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Betrokken & Betrouwbaar

		VOORWOORD

Beste Desselaar,
Voortbouwend op vele jaren ervaring en inzet, en in gezond
evenwicht met gedurfde vernieuwing, hebben we ons voorbereid om indien het jou, kiezer, belieft Dessel verder te besturen.
We doen dit met gedreven, betrokken mensen die je vertrouwen waard zijn en met een doordacht en op de Desselse
noden geënt programma.
2006 was een opmerkelijk jaar. Onze partij was nationaal nog
erg klein en moest vechten om te overleven. In Dessel evenwel
braken we potten door de volstrekte meerderheid te halen.
Iets waarin in Dessel in geen dertig jaar nog iemand gelukt
was. Het was voor onze groep een grote uitdaging. Nieuwe
mensen in gemeenteraad en in OCMW-raad. Nieuwe mensen
in het schepencollege. En dit alles met de volle verantwoordelijkheid. Geen paraplu’s om open te trekken. Geen hoeken om
ons achter te verschuilen. En we deden dit met glans.
Wat sommigen ook mogen beweren; alle rapporten over
Dessel geschreven zijn unaniem: een sterk en gezond beleid.
De recent afgesloten rekening van het jaar 2011 bevestigt die
analyse met opnieuw een positief resultaat in het eigen dienstjaar van bijna 1,3 miljoen euro en daardoor een extra overboeking naar onze spaarpot met 850.000 euro. Die spaarpot
telt nog altijd 1,75 miljoen euro (in 2006 bedroeg die 2 miljoen
euro), terwijl noodzakelijke investeringen niet uitbleven.
Zo bieden we ons dus aan jou aan: met geheven hoofd en
frisse ideeën. Als symbool gebruiken we daarvoor in de campagne de zonnebloem; groot en sterk, met talloze pitten om de
toekomst kansen te geven. En die toekomst zit in onze ideeën
die je te lezen krijgt in dit verkiezingsprogramma, waaraan
vele Desselse N-VA-leden meewerkten. Het is een programma
geschreven op maat van Dessel. Onze nationale krijtlijnen,
gekleurd met wat er leeft in Dessel.
Wij wensen je veel leesgenot zodat je in oktober duidelijk weet
waarvoor je kiest en wij, met jouw steun, kunnen doorgaan
met verandering.
Kris Van Dijck
Lijsttrekker
Kandidaat burgemeester
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1
Een slagkrachtige
gemeente

De gemeente is als een bedrijf. Een bedrijf waarvan alle inwoners aandeelhouder, deelgenoot, klant én consument zijn. Dat bedrijf dient dan ook op een
adequate, transparante en performante wijze geleid te worden.
Om de zes jaar duiden de duizenden aandeelhouders de nieuwe algemene vergadering (gemeenteraad) aan die op haar beurt de raad van bestuur (college van
burgemeester en schepenen) kiest. Zij dragen de politieke verantwoordelijkheid
voor het bedrijf.
Binnen dat bedrijf zijn een CO (gemeentesecretaris), directiecomité (managementteam) en tientallen medewerkers actief die het bedrijf draaiende houden.
Een bedrijf dat er op gericht is een optimale kwaliteit te verzekeren voor al de
aandeelhouders. De gemeente is er dus voor de mensen. Niet omgekeerd.
Maar zoals het in elk goed draaiend bedrijf van tel is, rekenen we op een grote
betrokkenheid van alle actoren. Ook van de aandeelhouders. De gemeente zal
dan ook zo sterk zijn als haar zwakste schakel...
In dit eerste deel leggen we de focus op ons bedrijf zelf.
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1.1 INSPRAAK EN PARTICIPATIE
		VISIE
Politici moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Dit wil zeggen dat ze moeten durven beslissen. Ook als het niet zo leuk is. Maar voor het zo ver is, dienen ze zich wel goed te informeren.
Niet alleen bij hun eigen achterban. Neen, alle ‘aandeelhouders’ zijn belangrijk. Mensen kansen
geven tot inspraak is dan ook een actieve opdracht.
Dit veronderstelt ook wel dat mensen afstand moeten nemen van hun eigen persoonlijk voordeel, hun eigen persoonlijk belang. De groepsbelangen primeren. Dit is niet altijd even eenvoudig. Maar daarin moeten beleidsverantwoordelijken dan ook de juiste afwegingen maken.
Tot slot van het proces van inspraak en participatie is het steeds belangrijk dat er een goede
verantwoording is van de genomen beslissingen. Waarom zus? En waarom niet zo? De reden
van een beslissing is zeker zo belangrijk als de beslissing zelf.

		PROGRAMMAPUNTEN
1.1.1

De gemeente- en OCMW-raadsleden
van meerderheid en oppositie zijn de
eersten die volop hun rol moeten kunnen vervullen. Ze moeten kans krijgen
om mee te overleggen, deel te nemen
aan werkbezoeken en volheid van informatie bekomen.

1.1.2

Alle politieke fracties kunnen gebruik
maken van de faciliteiten van het
gemeentehuis om hun opdracht te
vervullen, inclusief vergadermomenten
na de openingsuren.

1.1.3

Waar anderen huiverachtig blijven
staan tegen het feit dat niet de burgemeester, maar een ander lid van de
gemeenteraad de rol van voorzitter
opneemt, blijven wij dit in Dessel doen.
Dit bevordert het debat.

1.1.4

Ook de stem van het personeel is van
belang. N-VA bestuurt samen met het
personeel.
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1.1.5

Adviesraden (en er zijn er wel wat in
Dessel) worden ernstig genomen en
ook zij kunnen hun taak voluit uitoefenen. Ook voor hen biedt de gemeentelijke accommodatie alle faciliteiten.

1.1.6

Bij alle beleidsbeslissingen of openbare
werken wordt tijdig gecommuniceerd
met de betrokkenen; buurtbewoners,
belangengroepen, bedrijven, enz.

1.2 INFORMATIE
		VISIE
Informatie verstrekken en geïnformeerd worden, is zowel voor het beleid als voor de burger
belangrijk. Dit dient volgens de N-VA ook correct en met de nodige zorg te gebeuren, waarbij
voor wat de gemeente betreft alle kanalen benut worden: informatievergaderingen, Desselaar,
brieven, website, persmededelingen, nieuwsbrieven, gemeente TV...
De bibliotheek evolueert daarbij voor de N-VA naar een volwaardig kennis- en informatiecentrum, waar ook laagdrempelige toegang wordt aangeboden tot online informatie.

		PROGRAMMAPUNTEN
1.2.1

De gemeentelijke communicatie moet
objectief, zakelijk, correct, volledig en
snel zijn, waarbij correct en verstaanbaar taalgebruik de norm is.

1.2.2

Zowel in de inkomhal van De Plaetse,
als in de bibliotheek, moet voldoende informatieaanbod zijn. Dit zowel
van de gemeente als van andere
overheidsinstanties.

1.2.3

We leveren inspanningen om ook de
mensen met een zintuiglijke handicap
te bereiken.

1.2.4

Jaarlijks worden de nieuwe inwoners
ontvangen en kunnen ze kennismaken
met het gemeentebestuur en haar
diensten.

1.2.5

Van de gemeente wordt een correct en
deskundig optreden verwacht, met een
efficiënte doorverwijzing waar nodig.

1.2.6

In de bibliotheek wordt geïnvesteerd
in een voldoende grote collectie,
met aandacht voor verschillende
informatiedragers.

1.2.7

Er worden initiatieven genomen om
zowel kinderen als volwassenen aan
te zetten tot lezen en reflectie.
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1.3 ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING
		VISIE
We leven in een complexe samenleving waarbij het voor burgers en bedrijven vaak moeilijk
is de weg te vinden in de veelheid van regels, vergunningen, verboden...
De N-VA meent dat al de overheden, ook de gemeenten, een bijdrage moeten leveren om
procedures te vereenvoudigen en verkregen informatie niet steeds opnieuw op te vragen.

		PROGRAMMAPUNTEN
1.3.1

We streven er naar dat alle aanvragen
on-line kunnen gebeuren en afgehandeld worden.

1.3.2

Alle gemeentelijke regels worden zo
transparant mogelijk opgesteld, gecommuniceeerd en tijdig op de gemeentelijke website geplaatst.

1.3.3

Gemeentelijke regelgeving wordt
constant doorgelicht, zowel op het vlak
van efficiëntie als van duidelijkheid.

1.3.4

Van de administratie wordt een correct
en deskundig optreden verwacht,
met een efficiënte doorverwijzing
waar nodig.
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1.3.5

We werken actief mee aan de
digitale vernieuwing, waarvoor CIPAL,
waarvan we lid zijn, de bevoorrechte
bondgenoot is.

1.3.6

Voor de verdere digitale evolutie zijn
we afhankelijk van de technologische
ontwikkelingen ter zake. Je kan op de
technologie niet vooruitlopen. We hebben evenwel de ambitie om dit strikt op
te volgen en waar kan als pionier op te
treden.

1.4 PERSONEELSBELEID
		VISIE
Al onze personeelsleden zijn niet alleen de uitvoerders van het lokaal gemeentelijk beleid.
Ze zijn ook de belichaming ervan en op die manier allemaal ambassadeurs.
Dit vereist van hen de nodige competenties, vakbekwaamheden en klantvriendelijkheid.
De juiste persoon op de juiste plaats is dan ook de grote uitdaging.

