteuning

vanwege

het

14.4. – We promoten de vrijwillige inzet van senioren in de samenleving
(bijvoorbeeld chauffeur voor de Minder Mobielen Centrale).
14.5. – Als gemeentebestuur blijven we maatregelen nemen om senioren zo
lang mogelijk in hun eigen omgeving te laten leven. We blijven verder
investeren in verschillende vormen van bejaardenverzorging aan huis:
poetsdienst, warme maaltijden.
14.6. – Zwaar hulpbehoevende bejaarden die thuis verblijven krijgen een
financiële vergoeding.
14.7. – Het gemeentebestuur werkt een reglement uit om
een
tegemoetkoming te geven voor aanpassingswerken aan bestaande
woningen, indien die aanpassingen een noodzakelijk gevolg zijn van het feit
dat mensen ouder worden, minder mobiel zijn,…
14.8. – Het gemeentebestuur geeft kansen aan diegenen die willen
investeren in rusthuisbedden en serviceflats.
14.9. – Het gemeentebestuur bouwt zelf bejaardenwoningen, of laat ze
bouwen, en tracht daarvoor een billijke spreiding over de hele gemeente te
bekomen.
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15. SPORT

ALGEMENE DOELSTELLING
Zo veel mogelijk Desselaars op een kwaliteitsvolle manier aan sport laten
doen is de uitdaging.

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN
15.1. – Het gemeentebestuur neemt zich voor om maximaal in te spelen op
het nieuwe decreet op de subsidiëring van gemeentebesturen voor het
voeren van een Sport voor Allen-beleid en daartoe ook een sportbeleidsplan
uitwerken.
15.2. – Voor het uitwerken van dit sportbeleidsplan zal telkens een
werkgroep opgericht worden met vertegenwoordigers van alle sportactoren
en zal aandacht geschonken worden aan alle doelgroepen.
15.3. – De gemeentelijke sportinfrastructuur wordt door de vzw SID
(Sportinstellingen Dessel) beheerd en aan sociaal verantwoorde tarieven ter
beschikking gesteld van clubs, verenigingen, burgers.
15.4. – Om haar taak naar behoren te kunnen vervullen kan de vzw SID
rekenen op een dotatie van de gemeente, voldoende om zelf financieel rond
te komen.
15.5. – De gemeente staat in voor het eigenaars onderhoud, terwijl vzw SID
verantwoordelijk is voor wat normaal gezien van een huurder kan verwacht
worden.
15.6. – Op vraag van clubs kunnen gronden ter beschikking gesteld worden
die dan ook door deze bewuste clubs onderhouden worden.
15.7. – Waar nodig zal de gemeente bijbouwen of verder investeren in
sportinfrastructuur. Overdekte petanquebanen en een kegelbaan staan
bovenaan het verlanglijstje.
15.8. – In de BPA-sport te Brasel wordt een Finse looppiste aangelegd.
15.9. – Op speelpleintjes worden waar mogelijk naast speeltuigen ook
sporttoestellen geplaatst (goal, basket,…). Het bestaande basketbalpleintje
in de Pastorijstraat zal worden verfraaid.
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15.10. – Er worden samen met de sportraad “Sport voor Allen”-activiteiten
georganiseerd zoals een sportweek.
15.11. – Nieuwe sportinitiatieven kunnen rekenen op steun of medewerking
van de gemeente.
15.12. – Conform het Sport voor Allen-decreet zal ook in Dessel een
subsidiereglement uitgewerkt worden.
15.13 - Het gemeentelijk subsidiereglement voor de twee voetbalclubs komt
daarbij te vervallen.
15.14. – Er wordt naar een duurzame oplossing gezocht voor de Spinhallen.
15.15. – We geven kansen aan buiten- en naschoolse sportactiviteiten
waarbij kinderen kennis kunnen maken met verschillende sporten.

Verdere uitwerking en meer details in bijlage: “sportbeleidsplan 2008-2013”
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16. TOERISME

ALGEMENE DOELSTELLING
Met de troeven die we hebben trachten we ook niet-Desselaars van onze
gemeente te laten genieten.