		PROGRAMMAPUNTEN
1.4.1

Aanwervingen gebeuren objectief en op
basis van examens.

1.4.2

Personeelsleden krijgen kans tot
bijscholing en doorstroming binnen de
organisatie.

1.4.3

Verschillen in de statuten (statutair en
contractueel) worden zo veel als mogelijk weggewerkt. O.a. voor
de pensioenen.

1.4.4

Personeelsleden krijgen verantwoordelijkheid en worden daar ook op
aangesproken.

1.4.5

1.4.8

Het bestuur brengt respect op voor de
deskundigheid en de onafhankelijkheid
van het gemeentepersoneel.

1.4.9

Politici en ambtenaren hebben elk hun
verantwoordelijkheid. Naar buiten mogen de beleidsverantwoordelijken van
het personeel de nodige discretie en loyaliteit vragen, zonder afbreuk te doen
aan het spreekrecht van ambtenaren,
terwijl personeelsleden naar buiten toe
ook diezelfde loyaliteit en correctheid
vanwege de politici mogen verwachten.

1.4.10

Het bestuur neemt initiatieven om
het groepsgevoel te versterken d.m.v.
sport- of personeelsdagen en deelname
aan externe activiteiten.

1.4.11

We doen beroep op jobstudenten in de
vakanties om tekorten op te vangen
en jongeren kansen te geven kennis te
maken met de lokale overheid.

Van personeelsleden nemen we aan dat
ze mee denken, initiatief nemen en betrokken zijn bij het gemeentelijk bedrijf.

1.4.6

Medewerkers van de gemeente gedragen zich stijlvol en beleefd in hun
contacten met collega’s, derden en
burgers.

1.4.7

Personeelsleden worden betrokken bij
de organisatie van hun dienst, aankopen van materieel e.d.
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1.5 FINANCIËN
		VISIE
De gemeentefinanciën worden beheerd vanuit het principe van het goed huisvaderschap.
Dit impliceert een gezonde balans tussen in en uit. Tussen investeringen en schulden.
Beslissingen dienen dan ook steeds genomen te worden met oog voor de financiële gevolgen op
korte en lange termijn.
Aangezien de Vlaming reeds de grootste belastingbetaler is van Europa, trachten we de belastingsdruk voor de Desselaar laag te houden. D.w.z. eerst besparen, dan pas nieuwe inkomsten.

		PROGRAMMAPUNTEN
1.5.1

De N-VA engageert zich er toe de personenbelastingen op 6% en de opcentiemen onroerende voorheffing op 900
te houden.

1.5.2

De belastingsinkomsten uit de nucleaire
sector en de ontginning van witzand
moeten het mogelijk maken de belastingsdruk op de inwoners laag te
houden.

1.5.3

Voor investeringen worden de maximale subsidies aangevraagd.

1.5.4

De gemeente ziet er op toe dat het
fonds lokale ontwikkeling als voorwaarde voor het cAt-project, ingezet zal
worden voor duurzame projecten die
de Desselse gemeenschap ten goede
komen.

1.5.5

De opmaak van het budget is een
intens proces waarbij alle diensten
mee hun verantwoordelijkheid moeten
nemen en de verschillende posten constant kritisch doorlichten op het vlak
van noodzaak en efficiëntie.
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1.5.6

Zowel bij aankopen als investeringen
worden dossiers opgevolgd om meer
uitgaven tot het minimum te beperken.
Verhogingen dienen steeds verantwoord te worden.

1.5.7

Voor afval en huisvuil blijven we het
principe van de vervuiler betaalt
(DIFTAR) hanteren.

1.5.8

Projecten, beleidsinitiatieven en manier
van werken worden op regelmatige
basis geëvalueerd en indien nodig
aangepast of bijgestuurd.

1.5.8

We implementeren BBC (Beleids- en
BeheersCyclus) als een nieuwe vorm
van begroten en plannen.
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2
Levenskwaliteit

Een gemeente is in de eerste plaats een plaats waar mensen samen leven, er hun vrije tijd besteden en als het kan er ook nog werken. Het is een
gemeenschap.
Daarom dat er vanuit de lokale overheid zoveel aandacht besteed wordt aan
en geïnvesteerd wordt in een optimale levenskwaliteit. Het is de eerste plaats
allemaal te doen om de mensen.
In Dessel zijn die bijna 9.300 mensen allemaal belangrijk. We willen kansen geven aan iedereen. De gemeente biedt aan. Het is aan de burger om mee te doen.
Liefst neemt hij zelf ook initiatief zodat beiden elkaar versterken en het aanbod
kan uitgebreid worden.
Elke burger, elk mens is uniek. En toch streven we allemaal hetzelfde na. Een
zekere vorm van geluk en voorspoed. Daarvoor willen we gebruik maken van
de aan ons toegekende rechten.Maar omdat we niet alleen op de wereld staan,
maar omringd zijn met velen; in ons dorp,
de straat, de buurt, het gezin, moeten we ook rekening houden met elkaar.
Daaruit vloeien plichten voort. Die gulden balans tussen rechten en plichten en
het feit dat mensen daar actief mee omgaan, creëert juist een warme samenleving. En daarvoor doen we het!
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2.1 ONDERWIJS
		VISIE
De N-VA wil kwaliteitsvol en bereikbaar onderwijs voor elk kind. In dat kader pleiten we voor de
buurtschool in het basisonderwijs. De gemeente heeft als schoolbestuur van twee basisscholen
in deze een verpletterende verantwoordelijkheid.
De N-VA vindt dat de gemeente daarnaast een netoverschrijdende regierol moet vervullen in
wat men noemt: het flankerend onderwijsbeleid. Dit flankerend onderwijsbeleid geldt voor alle
Desselse scholen die op voet van gelijkheid behandeld worden.
Daarnaast zet de N-VA volop in op de ‘brede school’ en geeft dit concept een ruime invulling. Dit
betekent dat lokalen en infrastructuur ook na schooltijd optimaal benut worden ten dienste van
de gemeenschap en dat een brede waaier van activiteiten kunnen ontplooid worden. Zo wordt
die ‘brede school’ het kloppend hart van de gemeenschap.

		PROGRAMMAPUNTEN
2.1.1

2.1.2

Er zal blijvend geïnvesteerd worden
in de eigen gemeentescholen (De
Meikever en De Kangoeroe). Dit zowel
in infrastructuur als in de dagelijkse
werking.
De weg van digitalisering wordt verder
bewandeld, ook in de didactische ondersteuning (computers, laptop, digitale
schoolborden...).

2.1.3

De realiteit leert ons dat opvoedingsondersteuning vanuit het OCMW een
belangrijk steunpunt kan zijn voor
kinderen uit kansarmere of leerbedreigde gezinnen. Dit moet nog sterker
uitgebouwd worden met alle onderwijsverstrekkers in Dessel. School en
OCMW, samen met de kinderopvang,
kunnen zo een sterk team vormen dat
bedreigde kinderen vooruit helpt.

2.1.4

We willen er op toezien dat ook in onze
scholen kinderen gezond kunnen eten
en voldoende gezond kunnen drinken.
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2.1.5

Er wordt geïnvesteerd in opleiding en
bijscholing van directie en leerkrachten.

2.1.6

We blijven ons engageren in de
scholengemeenschap Toverkijker,
waar de gemeentescholen van
Arendonk, Dessel, Kasterlee en Retie
samenwerken.

2.1.7

In het deeltijds kunstonderwijs blijven we een aanbod geven aan de
Desselse jeugd op lagere schoolleeftijd.
Eventueel bijkomende initiatieven worden met het Deeltijds Kunstonderwijs
Mol afgestemd op de noden.

2.2 SOCIAAL WEEFSEL
		VISIE
Van een gemeente, een dorp een warme gemeenschap maken, dat is voor de N-VA de echte
uitdaging. Buurt- en wijkwerking, verenigingsleven en vrijwilligerswerk zijn een perfect middel
om de sociale cohesie te versterken.
Werken aan die leefbaarheid van buurten is niet enkel de verantwoordelijkheid van de gemeente maar in de eerste plaats van de inwoners zelf. De gemeente moet wel faciliteren en
ondersteunen.
Het verenigingsleven, in z’n brede waaier, speelt een belangrijke rol in het versterken van het
sociaal weefsel. De N-VA wil dit verenigingsleven alle kansen geven om zich zo maximaal mogelijk te ontwikkelen. Financiële en logistieke ondersteuning kunnen daar belangrijke elementen
in zijn, net als het verminderen van de administratieve last.

		PROGRAMMAPUNTEN
2.2.1

De gemeente stimuleert en ondersteunt
wijk-, buurt- en straatfeesten.

2.2.2

2.2.3

2.2.6

Het verenigingsleven wordt ondersteund met infrastructuur, logistieke
steun, informatiedoorstroming, gratis
advies inzake administratieve verplichtingen en een gepaste subsidiëring.

Aanvullend op de planlast vermindering
vanwege de Vlaamse overheid en het
grotendeels wegvallen van de sectorverplichtingen waardoor de gemeenten
veel meer autonomie krijgen, gieten we
alle subsidies in een totaalplan.

2.2.7

Voor alles wat met verenigingen en vrije
tijd te maken heeft werken we met één
loket. Van daaruit wordt alles verdeeld
en gebundeld.

Gemeente en OCMW zullen actief op
zoek gaan naar vrijwilligers. Zij zijn
immers het cement van het sociaal
weefsel.

2.2.8

De openbare ruimte is van iedereen.
Speelpleintjes en perken mogen geen
bron van ergernis zijn. De openbare
ruimte is toegankelijk voor jong en oud,
meisjes en jongens en horen dan ook
ontmoetingsplaatsen te zijn.

2.2.4

Het retributiereglement voor materiële
hulp van de gemeente zal na vele jaren
ernstig geëvalueerd worden. Zeker het
luik voor buiten de gemeente wordt
aangepast

2.2.5

Er zal blijvend geïnvesteerd worden in
materialen die ter beschikking gesteld
worden. Het bakkenpodium wordt in
eerste orde vernieuwd en het gamma
van uitleenbare materialen wordt uitgebreid, bv met beamer.
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2.3 CULTUUR
		VISIE
De N-VA visie op cultuur is gestoeld op drie principes:
• gemeenschapsvorming want cultuur brengt mensen samen;
• complementariteit met oog voor de ruimere regio en waarop ingespeeld wordt en waarmee
we overleggen;
• participatie waarbij mensen niet alleen naar cultuur gebracht worden, maar waar we cultuur
ook naar de mensen brengen.
De gemeente moet zelf, of in overleg, zorgen voor de nodige basisinfrastructuur en professionele logistieke en administratieve ondersteuning beschikbaar stellen, terwijl intergemeentelijk
overleg en intergemeentelijke samenwerking essentieel zijn. Dessel is ook op cultureel vlak
geen eiland.
De N-VA is daarbij ook voorstander van een creatieve benadering van de infrastructuur
problematiek: herbestemming bestaande gebouwen, clusteren van publieke dienstverlening,
infrastructurele samenwerking met kunstonderwijs...
De N-VA vindt het de taak van de gemeente om te zorgen voor de centrale en gecoördineerde
promotie en communicatie van alle lokaal cultuuraanbod.

		PROGRAMMAPUNTEN
2.3.1

Met de professionele versterking
van de dienst vrije tijd is het aan de
gemeente om een sterker cultuurbeleid
uit te tekenen met aandacht voor zowel
het klassieke georganiseerde culturele
verenigingsleven, als voor de nieuwe
vormen van gemeenschapsleven.

2.3.2

Via de gemeentelijke informatiekanalen
wordt het cultureel aanbod gepromoot.

2.3.3

Voor Desselse culturele activiteiten maken we ook promotie in Mol, Turnhout,
Retie en Geel en vica versa. Daartoe
worden de nodige intergemeentelijke
afspraken gemaakt.

2.3.4

Met de komst van o.a. het communicatiecentrum aan de Gravenstraat en het
jeugdheem aan de Boeretangsedreef
dient juist ingeschat te worden
wat de bijkomende noden zijn naar
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gemeentelijke culturele infrastructuur.
Hiervoor wordt ook overleg opgestart
met alle reeds bestaande initiatieven.
2.3.5

We zullen, zoals door de minister van
Binnenlandse Aangelegenheden en de
bisschop van Antwerpen gevraagd,
intens overleggen met de beide kerkfabrieken (Sint-Niklaas en Heilige Familie)
over de toekomst van de kerkgebouwen
in Dessel en hun gebruik.

2.3.6

We benadrukken het belang van amateurkunsten door Desselse kunstenaars
optimale kansen te geven: tentoonstelling in o.a. De Plaetse en Sas 4-toren,
plaatsen van kunstwerken op openbaar
domein, enz.

2.3.7

Het Dessels project ‘Pleintjes met een
Verhaal’ krijgt in die zin alle steun.

2.3.8

Het Creatief Atelier waarbij jongeren
de kans krijgen om zich artistiek te
ontplooien wordt verder gezet. Nieuwe
initiatieven ter zake krijgen alle kansen.

2.3.9

Het jaarlijks Graspop Metal Meeting
festival steunen we en de gemeente
werkt er aan mee om dit in zo optimale
omstandigheden te laten plaatsvinden.
Het Dessels verenigingsleven moet hier
onder bepaalde voorwaarden ook mee
vruchten kunnen plukken.

2.3.10

De gemeente neemt initiatieven waar
nodig, organiseert en coördineert om
bestaande, lokale feestelijkheden
overeind te houden. We denken aan de
kermissen, Dessel Swingt, Dessel Zingt
enz.

2.3.11

Om het Dessels cultureel gebeuren
extra in de kijker te zetten worden initiatieven genomen als een cultuurweek.

2.3.12

Het gemeentebestuur ondersteunt die
manifestaties die de Vlaamse identiteit
benadrukken.

2.3.13

Het feest van de Vlaamse Gemeenschap
op 11 juli wordt op een eigentijdse en
op verschillende manieren gevierd. Het
is een feest van en voor de mensen.
De straatfeesten en -barbecues nemen
daarin een belangrijke plaats.

2.3.14

Op een frisse en eigentijdse wijze
worden op de Dag van Europa (9 mei)
en Wapenstilstand (11 november) de
Europese- en de vredesgedachten in
de kijker gesteld. Daarbij wordt ook
gewezen op de rol en de rechten van
de regio’s, de kleinere volks- en taalgemeenschappen, autochtone minderheden en hun onafhankelijkheidsstreven.

2.3.15

Als gemeentebestuur wensen we het
gebruik van Nederlandstalige opschriften en benamingen van handels- en
horecazaken aan te moedigen.
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2.4 ERFGOED
		VISIE
De zorg voor en het behoud van ons roerend en onroerend erfgoed voor de komende generaties
is een maatschappelijke plicht.
De N-VA wil voor de volgende bestuursperiode prioritair een beleidsplan uitwerken voor het
lokaal onroerend erfgoedbeleid. Het onroerend erfgoed willen we daarbij koesteren. Daarbij wil
de N-VA ook een actief beleid ontwikkelen met betrekking tot ontsluiting en publiekswerking
van dat onroerend erfgoed.
Naast het onroerend erfgoed besteden we extra aandacht aan het roerend erfgoed, dat een deel
is van onze geschiedenis, van onze identiteit.

		PROGRAMMAPUNTEN
2.4.1

De Desselse kerkgebouwen zullen
extra aandacht krijgen, en dit in
nauwe samenwerking met de twee
kerkfabrieken.

2.4.2

De geklasseerde pomp op het marktplein wordt gerenoveerd.

2.4.3

De Desselse kapelletjes zijn geïnventariseerd. Ze zullen systematisch hersteld
en gerenoveerd worden.
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2.4.4

De op verschillende plaatsen in Dessel
geplaatste kunstwerken worden goed
onderhouden en hersteld indien nodig.

2.4.5

We hechten veel belang aan het
kERF-samenwerkingsverband
(erfgoedcel Kempens erfgoed) en
nemen daar een actieve rol in op.

2.5 TOERISME
		VISIE
De N-VA is ervan overtuigd dat alle steden en gemeenten in Vlaanderen een kwalitatief hoogstaand toeristisch aanbod hebben. Het is essentieel om dit optimaal te promoten en bekend te
maken bij de relevante doelgroepen. Ons historisch erfgoed is daarbij een aantrekkingskracht.
De N-VA is voor een goede samenwerking tussen toerisme, cultuur, horeca, openbare werken
en monumentenzorg.

		PROGRAMMAPUNTEN
2.5.1

Om initiatieven vanuit het beleid af
te stemmen met horeca en toeristische sector, zoals VVV, en alle andere
betrokkenen, zal een gemeentelijke
adviesraad voor toerisme opgericht
worden.

2.5.2

De gemeente blijft investeren in fietsroutes, wandelroutes, ruiterroutes, e.d.
Projecten zoals routedokters, fiets- en
wandelknooppuntennetwerk blijven dan
ook de volle aandacht genieten.

2.5.3

De uitbaters van logiesverstrekkende
bedrijven zijn bondgenoten waarmee
strategische afspraken gemaakt
worden.

2.5.4

We blijven investeren in een goed onthaal. Zowel via publicaties en website
als door het inzetten van personeel en
vrijwilligers. Torenwachters en gidsen
dragen een enorme steen bij aan de
attractiviteit van Dessel.

2.5.5

We engageren ons ertoe om zowel op
eigen kracht, dan wel via aangeboden
kanalen, Dessel zoveel als mogelijk als
toeristisch attractief te promoten.

2.5.6

Het Campinastrand, dat in erfpacht is,
dient ook hoge kwaliteitsnormen na
te streven. Hiertoe worden afspraken
gemaakt.
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2.6 SPORT
		VISIE
De N-VA staat voor een echt ‘Sport Voor Allen’-beleid. Daarom moeten de gemeenten een
coherente visie op het lokale sportgebeuren ontwikkelen en dit vorm geven in hun sportbeleid.
Uitgangspunt moet zijn: alle inwoners aanzetten tot levenslang sporten.
Sport wordt door de N-VA gezien als de ideale hefboom voor sociale cohesie en gezondheidsbevordering. Daarom is kwaliteit noodzakelijk. Kwaliteit in het aanbod. Kwaliteit in de infrastructuur. Kwaliteit in de opleiding.
De gemeentelijke sportdienst speelt daarin een onschatbare rol. Het is de spil tussen club,
school, vereniging en individu. De sportdienst stimuleert, organiseert, coördineert, regisseert
en promoot.