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN
16.1. – Als kleinste participant in de Kempense Meren trachten we samen
met onze buurgemeenten Balen, Mol en Retie dit stuk van de Kempen op de
toeristische landkaart te plaatsen.
16.2. – We investeren in de mogelijkheden die Dessel heeft om er te
wandelen en te fietsen. Daartoe worden de daarvoor voorziene paden in
stand gehouden en degelijk onderhouden.
16.3. – De Sas 4-toren wordt op een creatieve en pedagogische wijze
uitgebaat en zal zo ten volle haar rol als toeristisch baken kunnen vervullen.
Voor een permanente tentoonstelling werken we samen met De Scheepvaart
en SCR Sibelco.
16.4. – Er wordt op een constructieve wijze samengewerkt met het Dessels
VVV en de door haar geplande en georganiseerde activiteiten krijgen de
materiële steun van de gemeente. Er dienen wel duidelijke afspraken
gemaakt te worden tussen het VVV en de gemeentelijke toeristische dienst.
16.5. – Met de uitbaters van het Campinastrand wordt een langdurige
samenwerkingsovereenkomst gesloten zodat ook daar kan geïnvesteerd
worden in kwaliteit. We maken de bouw van een nieuw strandgebouw,
waarvoor in 2006 een bouwvergunning afgeleverd werd, mee mogelijk.
16.6. - Als gemeentebestuur verlenen we onze steun aan de evenementen
van vzw Graspop en participeren we bij de organisatie van Dessel Swingt.
16.7. – Er wordt een kunstfietsroute uitgestippeld langsheen de verschillende
kunstwerken die in Dessel staan.
16.8. – De belasting op kampeerterreinen wordt hervormd naar analogie met
de belasting op tweede of tijdelijke verblijven, in samenspraak met de
sector.
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17. ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

ALGEMENE DOELSTELLING
Als gemeente dragen we zowel ons steentje bij om tot een betere verdeling
van welvaart en welzijn te komen tussen Noord en Zuid als tussen een
betere verstandhouding en samenwerking tussen volkeren, steeds vanuit
hun eigenheid en autonomie.

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN
17.1. – De hierboven geformuleerde algemene doelstelling trachten we
samen met de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS)
via concrete acties en activiteiten te verwezenlijken.
17.2. – Om het goede voorbeeld te geven kopen we als gemeente producten
of verbruiksgoederen aan uit de eerlijke handel of die een dergelijk
certificaat kunnen voorleggen. We denken aan koffie, wijn, fruitsap,…
17.3. – In de periode van 11 november zullen we deelnemen aan de
11.11.11-actie en er sensibiliserend rond werken.
17.4. – Desselaars of Desselse organisaties die actief zijn in of rond
ontwikkelingssamenwerking kunnen op steun en medewerking van de
gemeente rekenen via de GROS (Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking).
17.5. – Het gemeentebestuur heeft de ambitie een duurzaam partnerschap
aan te gaan met een dorp of gemeente in het Zuiden.
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18. HUISVESTING

ALGEMENE DOELSTELLING
Het is niet alleen goed wonen en werken in Dessel, maar ook jonge
Desselaars de kans geven om in Dessel te kunnen bouwen, kopen, wonen, is
een hele uitdaging die het gemeentebestuur wil aangaan.

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN
18.1. – Betaalbare bouwgronden, huizen of wooneenheden moeten een
blijvende zorg zijn. Daarvoor zetten we honderd procent in op de realisatie
van Elsakker fase 2 en bieden we in de eerste plaats kansen aan Desselaars.
18.2. - Als gemeentebestuur geven we privé-verkavelaars kansen. We
denken daarbij aan die gebieden die in de woonzone liggen: Bergenstraat –
schijfstraat, Dessel sport, Lorzestraat – Biezenstraat, Zandvliet – Dijkstraat
en de gebieden tussen Meistraat en Kromstraat.
18.3. – We hebben bijzondere aandacht voor betaalbare wooneenheden voor
alleenstaanden.
18.4. – De bejaardenwoningen van de gemeente worden uitgerust op maat
van de ouderlingen.
18.5. – Als gemeente bouwen we bejaardenwoningen bij en zorgen we voor
een goede spreiding in de hele gemeente.
18.6. – Als gemeente ondersteunen we mensen die investeren in duurzaam
wonen,
bouwen.
Zo
kunnen
premies
bekomen
worden
voor
regenwaterputten en zonneboilers. Ook andere energiespaarders zullen
toegevoegd worden. We werken een totaalpakket uit in aanvulling op de
reeds bestaande premies van de Vlaamse overheid.
18.7. – Als gemeente bemiddelen we zodat onze inwoners in hun woning
gratis energiescans kunnen laten uitvoeren waardoor ze spaarzamer zullen
omgaan met energie.
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19. KINDEROPVANG

ALGEMENE DOELSTELLING
Gezinnen met kinderen worden bijgestaan en ondersteund in de opvang van
de kinderen tijdens uren dat ouders moeten werken.