		PROGRAMMAPUNTEN
2.6.1

De gemeentelijke sportdienst, vzw
Sportinstellingen Dessel en de sportraad vormen het trio dat het lokaal
sportbeleid vorm moeten geven.

2.6.2

Nieuwe sporten worden gepromoot en
kunnen zo de start zijn voor een duurzame werking en van vernieuwing.

2.6.3

2.6.4

Doorheen het jaar voorzien we een
gevarieerd sportaanbod voor jong en
oud.
We schenken veel aandacht aan het
optimaal houden en onderhouden van
onze sportinfrastructuur. Na de uitbreiding van sporthal Brasel en de turnzaal in de Kangoeroe zullen de oude
Spinhallen gesloopt worden en wordt er
ruimte gecreëerd in de woonzone.
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2.6.5

De gemeente neemt voldoende initiatieven rond levenslang sporten. Een
specifiek sportaanbod wordt ontwikkeld naar verschillende doelgroepen en
leeftijdsgroepen.

2.6.6

Om kinderen op jonge leeftijd reeds
een sport-cultuur mee te geven wordt
er ook verder gewerkt met de buitenschoolse kinderopvang.

2.6.7

De gemeente Dessel heeft de ambitie
een voortrekkersrol te blijven vervullen
in de G-sport.

2.6.8

Sportsubsidies (Vlaamse gemeenschap
en aangevuld door de gemeente) moeten steeds wel doordacht toegekend
worden. Kwaliteit in de opleiding en
begeleiding staat hier voorop. Pro
fessionalisering is noodzakelijk, maar
duur. Daarop zetten we dan ook in.

2.6.9

2.6.10

Nieuwe sportinfrastructuurprojecten
worden geclusterd in de daartoe bestemde zone (Sportpark Brasel).
Ze versterken elkaar waardoor, indien
nodig, clubs elkaars infrastructuur kunnen gebruiken bij grotere manifestaties.
In Sportpark Brasel wordt een buitenfitness voorzien en wordt aandacht
besteed aan wandelaars.

2.6.11

Voor bepaalde investeringen is Dessel
te klein. Daarom wordt de samenwerking met buurgemeenten verdergezet, en waar kan versterkt, zodat
Desselaars de daar aanwezige sportinfrastructuur onder gunstige voorwaarden kunnen benutten, zoals voor
zwemmen.
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2.7 JEUGD
		VISIE
Kinderen en jongeren moeten de tijd en ruimte krijgen om op te groeien en mogen daarbij gerust fouten maken. Opgroeien tot volwaardige burgers gaat nu eenmaal met vallen en opstaan.
Dit neemt niet weg dat ook jongeren gaandeweg op hun fouten moeten aangesproken worden
en hun verantwoordelijkheid moeten opnemen.
De N-VA ziet een sterke jeugdraad als spil voor de inspraakmogelijkheden die jongeren in het
lokaal beleid kunnen hebben. Ook politieke jongerenverenigingen moeten zoveel mogelijk opgenomen worden in de jeugdraad.
Voor kinderen is het tevens belangrijk dat zij naar school, naar de sportclub, naar de jeugdbeweging kunnen gaan in hun eigen buurt. Dat is niet enkel veiliger en minder belastend voor het
verkeer maar versterkt op zijn beurt ook het sociaal weefsel en de ontmoetingen tussen ouders.

		PROGRAMMAPUNTEN
2.7.1

2.7.2

2.7.3

Kinderen en jongeren hebben ruimte nodig om te leven. Daarom wordt
geïnvesteerd in ruimte: jeugdhuizen,
speelpleinen, sportterreinen... Indien
eigen huisvesting financieel niet altijd
haalbaar is, kan een multifunctioneel
gebruik van bestaande gebouwen een
oplossing bieden.
In Witgoor kiezen we voor een
nieuwbouw voor de Chiro’s in de
Wouwerstraat, aansluitend bij de speelbossen aldaar en de sportterreinen in
de Wouwerstraat waarbij de site tussen
Kloosterstraat en Kerkhofweg vrij komt
voor woonprojecten.
De gemeente blijft investeren in
speelpleinen. Ook in Witgoor komt een
speelplein zoals op de hoek van de
Pastorijstraat en de Hofstraat.
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2.7.4

De gemeente heeft blijvend oog voor de
veiligheid in het algemeen en de brandveiligheid in het bijzonder van de jeugdlokalen. De gemeente houdt hierover
informatie- en sensibiliseringsacties.

2.7.5

Jeugdverenigingen zijn een zinvolle en
toekomstgerichte aanvulling in de opvoeding van jongeren tot verantwoordelijke burgers. Zij verdienen dan ook een
uitgebreide ondersteuning. Die kan zich
situeren op financieel of op logistiek
vlak.

2.7.6

Het nieuwe jeugdheem aan de
Boeretangsedreef wordt ook
uitgebouwd als kampplaats voor
niet-Desselse jongeren.

2.7.7

Bestaande activiteiten als de
‘Roefeldag’ worden verder gezet of
vervangen door gelijkaardige, kwaliteitsvolle initiatieven die gelijkaardige
doelstellingen voor ogen hebben.

2.7.8

De gemeente steekt een tandje bij
om ook bij de Desselse jongeren
organisaties die bijstand verlenen rond
drugpreventie en jeugdwelzijn bekend
te maken.

2.7.9

De bestaande fuifgids die als handleiding dienst doet voor het organiseren
van fuiven, wordt geëvalueerd en waar
nodig aangepast.
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2.8 KINDEROPVANG
		VISIE
In de gemeente is voldoende, betaalbare en flexibele kinderopvang aanwezig met een zo
optimaal mogelijk gewaarborgde toegang.
Wat het voorrangsbeleid betreft moeten die mensen met de hoogste nood eerst bediend worden, o.a. alleenstaande werkende ouders, tweeverdieners en werkzoekenden die in opleiding
zijn met als doel het (her)intreden in de arbeidsmarkt, maar ook kinderen die extra opvoedingsondersteuning kunnen gebruiken of extra zorg nodig hebben. Voor die laatsten dienen al de
lokale kinderopvanginitiatieven zich mee in te schakelen in het project opvoedingsondersteuning
van het OCMW. Zo glipt niemand door de mazen van het net.

		PROGRAMMAPUNTEN
2.8.1

We voorzien een ‘lokaal loket kinderopvang’, zowel digitaal als fysiek,
waar ouders terecht kunnen voor alle
beschikbare plaatsen in de gemeente.

2.8.2

Via de vzw IBO zorgen we voor kwaliteitsvolle opvang voor- en naschools
en op de schoolvrije weekdagen.

2.8.3

Kwaliteit wordt geboden op het vlak
van infrastructuur en begeleiding.
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2.8.4

De kinderopvang wordt aangevuld door
allerlei initiatieven waarbij kinderen en
jongeren de doelgroep zijn: speelpleinen, naschoolse sport, creatief atelier,
enz. Deze initiatieven zijn complementair en niet tegen elkaar gericht.
Kwaliteit voor onze kinderen is het
uitgangspunt.

2.9 SOCIAAL BELEID
		VISIE
Sociaal beleid moet voor de N-VA in de eerste plaats geïntegreerd beleid zijn. Als noodzakelijke
voorwaarde voor een efficiënt sociaal beleid moeten de schotten tussen de gemeente en het
OCMW zoveel mogelijk verdwijnen. Ook samenwerking met andere welzijnsactoren is hierbij
noodzakelijk.
Sociale insluiting is voor de N-VA het doel. Dit vraagt een informatie- en dienstverlening op maat
van iedereen die er nood aan heeft: gelijke toegang tot een menswaardig bestaan is voor de
N-VA een recht. Sociale economie richt zich zoveel mogelijk op doorstroming naar de reguliere
economie en zich inzetten als vrijwilliger voor de eigen gemeenschap wordt voldoende naar
waarde geschat.
Een efficiënt en transparant sociaal beleid confronteert burgers ook met hun individuele verantwoordelijkheid en stuurt bij waar het evenwicht tussen rechten en plichten is zoekgeraakt.
Respect werkt in twee richtingen!
Een geloofwaardig en gedragen lokaal beleid is er een van goede zorgen, maar het staat of
valt ook met heldere afspraken. Toegankelijke en transparante informatie over het aanbod aan
sociale dienstverlening is minstens zo belangrijk als de dienstverlening zelf. Daarom dient ook
in dit luik de gemeente werk te maken van een goed communicatiebeleid (welzijnsgids, digitale
communicatie, laagdrempelige gemeentelijke diensten).
Het is evident dat zorg en steun terechtkomen bij diegenen die er nood aan en recht op hebben.
Toch zijn aan rechten ook plichten verbonden. De N-VA verzet zich tegen de zogenaamde
‘betuttelende pampercultuur’ die afhankelijkheid in stand houdt. Burgers moeten op hun
individuele verantwoordelijkheid aangesproken worden.
Tegenover het recht op volwaardig deelnemen aan onze maatschappij staat de plicht om de taal
te leren en zich te integreren. Deze wederkerigheid is cruciaal. Misbruiken kunnen niet door de
beugel, aangezien het de samenleving in zijn geheel is die er voor opdraait.
Sociale fraude is diefstal van overheidsgeld en tast het kostbare sociale weefsel aan.
Een geloofwaardig en rechtvaardig sociaal beleid speurt misbruiken op en bestraft ze.
Voor het volgende sociaal beleidsplan dienen onderstaande programmapunten bij voorrang aan
bod te komen om vervolgens tot een zo breed mogelijk draagvlak te komen.
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		PROGRAMMAPUNTEN
2.9.1

Samenwerking tussen gemeente en
OCMW
Het Sociaal Huis is de spil in het
lokale sociale beleid en heeft een
informatiefunctie, loketfunctie en
doorverwijsfunctie.
Een efficiënt lokaal sociaal beleid
vereist een vlotte samenwerking tussen
het OCMW en de andere gemeentelijke
diensten. Maximale integratie van de
verschillende diensten is wenselijk en
verdient aanmoediging (ICT-diensten,
personeel en financiën gezamenlijk
inzetten en maximaal integreren).
Projecten en beleidsinitiatieven worden
op regelmatige basis geëvalueerd en
indien nodig aangepast of bijgestuurd.
Al de andere ‘vakschepenen’ worden
betrokken bij de ontwikkeling, de uitvoering en de evaluatie van het lokale
sociale beleid.
De N-VA stuurt competente vertegenwoordigers naar de OCMW-raad die
actief meedenken over en werken aan
een sociaal beleid. De OCMW-raad
dient niet om ‘gebuisde’ kandidaten op
te vissen.

2.9.3.3

2.9.2

Samenwerking met diverse welzijnsactoren. Verschillende actoren zijn
betrokken bij het lokale sociale beleid.
Het OCMW is de motor van een goede
samenwerking tussen al deze verschillende diensten en organisaties.

2.9.4.5

2.9.3

Communicatie lokaal sociaal beleid
(LSB)
De gemeente en het OCMW werken
een gezamenlijk communicatiebeleid
uit over het sociale aanbod van en in de
gemeente.
Informatie over het lokale sociale
aanbod wordt zo breed mogelijk en
via verschillende kanalen verspreid:
infobrochures, affiches, de gemeentelijke website, persoonlijk contact tussen
de gemeentelijke administratie en de
burgers.

2.9.1.1

2.9.1.2

2.9.1.3
2.9.1.3

2.9.1.4

2.9.3.1

2.9.3.2
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2.9.3.4

2.9.4
2.9.4.1

2.9.4.2
2.9.4.3

2.9.4.4

Speciale aandacht gaat daarbij uit naar
nieuwe inwoners en anderstaligen.
Via buurtgesprekken per wijk worden burgers geïnformeerd over, maar
vooral betrokken bij het sociale beleid.
Suggesties, vragen... worden meegenomen bij de uitwerking van het lokale
sociale beleidsplan.
Armoede
We ondersteunen en werken samen
met organisaties die collectieve acties
opzetten met het oog op sociale
integratie.
We voeren een proactief beleid om
verborgen armoede te identificeren.
Projecten rond opvoedingsondersteuning bij kansengroepen verdienen
extra aandacht en ondersteuning. Ze
kunnen een ingang en een opstap
zijn naar een brede aanpak van de
kansenproblematiek.
De gemeente ondersteunt tewerkstellingsinitiatieven van langdurig werklozen en personen met een arbeidshandicap binnen de sociale economie
met het oog op doorstroming naar de
reguliere economie.
De gemeente stimuleert in overleg met
cultuur-, sport- en jeugdverenigingen
de participatie van kansengroepen
aan het socio-culturele leven in de
gemeente.

2.9.5
2.9.5.1
2.9.5.2

2.9.5.3
2.9.5.4

2.9.5.4

2.9.6
2.9.6.1

2.9.6.2
2.9.6.3

2.9.6.4

2.9.7

Opvoedingsondersteuning
Binnen de schoot van het OCMW wordt
opvoedingsondersteuning aan de
Desselse gezinnen verder uitgebouwd.
Ouders kunnen er met al hun vragen
terecht die in meer of mindere maten te
maken hebben met het opvoeden van
hun kinderen terwijl er vanuit de dienst
ook pro-actief gecommuniceerd wordt.
Indien nodig wordt actief opgetreden
waar de belangen van de kinderen
ernstig geschaad worden.
Vanuit de dienst opvoedingsondersteuning worden intense contacten
onderhouden tussen OCMW, onderwijs, CLB, huisartsen, Kind en Gezin,
kinderopvang...
De gemeente biedt kwaliteitsvolle
kinderopvang om de opvoedingskansen
te ondersteunen en te verbeteren.
Bejaardenzorg
We zorgen voor voldoende ondersteuning opdat onze bejaarden de mogelijkheid hebben zo lang mogelijk zelfstandig te wonen.
Het OCMW investeert in haar eigen
thuiszorgdienst en coördineert de samenwerking met andere organisaties.
Het aanbod van aangepaste woningen
moet uitgebreid worden in samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappij en privé personen.
Privé initiatieven op vlak van huisvesting en verzorging moeten aangemoedigd worden.
Het sluitstuk van een rechtvaardig
sociaal beleid is het uitsluiten van
sociale fraude. Ook deze vorm van
fraude wordt correct en consequent
aangepakt.
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2.10 GEZINSBELEID
		VISIE
Het gezin is voor de N-VA de hoeksteen van onze samenleving. Het is binnen de gezinnen, hoe
die ook samengesteld zijn, dat mensen leven. Sterke gezinnen zijn dan ook onontbeerlijk voor de
levenskwaliteit. Gezinnen steunen en kansen geven is dan ook geen overbodige luxe.
Vele gezinnen staan ook voor extra uitdagingen. Eenoudergezinnen, nieuw samengestelde
gezinnen, gezinnen met personen met een handicap, noem maar op. We hebben er oog en oor
voor en ondersteunen waar het kan.
Een gezond gezinsbeleid strekt zich uit over quasi alle beleidsdomeinen: fiscaliteit, wonen,
onderwijs, kinderopvang, vrije tijd...
Hoofdtoon moet zijn dat gezinnen met kinderen niet extra belast worden. Gezinnen mogen niet
gestraft worden omdat ze kinderen hebben. Wel integendeel.

		PROGRAMMAPUNTEN
2.10.1

Bij alle maatregelen die genomen
worden, passen we de gezinstoets toe.
Hierbij stellen we ons de vraag: Wat is
de inpakt op de gezinnen? Indien nodig
worden maatregelen aangepast in het
voordeel van gezinnen met kinderen.

2.10.3

Los van het woonbeleid (zie 3.3
Huisvesting) nemen we maatregelen die
de woonkwaliteit bevorderen en treden
we op wanneer die woonkwaliteit en
de gezondheid van de bewoners in het
gedrang komen.

2.10.2

We ondersteunen en werken samen
met organisaties die zich inzetten voor
het welzijn van de gezinnen.

2.10.4

Op vraag van eigenaars, bewoners of
huurders zal de gemeente woningonderzoeken laten gebeuren en opvolgen.
Dit met de bedoeling veiligheid en
kwaliteit te garanderen.
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2.11 GEZONDHEIDSBELEID
		VISIE
In een gemeente zijn vele gezondheidsactoren actief zoals huisartsen en medische dienstverleners, maar ook organisaties die zich focussen op preventie.
Het is aan de gemeente om coördinerend op te treden en initiatieven te nemen waar kan
bijgestuurd worden.
Anderzijds behoort het ook tot de basisopdracht van de gemeente om toe te zien op de openbare volksgezondheid. De eerste stap daarin is preventie. Vaccinaties, preventieve controles en
communicatie zijn daarbij belangrijk.

		PROGRAMMAPUNTEN
2.11.1

De gemeente organiseert overleg
tussen de verschillende gezondheidsactoren om lessen te trekken voor het
te voeren beleid. Waar zijn problemen?
Waar zijn knelpunten?

2.11.2

Preventiecampagnes krijgen de volle
steun van de gemeente. Zowel op het
vlak van communicatie als bij het ter
beschikking stellen van accommodatie.

2.11.3

De 3xG-studie (Geboortes, Gezondheid,
Gemeentes), als onderdeel van het
cAt-project, wordt na positieve evaluatie verder gezet. Hierbij worden borelingen in Dessel, Mol en Retie intens
opgevolgd.

2.11.4

We nemen het voortouw in vaccinatiecampagnes en zijn ten allen tijden
voorbereid op mogelijke epidemieën
(luik in het gemeentelijk rampenplan).
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2.12 PERSONEN MET EEN HANDICAP
		VISIE
Personen met een handicap maken ten volle deel uit van onze samenleving. Zij krijgen dan
ook een centrale plaats in het beleid. Integratie en gelijke kansen moet dan ook meer zijn dan
modewoorden die schoon klinken. Aandacht voor personen met een handicap is een constante
en net zoals bij de gezinstoets dient ook hier specifiek gekeken te worden wat de gevolgen van
bepaalde maatregelen of ingrepen zijn voor personen met een handicap.

		PROGRAMMAPUNTEN
2.12.1

De adviesraad voor personen met een
handicap neemt zelf initiatieven en
wordt door de gemeente geconsulteerd
m.b.t. het beleid.

2.12.2

De fysieke toegankelijkheid voor
personen met een handicap moet een
blijvend aandachtspunt zijn. Normen en
regels ter zake worden strikt opgevolgd. Dit zowel voor de openbare
gebouwen als bij privé-initiatieven.

2.12.3

Er wordt een subsidiereglement
uitgewerkt om die handelszaken die
toegankelijkheidsmaatregelen nemen te
steunen.