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN
19.1. – Het gemeentebestuur onderzoekt de noodzaak om een
kinderdagverblijf of kindercrèche op te starten, al dan niet in eigen beheer.
Deze crèche zal op een autonome basis en pluralistisch werken.
19.2. – De voor- en naschoolse kinderopvang IBO, in samenwerking met
KIKO, blijven we op een kwaliteitsvolle wijze organiseren.
19.3. – De huisvesting van de kinderopvang in Dessel zal ernstig
geëvalueerd worden.
19.4. – Het aanbod aan kinderopvang, onthaalouders, babysitdiensten en
dergelijke worden regelmatig meegedeeld via de gemeentelijke infokanalen.

Verdere uitwerking en meer details in bijlage: “Beleidsplan kinderopvang
2008-2014”
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20. SOCIALE ZAKEN

ALGEMENE DOELSTELLING
Het OCMW is de draaischijf van een lokaal sociaal beleid en krijgt daartoe
ook alle steun en mogelijkheden vanwege het gemeentebestuur. Daarnaast
moet het een dagelijkse zorg zijn om elke Desselaar kansen te geven.

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN
20.1. – De voorzitter van het OCMW wordt opgenomen als een volwaardig
schepen.
20.2. – Als één van de prioritaire opdrachten voor het OCMW schuift het
gemeentebestuur de begeleiding en ondersteuning van alle projecten en
initiatieven ter bestrijding van kansarmoede naar voor.
20.3. – Om het sociaal huis ook echt gestalte te geven zullen een aantal
diensten van de gemeente ondergebracht worden binnen de muren van het
OCMW. Denken we aan pensioendienst en uitkeringen voor personen met
een handicap.
20.4. – Als gemeente spelen we kort op de bal om anderstalige nieuwkomers
snel en efficiënt door te verwijzen naar een onthaalbureau en er op toezien
dat taal- en integratiecursussen ook daadwerkelijk gevolgd worden.
20.5. – Op verschillende domeinen willen we buurt-, wijk- en straatwerking
stimuleren. Zo leren buren elkaar weer kennen, begrijpen en waarderen.
20.6. – In de wijk van de Turnhoutse Maatschappij voor de Huisvesting
wordt een intense samenwerking tot stand gebracht tussen de maatschappij
zelf, wijkagent, OCMW en gemeente. Hiertoe wordt er regelmatig overlegd
met de bewoners.
20.7. – De gemeente en het OCMW werken samen aan een “gedragen”
lokaal sociaal beleidsplan.

Verdere uitwerking en meer details in bijlage: “lokaal sociaal beleidsplan
2008-2014”
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21. NUCLEAIRE ZAKEN

ALGEMENE DOELSTELLING
Als gemeentebestuur willen we er zorg voor dragen dat de nucleaire
aanwezigheid in onze gemeente een meerwaarde betekent voor alle
Desselaars.

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN
21.1. – De vzw STORA is voor de gemeente een prioritair instrument om
vanuit een grote betrokkenheid van verenigingen en burgers de nucleaire
sector op de voet te volgen. Het gemeentebestuur schenkt dan ook veel
vertrouwen aan deze vereniging die ook kan bogen op een verregaande
autonomie..
21.2. – Het gemeentebestuur zal er over waken dat het geïntegreerd STOLAproject zowel naar de geest als naar de letter correct uitgevoerd wordt.
21.3. – De gemeente legt ook zelf de nodige contacten met de nucleaire
sector en speelt een actieve rol in het RNC (Regionale Nucleaire Cel) dat een
vaste vergaderstek heeft in De Plaetse.
21.4. – De gemeente is actief lid van GMF (Group of European Municipalities
with Nuclear Facilities) en neemt in de mate van het mogelijke, en steeds
wanneer het wenselijk is, deel aan haar activiteiten.
21.5. – Het gemeentebestuur neemt voldoende initiatieven om het nucleair
noodplan adequaat op te volgen en zorg te dragen opdat bij mogelijke
incidenten de bevolking optimaal gealarmeerd en geïnformeerd wordt.
21.6. – Vanuit het gemeentebestuur ondersteunen we die initiatieven die de
lokale tewerkstelling in de sector versterken. We denken aan de verwerking
van buitenlandsafval bij Belgoprocess of de ontmanteling van Belgonucleaire
door instellingen en mensen uit de buurt.
21.7. – Het gemeentebestuur zal steeds zoeken naar de meest ideale vorm
om compensaties voor de Desselse bevolking te garanderen.
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22. LEEFMILIEU