2.12.4

Knelpunten op het openbaar domein
voor rolstoelgebruikers en andere personen met een handicap (bijvoorbeeld
slechtzienden) worden weggewerkt.
Hiertoe is de adviesraad voor personen met een handicap een belangrijke
rapporteur.
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2.12.5

De noodzaak voor bijkomende parkeerplaatsen voor personen met een
handicap wordt opgevolgd als ook
de controle op het misbruik van deze
parkeerplaatsen.

2.12.6

Ook in het gemeentelijk personeelsbestand geven we kansen aan personen
met een handicap.

2.12.7

Als gemeente ondersteunen we opvanginitiatieven in Dessel voor personen
met een handicap. Dit geldt zowel voor
de bestaande (bijvoorbeeld De Hei)
als voor nieuwe initiatieven.

2.13 SENIOREN
		VISIE
De steeds grotere groep senioren is een belangrijke doelgroep voor het beleid. Al moeten we
wel duidelijk een onderscheidt maken tussen de ‘jonge’ senior die heel actief in het verenigingsleven staat en er als vrijwilliger of deelnemer voor het verschil kan zorgen en de ‘oudere’, vaak
hulpbehoevende senior.
Onze senioren beschikken over een berg aan ervaring en tijd en zijn derhalve een grote meerwaarde voor onze samenleving. ‘Oud’ is zeker niet ‘out’. Vele senioren kunnen een sterke
partner zijn om het samenleven in Dessel te versterken en te kleuren.

		PROGRAMMAPUNTEN
2.13.1

In de gemeentelijke adviesraad voor
senioren wordt het lokaal beleid m.b.t.
senioren uitgewerkt en dit voor alle
geledingen van de doelgroep.

2.13.2

Als gemeente geven we ondersteuning
waar kan zodat de Desselse senioren
huisvesting hebben voor hun vrijetijdsbesteding. Hier kunnen ze elkaar ontmoeten en samen initiatieven nemen.

2.13.3

Vanuit de adviesraad en het gemeentebestuur worden initiatieven genomen
tot vrijetijdsbesteding waarbij alle
senioren welkom zijn.

2.13.4

In onze snel evoluerende technologische maatschappij willen we de
senioren niet achterlaten. De gemeente
investeert in cursussen en opleidingen
rond informatica en technologie.

2.13.5

Gemeente en OCMW werken een
systeem uit waarbij mensen, en op de
eerste plaats senioren, gestimuleerd
worden om zich als vrijwilliger in te
zetten in het verenigingsleven. Hiertoe
wordt een werkgroep geïnstalleerd om
de mogelijkheden te onderzoeken en de
modaliteiten op te lijsten.

2.13.6

Vanuit het OCMW (zie 2.9. Sociaal
beleid) worden voldoende maatregelen
genomen om mensen bij te staan die
zelfstandig thuis blijven wonen.
Dit gaat van warme maaltijden over
Minder Mobielen Centrale tot poetsdiensten en bejaardenverzorging aan
huis. Dit alles wordt zelf georganiseerd
of gecoördineerd met anderen.

2.13.7

We geven kansen aan privéontwikkelaars die in Dessel willen investeren in
rust- en verzorgingsbedden, dan wel in
serviceflats.

2.13.8

In het huisvestingsbeleid geven we
voldoende aandacht aan verschillende
woonvormen voor senioren: aangepaste
bejaardenwoningen en alle woonvormen om zo lang mogelijk zelfstandig
te wonen (o.a. kangoeroewonen).
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2.14 ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
		VISIE
Vanuit een kleine gemeente een beleid voeren rond ontwikkelingssamenwerking is verre van
evident. Toch meent de N-VA dat ook een gemeente als Dessel het voortouw moet nemen en zo
het goede voorbeeld dient te tonen. Ook Dessel is een deel van die grote wereldgemeenschap
en derhalve kunnen we niet onverschillig staan t.o.v. zaken die er in de wereld gebeuren.
Het grote verschil tussen Noord en Zuid blijft ook ons beroeren.
Bovendien staat ook het mondiaal leefmilieu onder druk. Opwarming van de aarde, stijging van
de zeespiegel te kort aan drinkbaar water en de slinkende energievoorraden zullen onlosmakelijk een grote impact hebben op het leven op aarde.

		PROGRAMMAPUNTEN
2.14.1

De Gemeentelijke Raad voor
Ontwikkelingssamenwerking dient de
draaischijf te zijn van het lokaal beleid
ter zake.

2.14.2

Desselse initiatieven m.b.t. ontwikkelingssamenwerking krijgen een
financiële steun vanwege de gemeente.

2.14.3

Desselse jongeren die deelnemen op
het met dat specifieke doel ingerichte
inleefreizen in ontwikkelingslanden,
worden financieel ondersteund.

2.14.4

We kiezen voor de hele legislatuur
één project met betrokkenheid van
Desselaars waarin we zes jaar lang
zullen investeren.
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2.14.5

We steunen organisaties die zich
enten op het gegeven van een eerlijke
wereldhandel.

2.14.6

Gemeentelijke aankopen en investeringen moeten maatschappelijk en ethisch
verantwoord zijn.

2.14.7

We hebben aandacht voor, participeren
aan en nemen waar nodig het voortouw
bij acties en omhalingen ter bestrijding
van leed naar aanleiding van natuurrampen of gewapende conflicten.
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3
Een duurzame
omgeving

Mensen leven, wonen, werken altijd wel ergens. De plek waar ze vertoeven is
vaak bepalend voor de kansen die ze hebben. De omgeving, de infrastructuur,
het zijn allemaal elementen die de levenskwaliteit fnuiken of bevorderen.
Dessel is een landelijke gemeente, met veel groen en natuur, maar ook heel wat
economische hefbomen. Deze situeren zich in heel het zuiden van de gemeente
met het Kempisch kanaal, ontginningsputten witzand, drie ambachtelijke zones
en een uitgebreide nucleaire zone.
De gemeente heeft een belangrijk aandeel in de kwaliteit van de leefomgeving:
de staat van wegen en pleinen, voet- en fietspaden, het onderhoud van het
openbaar domein en de aanwezigheid van zwerfvuil en afval. Maar ook in haar
handhavings- en vergunningenbeleid m.b.t. ruimtelijke ordening en milieuvergunningen speelt de gemeente een belangrijke rol.
Bij dit alles zal steeds de kwaliteit voorop staan en verzoenen we groei met de
veranderingen die daarmee gepaard gaan.
We beginnen dit deel 3 evenwel met de hoofdstukken “veiligheid” en “verkeersveiligheid”. Het zijn hoofdstukken op het scharnierpunt tussen levenskwaliteit en
een duurzame omgeving. Waar veiligheid ontbreekt en onveiligheid, ook al is het
maar het gevoel van onveiligheid, overheerst, kunnen mensen niet gelukkig zijn
en staat het samenleven onder druk. Omdat veiligheid veel te maken heeft met
voorzieningen, werkten we het uit in dit deel 3.
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3.1 VEILIGHEID
		VISIE
Veiligheid behoort tot de kwaliteit van het leven. Voor de N-VA heeft de overheid de plicht de
veiligheid van alle burgers te verzekeren en onveiligheid integraal en, zo nodig, radicaal aan
te pakken.
De N-VA zet zich echter af tegen een al te simpele voorstelling ervan. Veiligheid is zeker een
kwestie van ‘meer blauw op straat’, maar ook van burgers die hun verantwoordelijkheid opnemen voor zichzelf, voor elkaar en samen met anderen.
De remedie tegen onveiligheid ligt in de eerste plaats in de aanpak van de voedingsbodem
ervan. De N-VA wil dan ook een doeltreffend preventiebeleid op alle vlakken en op alle niveaus:
onderwijs, werkgelegenheid, armoedebestrijding, huisvesting, openbaar domein... Indien preventie niet slaagt, moeten politie en justitie hun werk doen. De kerntaak van politie is immers
een efficiënte bestrijding van criminaliteit met oog voor de opvang van slachtoffers.

		PROGRAMMAPUNTEN
3.1.1

Goede openbare verlichting, aangepaste beplanting en een degelijk onderhoud van het openbaar domein dragen
bij tot meer veiligheid.

3.1.2

We steunen of nemen initiatieven die
de sociale cohesie versterken. Via onthaaldagen voor de nieuwe inwoners en
ondersteunen van wijk- en buurtfeesten
leren mensen elkaar kennen
en vergroot de sociale controle.

3.1.3

Het op to date houden van het gemeentelijk rampenplan is een basiszorg.
Hierin zal extra aandacht besteed worden voor de verschillende evenementen
die in Dessel georganiseerd worden:
Graspop Metal Meeting, Dessel Swingt,
Dessel Zingt, kermissen, fuiven,
voetbalwedstrijden...
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3.1.4

Tegen overlast en kleine criminaliteit
zetten we de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) in. Deze GAS
wordt gehanteerd om problemen aan
te pakken, niet om op alles en iedereen te schieten. Leefbaarheid blijft het
basisbegrip.

3.1.5

Het drugsprobleem schuiven we
niet onder de mat. Zowel preventief
(ontraden, informeren...) als repressief
(bestraffen) wordt er opgetreden.
Dit laatste zeker naar de dealers toe.

3.1.6

Samen met Balen en Mol zullen we ook
camerabewaking inzetten om meer
veiligheid te creëren en het gevoel van
onveiligheid tegen te gaan. Dit zeker in
risicozones.