ALGEMENE DOELSTELLING
Dessel moet een groene, aangename en nette gemeente blijven.

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN
22.1. – De groendienst van de gemeente wordt opnieuw voldoende bemand
zodat het openbaar domein en plantsoen degelijk onderhouden wordt. Dit
kan op verschillende manieren gebeuren: gesco’s, externen, jobstudenten,…
22.2. – De bewoners in straten en wijken worden gesensibiliseerd om mee in
te staan voor de groenvoorziening in hun straat.
22.3. – Gemelde fouten, tekortkomingen of gebreken worden zo snel
mogelijk hersteld na melding en onderzoek.
22.4. – Tegen zwerfvuil en illegaal storten wordt streng opgetreden met een
gemeentelijke administratieve sanctie.
22.5. – Minstens één maal per jaar organiseert de gemeente een zwerfvuil
actie.
22.6. – Op verschillende plaatsen worden banken en vuilbakken geplaatst en
onderhouden.
22.7. – Om ook de lichtvervuiling en energieverspilling aan te pakken geeft
de gemeente het goede voorbeeld en worden de sierverlichtingen op
monumenten als kerk, gemeentehuis, e.d. ‘s nachts gedoofd.
22.8. – Er blijft een containerpark ter beschikking voor de Desselse
bevolking, waarvan het Dessels gemeentebestuur autonoom de tarieven
bepaalt.
22.9. – Omdat we een groene gemeente zijn en dit ook wensen te blijven,
streven we ernaar dat het tuinafval gratis kan aangeleverd worden op het
containerpark.
22.10. – Het principe van de vervuiler betaalt wordt door de gemeente
omgezet in een concrete aanpak. Wie veel afval produceert en meegeeft
krijgt daarvoor ook de rekening gepresenteerd. Daartoe wordt het DIFTARsysteem ingevoerd.
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22.11. – Het DIFTAR-systeem dat op 1 januari 2008 zal ingevoerd worden,
wordt ook regelmatig geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd.
22.12. – Rioleringswerken worden uitgevoerd volgens de Europese
richtlijnen, waarbij een gescheiden systeem wordt toegepast en het
hemelwater gescheiden wordt van het vervuilde afvalwater.
22.13. – Na het achterste deel van de Nieuwedijk wordt ook het woongebied
Diel aangesloten op het gemeentelijk rioleringsnet.
22.14. – Om goede infiltratie en doorstroming te bekomen worden grachten
en waterlopen waarvoor de gemeente bevoegdheid heeft regelmatig
gereinigd.
22.15. – Als gemeentelijke overheid trachten we zelf energie te besparen:
geen onnodig licht laten branden, deuren en ramen tijdig sluiten als de
verwarming brandt, enz. Dit moet de regel zijn in alle gemeentelijke
gebouwen.
22.16. – Een belangrijk criterium bij de aankoop van voertuigen is de
Ecoscore waarbij rekening gehouden wordt met verbruik, vervuiling,
onderhoudskost.
22.17. – De gemeente zal verantwoorde maatregelen nemen ter beheersing
en inperking van de hinder veroorzaakt door zwerfdieren (duiven, katten,…°.
22.18. – Streekeigen planten en dieren worden beschermd tegen invasieve
exoten.
22.19. – Er wordt een bosbeheerplan opgesteld in samenspraak met de
Afdeling Bos en Natuur.
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23. RUIMTELIJKE ORDENING

ALGEMENE DOELSTELLING
De gemeente wil zoveel mogelijk zelf haar rol kunnen vervullen om een
ruimtelijk beleid te kunnen voeren.

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN
23.1. – Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wordt afgewerkt en
geïmplementeerd, net zoals de BPA zonevreemde bedrijven. In samenspraak
met de GECORO zullen prioriteiten vastgelegd worden.
23.2. – Er zal een stedenbouwkundig ambtenaar aangeworven worden,
terwijl ook aan alle andere voorwaarden om zelfstandig vergunningen te
mogen afhandelen zal worden voldaan. D.w.z. een conform verklaard
plannenregister, een vastgesteld vergunningen register en een register van
de onbebouwde percelen hebben.
23.3. – Het gemeentebestuur zal zelf initiatieven nemen om binnengebieden
in de woonzone bouwrijp te maken.
23.4. – De gemeente blijft de ontwikkelingen m.b.t. de ontsluiting van de
streek met de voet volgen en geeft haar goedkeuring aan de opwaardering
van de N118 t.o.v. de N18 en de ontsluiting van de Goormansdijk op deze
N118.
23.5. – De gemeente neemt het voortouw in het verder ontwikkelen van de
KMO-zone Stenehei.
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24. GEMEENTELIJK PATRIMONIUM
EN OPENBAAR DOMEIN

ALGEMENE DOELSTELLING
Een verzorgd gemeentelijk patrimonium en openbaar domein, ten dienste
van de bevolking en toegankelijk voor iedereen.

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN
24.1. - Bij bouwen of verbouwen wordt gekozen voor duurzame materialen
en worden energiebesparende maatregelen doorgevoerd.
24.2. – Nutsleidingen worden systematisch en zoveel mogelijk ondergronds
gebracht en dit zoveel mogelijk samen met werken aan de voet- en
fietspaden.
24.3. – Erkende buurt- en voetwegen worden in stand gehouden.
24.4. – De gemeentelijke gebouwen worden optimaal benut voor de
gemeente diensten, maar ook voor politie en STORA. Na het vertrek van het
OCMW uit De Plaetse is het noodzakelijk een aantal diensten te herlokeren.
Functionaliteit,
duurzaamheid
en
toegankelijkheid
zijn
daarbij
doorslaggevend.
24.5. – Alle lokalen in de gemeentelijke gebouwen worden genummerd en er
wordt een inventaris bijgehouden van de uitgevoerde en uit te voeren
werken.
24.6. – Gebouwen of gronden worden aangekocht wanneer ze kaderen in
een totaal visie en een meerwaarde kunnen betekenen voor het algemeen
nut.
24.7. – De Sint-Niklaaskerk van Dessel krijgt een grondige renovatie aan de
buitenkant.
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25. ECONOMIE EN KMO

ALGEMENE DOELSTELLING
In Dessel een gezond ondernemingsklimaat tot stand brengen waarbij
ondernemingen ruimte krijgen en bogen op een degelijke dienstverlening
vanwege de lokale overheid.

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN
25.1. – We blijven inspanningen leveren om voldoende gronden ter
beschikking te kunnen stellen om te ondernemen. De verdere uitbreiding van
de Stenehei op basis van verantwoorde prijzen is daarbij een belangrijk doel.
25.2. – Als gemeente kopen we de gronden voor de verdere uitbreiding van
de KMO-zone zelf aan en zullen deze in eigen beheer ontwikkelen.
25.3. – Belastingen die extra last leggen op ondernemingen en weinig of
geen meerwaarde genereren worden geëvalueerd en afgeschaft. De
belasting op drijfkracht zal in die optiek ernstig onderzocht worden.
25.4. – Er zal eerder gestreefd worden naar een basisbelasting voor alle
bedrijven, die in vergelijking met de ons omringende gemeenten laag zal
zijn, en die rechtevenredig is met de hinder die deze bedrijven genereren.
25.5 – Een goede ontsluiting via de N118 zal in samenspraak met de streek
gerealiseerd worden.
25.6. – Desselse ondernemingen kunnen met al hun vragen terecht aan één
ondernemersloket, uitgebouwd binnen de huidige technische dienst.
Daarnaast zal al deze informatie, alsook de nodige administratieve
formulieren, via de gemeentelijke webstek opvraagbaar zijn.
25.7. – Vanuit de gemeente organiseren we een semestrieel overleg met de
Desselse ondernemingen om noden en behoeften beter op elkaar af te
stemmen. We zorgen voor informatie uitwisseling tussen de Desselse
bedrijven zodat ze op een optimale wijze kunnen samenwerken.
25.8. – De gemeente participeert ook actief in de KIM (Kontactgroep
Industrie Mol) waar ondernemingen in de regio Balen-Dessel-Mol-Retie
elkaar treffen.
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25.9. – Als gemeentebestuur dragen we zorg voor een degelijke aanduiding
van en bewegwijzering naar onze industriezones.
25.10. – Bij wegenwerken of andere hinder zal in samenspraak met de lokale
handelaars gewerkt worden aan oplossingen, al was het maar een zo goed
mogelijke communicatie, zodat zij zo weinig mogelijk hinder mogen
ondervinden.
25.11. – Bij het Vlaams gewest zal aangedrongen worden om de
problematiek van de KMO-zone Goormansdijk aan te pakken en ook de
bedrijven die aldaar gedeeltelijk zonevreemd liggen rechtszekerheid te
bieden.
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26. LANDBOUW