3.1.7

De uitbouw van onze lokale politie
vanuit zijn gemeenschapstaken staat
voorop. Dit betekent een aanspreekbare partner voor gemeentelijke overheid
en burger.

3.1.8

Waar nodig kunnen Buurt Informatie
Netwerken tot stand komen.
De vraag daartoe dient wel van onderuit te komen om garantie te hebben op
voldoende betrokkenheid en interesse
vanuit de buurt zelf. Zij moeten het in
eerste instantie zelf waar maken.

3.1.9

De gemeente neemt initiatieven en
geeft richtlijnen m.b.t. inbraak- en
brandveiligheid van lokalen van plaatselijke verenigingen.

3.1.10

In het kader van een doeltreffende
brandbestrijding worden de brandkranen op het openbaar domein duidelijk
gesignaleerd en vrijgehouden. In geval
van nood telt elke seconde.

3.1.11

Een goed onderhoud van verkeersborden, straatnaamborden en alle andere
signalisaties zijn onontbeerlijk.
Dit zowel met het oogmerk van veiligheid, dan wel een verzorgde aanblik.
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3.2 VERKEERSVEILIGHEID EN -INFRASTRUCTUUR
		VISIE
Verkeersveiligheid blijft een belangrijke bekommernis van de burger. Zo blijkt ook uit de burgerbevraging in onze politie zone Balen-Dessel-Mol. Een doeltreffende en correcte verkeershandhaving (verkeerscontroles) maakt daarvan een wezenlijk onderdeel uit.
Maar op de eerste plaats heeft de gemeente een verpletterende verantwoordelijkheid als het
gaat over de kwaliteit van de verkeersinfrastructuur. Bij gebreke hiervan geldt er een onweerlegbaar vermoeden van aansprakelijkheid in hoofde van de gemeente. Onveiligheid ten gevolge
van een verwaarloosde infrastructuur moet dan ook ten allen tijden vermeden worden.

		PROGRAMMAPUNTEN
3.2.1

Bij schade aan de verkeersinfrastructuur wordt zo snel mogelijk opgetreden.
Eerst door de nodige signalisatie aan te
brengen en vervolgens door zo snel als
mogelijk te herstellen.

3.2.2

Systematisch worden stoepen- en
fietspaden, maar ook wegen hersteld.
Heraanleg of asfaltering, afhankelijk
van de toestand. Prioritaire aandacht
gaat naar die fietspaden die er het
slechtst aan toe zijn.

3.2.3

3.2.4

Gevaarlijke kruispunten worden heraangelegd of voorzien van de nodige
signalisatie om het gebruik ervan
veiliger te maken.
Ter bevordering van het gebruik van
de fiets zullen op cruciale plaatsen
bijkomende fietsenstallingen, al dan
niet overdekt, geplaatst worden. Zeker
aan de Markt en Witgoor kerk worden
overdekte fietsenstallingen voorzien.
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3.2.5

We roepen de scholen op om in samenspraak met hun oudercomités vormen
van carpooling en in groep naar school
fietsen te organiseren. Zo kunnen ouders uit de buurt samenwerken om hun
kinderen zo veilig mogelijk naar school
te brengen.

3.2.6

Op cruciale punten wordt getracht
verkeersbrigadiers in te schakelen

3.2.7

We blijven de weg opgaan van elektronische aanduidingen om de weggebruiker aan te sporen tot een verantwoord
rijgedrag.

3.2.8

Waar preventie niet volstaat wordt
gecontroleerd en gesanctioneerd.
Dit zowel door onbemande als bemande snelheidscontroles.

3.2.9

We geven extra aandacht aan het onderhoud en signaleren van zebrapaden.

3.2.10

Het binnenkomen van de bebouwde
kommen wordt beter aangegeven
d.m.v. wegversmallingen.

3.2.11

De N-VA kiest voor functionele openbare verlichting, waarbij gedurende de
hele nacht enkel de cruciale plekken
verlicht blijven.

3.2.12

Klachten over de verkeersveiligheid op
en rond het marktplein en haar brede
omgeving blijven aanslepen, niettegenstaande deze infrastructuurwerken
nauwelijks tien jaar geleden uitgevoerd
werden. Er worden initiatieven genomen m.b.t. educatie en duiding en waar
nodig aanpassingen uitgevoerd.

3.2.13

De gemeente zal initiatieven nemen
opdat de Industriezone Stenehei buiten
Dessel zal aangegeven worden via de
N118. Dit is ook de kortste weg van en
naar E34 en E313.

41

3.3 HUISVESTING
		VISIE
Een goede huisvesting van en voor al onze Desselaars is de basis voor een gezonde samenleving.
Mensen kansen geven om in Dessel te blijven of komen wonen is dan ook belangrijk. Een
gemeente heeft niet alle instrumenten in de hand, maar toch voldoende om te sturen of, indien
nodig, op te treden.
De Vlaming, de Desselaar, heeft een baksteen in de maag. Zelf zijn of haar huis bouwen is nog
steeds de droom van vele jongeren. Hierin willen we hen stimuleren. Een eigen huis hebben is
nog altijd het duurzaamst. Zorg dragen voor wat van jezelf is, ligt meer voor de hand.

		PROGRAMMAPUNTEN
3.3.1

We stimuleren de ontwikkeling van
de zogenaamde binnengebieden in de
woonzones.

3.3.2

De gemeente is bondgenoot voor
privéontwikkelaars en is bereid tussen
te komen in de aanleg van wegen en
nutsvoorzieningen in ruil voor medezeggenschap in de verkoopprijs en
verkoopmodaliteiten, dit conform het
gemeentelijk reglement ter zake.

3.3.3

3.3.4

De gemeente werkt nauw samen met
sociale huisvestingsmaatschappijen,
dit voor zowel de renovatie van bestaande woningen, als voor de bouw
van nieuwe woningen.
Ook het Sociaal Verhuurkantoor blijft
een sterke partner en bondgenoot
waardoor er bijkomende huurwoningen op de markt kunnen gebracht
worden met rechtszekerheid voor de
verhuurder.
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3.3.5

Bij de bouw van sociale woningen
wordt toegezien op een mix van
woontypisch. Zowel grote, als kleine
gezinnen, als alleenstaanden moeten
aan hun trekken kunnen komen.

3.3.6

We creëren een sociale woonmix wat
betekent een evenwichtige verdeling
van de verschillende bevolkingsgroepen; eigenaars en huurders, ouderen en
jonge gezinnen, allochtonen en autochtonen, bewoners met meer en minder
financiële draagkracht.

3.3.7

Daar waar we kunnen zullen we om die
sociale mix te realiseren mengvormen
opleggen bij nieuwe verkavelingen.

3.3.8

Bij meldingen van problemen m.b.t. de
woonkwaliteit zal de gemeente optreden. Wooninspectie wordt ingeschakeld
en eigenaars en huurders worden aangemaand om de nodige aanpassingen
en herstellingen door te voeren. Finaal
blijft het mogelijk dat een woning onbewoonbaar of tot krot verklaard wordt.

3.3.9

De sociale woonwijk in Brasel zal een
grondige wijziging krijgen. De sociale
huisvestingsmaatschappij De Ark zal
samen met de gemeente uitvoering
geven aan een grondige aanpak waarbij
straten verlegd worden, woningen
verbouwd of gesloopt en nieuwe wooneenheden gebouwd worden.

3.3.10

De gemeente tracht haar eigen woonzones zo optimaal mogelijk te benutten.
We denken daarbij aan de Spinhallen
en het binnengebied daar en in Witgoor
waar de herlocatie van de Chirojongens
een win-win kan betekenen voor alle
betrokkenen.

43

3.4 LEEFMILIEU
		VISIE
Dessel is een groene gemeente. Hierin willen we verder investeren en versterken wat reeds
aanwezig is. Ons leefmilieubeleid is dan ook gestoeld op twee poten:
• de impact van de mens zo veel mogelijk reduceren;
• versterken en accentueren van de reeds aanwezige natuur.
Afval blijft een belangrijk aandachtpunt. De verwerkingskost is hoog en de burger wenst zo
goedkoop mogelijk bediend te worden. Sluikstorten en zwerfvuil mogen daarvan niet de gevolgen worden.

		PROGRAMMAPUNTEN
3.4.1

De eigen groendienst wordt op peil gehouden zodat het ruimen van grachten
en sloten consequent blijft gebeuren.

3.4.7

De gemeente neemt maatregelen tegen
de hinder van zwerfdieren: kraaien,
duiven, katten...

3.4.2

Het dempen van grachten wordt tegengegaan en waar mogelijk wordt de
oorspronkelijke toestand hersteld.

3.4.8

Streekeigen dieren en planten worden
beschermt tegen invasieve exoten.

3.4.9
3.4.3

Om het waterhuishouden beter onder
controle te hebben, wordt meegewerkt
aan projecten voor het plaatsen van
watervangen op verschillende sloten
en grachten. Hierdoor wordt het water
beter gebufferd, wat zorgt voor betere
indringing in de bodem en overstromingen benedenstroom beperkt.

We dringen aan bij de afdeling Bos en
Natuur om het gemaakte bosbeheerplan ingang te doen vinden.

3.4.10

Het containerpark, haar werking en
de gehanteerde tarieven zullen op
regelmatige basis geëvolueerd worden en indien nodig worden tarieven
aangepast.