ALGEMENE DOELSTELLING
De Desselse landbouw leefbaar houden en mee inzetten voor een duurzame,
groene gemeente.

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN
26.1. – De gemeente blijft haar landbouwgronden verhuren aan Desselse,
actieve landbouwers. Wel zal er strikt op toegezien worden dat deze niet
onderverhuurd worden en wel degelijk benut worden.
26.2. – Met de landbouwers zal een semestrieel overleg georganiseerd
worden om aan noden en behoeften tegemoet te komen. Manieren van
samenwerken zullen er besproken worden.
26.3. – De Desselse land- en tuinbouwers kunnen met al hun vragen terecht
aan het ondernemersloket, uitgebouwd binnen de huidige technische dienst.
Daarnaast zal al deze informatie, alsook de nodige administratieve
formulieren, via de gemeentelijke webstek opvraagbaar zijn
26.4. – De gemeente zal samen met de sector bekijken in hoeverre Desselse
landbouwbedrijven mee ingeschakeld kunnen worden in het toeristisch
aanbod. Zo kan het hoevetoerisme in Dessel ondersteund worden.
26.5. – Als gemeentelijke overheid zullen we mee onze verantwoordelijkheid
nemen om zowel de landbouwers als de bevolking te informeren en te
waarschuwen bij ziektes of gevaren die een preventief handelen noodzakelijk
maken.
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ADVIEZEN
Nadat het ontwerp van gemeentelijk beleidsplan goedgekeurd werd door het College van
Burgemeester en schepenen, werd het overgemaakt aan de verschillende gemeentelijke
adviesraden. Hier worden de adviezen of aanbevelingen op een rijtje gezet en formuleert
het college een antwoord.

jeugdraad
Advies
Correct zoneren van de jeugdverenigingen.

Antwoord college
Reeds op de jeugdraad bevestigde de
schepen van jeugd dat deze bekommernis
zal meegenomen worden in het
jeugdbeleidsplan 2008-2012..
Voor chiro jongens Dessel en Chiro
meisjes Witgoor, evenals voor het JRK
stelt zich geen probleem.
Voor chiro jongens Witgoor is het terrein
langs de Blokstraat, Kloosterstraat en
Kerkhofweg opgenomen in de lijst van de
niet te benutten woonzone (gemeentelijk
ruimtelijk structuurplan) en geldt als
compensatie voor de Elsakker.
Voor de chiro meisjes in Dessel moet de
zone, nu natuur, ook aangepast worden.
Voor beiden zullen uitvoeringsplannen
opgesteld worden.
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cultuurraad
Advies
Leidende rol van cultuurraad in opstellen
cultuurbeleidsplan.
Cultuurcheques om kansengroepen te
betrekken.
Betrokkenheid cultuurraad

Antwoord college
Geen enkel probleem, integendeel.

OD 8.3. Cultuurcheques kunnen inderdaad
een instrument zijn, naast andere.
Spreekt voor zich. Dat is nu net de
opdracht van een adviesraad.
Subsidies behouden en reglement
OD 8.4. Wordt herschreven: Het
aanpassen
verenigingsleven wordt ondersteund met
subsidies en door het ter beschikking
stellen van infrastructuur en het bieden van
logistieke hulp.
Verder kan het nieuwe reglement een
onderdeel zijn van het cultuurbeleis-plan
Informatie: cultuur Desselaar, website, TV- Veel van de bekommernissen hier sluiten
kanaal
ook aan bij hoofdstuk 2 informatie van het
gemeentelijk beleidsplan.
Cultuur Desselaar geen probleem (cfr
jeugd, sport,…)
Werbsite moet deel ven nieuwe
gemeentelijke website zijn.
TV-kanaal kan, zie OD 2.11.
Inventaris infrastructuur
Geen probleem, zie OD 8.5.
VITO
Het is inderdaad de bedoeling van OD 8.7
om het gebruik van de conferentiezaal door
Desselse verenigingen aantrekkelijk te
maken.
Cultuurweek
Dit is een aanbod aan de cultuurraad om
daar samen iets aan te doen. De positieve
ervaringen van de sportweek inspireren ons
daartoe.
Inspiratie en ambitie
Het college kijkt vol belangstelling uit naar
deze vernieuwingen en is graag
bondgenoot om ze om te zetten in realiteit.

milieuraad
Advies

Antwoord college

Gratis aanbrengen van groenafval op
containerpark is niet eerlijk t.o.v. diegenen
die investeren in zelf composteren en is
tegen het principe van het voorkomen van
afval

Het college is deze weg ingeslagen omdat:
1. Het tuinafval nu ook gratis kan
aangeleverd worden en zou samen
met het invoeren van DIFTAR een
belangrijke meerkost betekenen
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voor mensen die investeren in
groen.
2. Wij groenaanplantingen door
burgers willen bevorderen en
waneer ze dan afval hebben, dit ook
niet wensen te belasten.
3. Mensen ook groenafval hebben,
afkomstig van het openbaar
domein.
4. Mensen die zelf composteren
hebben nog altijd het voordeel van
hun eigen compost.
De manier van grachten ruimen strookt niet Wat bedoelt men hier juist mee? De
met de doelstellingen van de
grachten dienen ook goed geruimd te
waterbeheersplannen.
worden om lokale overstromingen te
vermijden.
Knelpunten van lozen in oppervlakteDe andere knelpunten zijn gekend, toch
wateren bevinden zich niet alleen langs
niet zo eenvoudig aansluitbaar op het
Nieuwedijk en Diel.
rioleringsnet. In tweede orde is de
gemeente bereid te onderzoeken hoe
kleinschalige zuiveringsinstallaties soelaas
kunnen brengen.
Nergens sprake van natuurontwikkeling of OD 22.18 en 22.19 trachten dit voor een
bescherming van bestaande natuurwaarden. deel op te nemen. Het college blijft
trouwens op een constructieve manier
samenwerken met Bos en Natuur voor wat
het beheer van onze eigen bossen betreft en
zal opnieuw MINA-werkers inschakelen.
Het belang van natuurverbindingsDit komt ruim aan bod in het gemeentelijk
gebieden.
ruimtelijk structuurplan.

GECORO
Advies

Antwoord college

Er zou m.b.t. de ruimtelijke
uitvoeringsplannen (RUP’s) een
prioriteitenlijst moeten gemaakt worden:
1. Elsakkers
2. compensatiezones Elsakkers
3. uitbreiding Stenehei
4. afbakenen landbouwgebieden
5. zonevreemde woningen
6. zonevreemde recreatie
7. herbestemming reservegebied KMO
in Hoogvelden.
Opmaken Masterplan Publieke Ruimte van
de Kern
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Het college kan zich vinden in deze
prioriteitenlijst en zal daar ook naar
handelen.

Akkoord dit bijkomend op te nemen in het
Beleidsplan

GROS
Advies
Over de hele lijn positief.

Antwoord college
-

adviesraad voor mensen met een handicap
Advies

Antwoord college

Juiste term hanteren: personen of mensen
met een handicap
OD 13.6 wil aanpassingswerken aan de
woning subsidiëren. Is niet echt nodig,
want Vlaamse overheid doet dit reeds.

Het ganse document werd in die zin
aangepast.
College wenst dit toch te “onderzoeken”
om vervolgens de juiste conclusie te
kunnen trekken.

sportraad
Advies
OD 15.13 waarin het stopzetten van de
subsidies aan Dessel en Witgoor sport
voorzien wordt, schrappen. Past niet in
beleidsplan

Antwoord college
College wenst dit toch te behouden om dit
ook duidelijk, tijdig te stellen.
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