3.4.4

We trekken de kaart van gescheiden
rioleringssystemen waar nieuwe rioleringswerken zich opdringen.

3.4.11

De N-VA opteert er voor om het milieubeleidsplan op te stellen en uit te
voeren met alle betrokkenen.

3.4.5

We versterken het beleid om kleine,
vertrouwde landschapselementen te
vrijwaren.

3.4.12

3.4.6

Ter streke Den Diel voeren we extra
bebossingen uit, o.a. ter compensatie
voor de terreinen die ontruimd worden
voor de berging van het laag en kortleven nucleair afval.

Bij bouw of renovatie van gemeentelijk
patrimonium wordt er doelgericht gekozen voor duurzame materialen, laag
energieverbruik en het gebruik van de
Best Beschikbare Technieken.

3.4.13

De bouwdienst van de gemeente blijft
het contactpunt inzake duurzaam
bouwen.
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3.4.14

Waar kan worden energiebesparende
maatregelen genomen en dit in een
gezonde verhouding tussen investeren
en terugverdientijd.

3.4.15

Bij de aankoop van voertuigen is naast
de prijs ook de EcoScore, die rekening houdt met verbruik, vervuiling en
uitstoot broeikasgassen, een doorslaggevende factor.
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3.5 RUIMTELIJKE ORDENING
		VISIE
Dessel is een landelijke gemeenten met een grote diversiteit. Het zuiden wordt sterk bepaald
door industrie. Het oosten daarentegen een gebied met bijzondere ecologische natuurwaarde.
Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is de leidraad voor het te voeren beleid en doordat
Dessel sinds kort aan alle vijf de voorwaarden voldoet om ontvoogd te worden, zetten we ook
die stap naar autonomie.
Via het instrument van de ruimtelijke ordening moet er blijvend gewaakt worden over het evenwicht tussen leefbaarheid en bereikbaarheid.

		PROGRAMMAPUNTEN
3.5.1

De ontvoogding van Dessel wordt
aangevraagd. Op die manier kunnen we
op een zelfstandige en snellere wijze
vergunningen afleveren.

3.5.2

De zone waar vier bouwlagen toegestaan worden blijft beperkt tot de N18
(Molsebaan, Markt, Turnhoutsebaan)
van Alauda tot Post en de omgeving
van de Markt en het Campinaplein.
Elders maximum drie bouwlagen.

3.5.3

Enige uitzondering op de zonering zoals
hierboven beschreven in 3.5.2. zijn
gebouwen van openbaar nut en/of voor
zover de draagvlak van het perceel dit
aankan.

3.5.4

We werken inzake ruimtelijke ordening een masterplan uit voor heel de
gemeente.
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3.6 OPENBAAR DOMEIN
		VISIE
Het openbaar domein is er van en voor iedereen. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid
zowel naar gebruik als onderhoud.

		PROGRAMMAPUNTEN
3.6.1

Nette bermen en pleintjes blijven onze
aandacht trekken.

3.6.2

Via het GAS-reglement treden we
streng op tegen alle vormen van sluikstorten en achterlaten van zwerfvuil.

3.6.3

We evalueren het reglement op subsidies voor verenigingen die zwerfvuil
opruimen, met de bedoeling het nog
beter en adequaat in te zetten.

3.6.4

We voorzien voldoende vuilnisbakjes die ook met regelmaat geledigd
worden.

3.6.5

Buurt- en voetwegen worden in de
mate van het mogelijke opengehouden
en onderhouden.

3.6.6

Braakliggende gronden worden omgevormd tot veilige en gezellige buurtpleintjes met plantsoenen, banken,
speeltoestellen...
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3.7 NUCLEAIRE ZAKEN
		VISIE
Dessel is uniek in deze uitdaging. Geen andere gemeente is zo verweven met de nucleaire
sector als Dessel. Dit noopt ons tot bijzondere waakzaamheid en aandacht.
De relatie met de nucleaire sector is goed. Deze duurzame band van betrokkenheid wensen
we te behouden.

		PROGRAMMAPUNTEN
3.7.1

De gemeente volgt alle nucleaire
dossiers op de voet op. Deze zowel van
ontmanteling van Belgonucleaire en
FBFC International als van de verdere
ontwikkeling van Belgoprocess.

3.7.2

Als partner in het cAt-project (berging
laagactief en kortlevend afval) nemen
we onze volledige verantwoordelijkheid
tot uitvoering, naar letter en geest, van
het STOLA-rapport.

3.7.3

Het partnerschap STORA is en blijft de
dragende kracht tot opvolging van het
nucleaire dossier.

3.7.4

De uitbouw van het communicatiecentrum, gefinancierd door het cAt-project,
moet dé hefboom zijn tot betrokkenheid
van gemeente en streek bij het nucleair
gebeuren.

3.7.5

De belasting op leegstand van gebruikte nucleaire gebouwen die nog
niet ontmanteld zijn, en die vanaf
2013 zal geheven worden, wordt strikt
opgevolgd.

3.7.6

De gemeente zal toezien op het
toekomstig gebruik van de gronden
waarop FBFC International gevestigd is
en wil die in eerste orde benut zien als
bijkomende KMO-grond.
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3.8 ECONOMIE
		VISIE
De gemeente staat borg voor een gezond ondernemingsklimaat waarbij ondernemingen kansen
krijgen en de gemeente ten volle haar rol als facilitator vervult. Steden en gemeenten zijn partners van de ondernemingen en middenstanders. Zij opereren met respect voor elkaar.
Als landelijke gemeente telt Dessel toch een vrij hoge tewerkstellingsgraad. Dit aanbod moet
nog versterkt worden. Werk is immers de basis van duurzaamheid; het genereert welvaart en
welzijn.

		PROGRAMMAPUNTEN
3.8.1

Via de raad voor lokale economie en de
Desselse belangenorganisaties, zoals
UNIZO, voeren we een geïntegreerd
beleid met overleg en afspraken.

3.8.2

De gemeente blijft inspanningen
leveren om voldoende bedrijfsterreinen
te ontwikkelen. De uitbreiding van
de Stenehei, de versterking van de
Goormansdijk en het invullen van de
FBFC-site na ontmanteling zijn daarbij
de belangrijkste hefbomen.

3.8.3

3.8.4

Als gemeente Dessel schakelen we ons
met onze buurgemeenten mee in om
de N118 versterkt te krijgen (ontsluiting
Geel en Retie) en werken we mee aan
de verbinding N18-N118 ter hoogte
van Mol Donk waardoor het doorgaand
zwaar verkeer uit de dorpskern kan
geweerd worden.
Via de raad voor de lokale economie en KIO (Kontactgroep Industrie
Oosterkempen) blijven we de polsslag
van de lokale economie opvolgen en
nemen initiatieven waar dat nodig blijkt
te zijn.

3.8.5

Ter bescherming van onze KMO-zones
zetten we in op camerabewaking.
Zeker in de KMO-zone Stenehei moeten
we op die manier inbraken en diefstallen vermijden.

3.8.6

Om de leefbaarheid in de dorpskern te
versterken worden initiatieven genomen met horeca en middenstand. We
denken aan kermissen, parkeerbeleid,
klantvriendelijkheid...

3.8.7

Het ondernemingsloket en de daarbij
horende ambtenaar moet door de
Desselse bedrijven gekend zijn. Van
daaruit moet de ondernemer alles kunnen geregeld krijgen wat de gemeente
betreft.

3.8.8

Ook de sociale economie via beschutte
werkplaatsen en anderen (De Sprong,
Ludwina, Fietsenatelier) geven we kansen; al dan niet door het uitvoeren van
taken in opdracht van de gemeente.
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3.9 LANDBOUW
		VISIE
Door verschillende ruimtelijke ontwikkelingen, denken we vooral aan de witzandontginning en
uitbreiding van industrie- en woongebieden, is ook in Dessel het areaal van landbouwgronden
afgenomen.
Toch blijft landbouw een belangrijke actor in het ruimtegebruik die mee ingezet kan worden om
Dessel te behouden als groene gemeente.

		PROGRAMMAPUNTEN
3.9.1

Als eigenaar van heel wat landbouwgronden zal de gemeente deze ter
beschikking stellen van de Desselse
landbouwers. De contracten met
niet-Desselse landbouwers zullen conform de pachtwet opgezegd worden.

3.9.2

Via de raad voor lokale economie moet
ook het overleg met de Desselse landbouwers georganiseerd blijven.

3.9.3

Binnen de gemeentelijke administratie
is er één aanspreekpunt voor alle aan
de landbouw gerelateerde zaken.

3.9.4

In dialoog met de landbouwsector worden de mogelijkheden onderzocht om
de landbouw mee in te schakelen in het
toeristisch aanbod. In die zin zal hoevetoerisme ook gestimuleerd worden.

3.9.5

In samenspraak en met wederzijds respect trachten we natuurelementen in
te brengen in velden en weiden, langs
bermen en wallen.
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3.9.6

Met de Desselse landbouwers gaan we
na in hoeverre we ook in Dessel d.m.v.
stuwtjes het water in onze sloten en
greppels kunnen bufferen en de natuur
en de landbouw samen werken.

3.9.7

De gemeente neemt mee haar verantwoordelijkheid op om bij epidemieën
of ziekten waarbij landbouw geplaagd
wordt, de bedrijven en de bevolking
tijdig en correct te informeren.
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