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Voorwoord . 

 

 

Als CD&V – Dessel hechten wij veel belang aan een goed uitgebouwde visie op het 

gemeentelijk beleid. 

 

We deden een uitgebreide enquête en bespreking met het rijke veld van het 

verenigingsleven in Dessel. We discussieerden in verschillende werkgroepen en 

namen ons vorig beleidsprogramma ter hand. 

 

We hebben onze ideeën geconfronteerd met mensen uit het werkveld. We hebben 

ze getoetst bij onze leden en het bestuur heeft dan na grondige bespreking ze 

omschreven in dit programma. 

 

Ons programma 2019 -2025 is een leidraad voor de komende gemeentelijke 

bestuursperiode. 

Als we de kans krijgen om verantwoordelijkheid te nemen zal dit programma ons 

uitgangspunt zijn. We zullen dit inbrengen om een gemeentelijk beleidsplan tot 

stand te brengen. 

 

Een visie schrijven voor een periode van 6 jaar, is voor ons als CD&V-Dessel 

noodzakelijk om ijkpunten te hebben. We willen hiermee aangeven waar we naar 

toe willen. 

Het geeft ons tevens de kans om ook in de loop van die periode te evalueren en bij 

te sturen waar nodig. 

 

Dit programma toont aan dat onze ploeg klaar is om verantwoordelijkheid te 

nemen, dat we klaar zijn om mensen te overtuigen van onze ideeën over onze 

samenleving. 

 

Door de 21 kandidaten zal dit programma krachtig worden uitgedragen, ieder 

vanuit zijn interesse.  

 

Een Dessel waar we fier op zijn, waarin we samen vooruitgaan. 

 

 

 

 

Paul Meynants 

Lijsttrekker CD&V-Dessel 
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ENGAGEMENT voor een warme leefbare samenleving die kan versterken, 
verbinden, verzorgen en vooruitzien 

 

In de nieuwe legislatuur, die op 1 januari 2019 van start gaat, wil CD&V mee 
bouwen aan een warme gemeente, niet enkel in woorden, maar ook –en vooral– in 
daden.  Een warme, leefbare samenleving is een verhaal van vrijheid en 
verantwoordelijkheid, van rechten en plichten. Het ene kan, in onze visie, immers 
niet zonder het andere. Alleen zo wordt een gemeenschap een actieve 
kansensamenleving die kan versterken, verbinden, verzorgen en vooruitzien. Het is 
daar dat CD&V en haar kandidaten zich voor engageren in onze gemeente.  
 

1. Investeren in onze toekomst: kinderen en jongeren 
 
Wanneer men de toekomst van een stad of gemeente wil veiligstellen en er wil 
voor zorgen dat ook in de toekomst een gemeenschap een warme, leefbare 
samenleving kan zijn, moet men ook in menselijk kapitaal investeren. De kinderen 
en jongeren uit de lokale gemeenschappen zijn immers de toekomst van de eigen 
gemeente, dan wel van andere steden of gemeenten. 

 
A. Gemeentelijk onderwijs 

 De leerlingen, onderwijzende en ondersteunend personeel en de directie 

hebben recht op goede en eigentijdse huisvesting. Dit moeten we constant 

evalueren en aanpassen aan de noden van de tijd. Ook de pedagogisch 

invulling en ondersteuning verdient meer aandacht. 

 Aandacht voor ontwikkeling van sociale vaardigheden en 

verantwoordelijkheid zijn erg belangrijk voor onze kinderen. De school kan 

daar een mooie gelegenheid toe zijn. Kinderen met zorgbehoefte moeten via 

een aangepast beleid meer kansen krijgen. Het personeel van de scholen 

moet de mogelijkheid hebben om hiertoe specifieke navorming te volgen. 

 Het gemeentelijk onderwijs in Dessel maakt deel uit van de 

Scholengemeenschap De Toverkijker (Dessel, Retie, Arendonk, Kastelee). 

Deze werking moet inhoudelijk geheractiveerd worden en de 

scholengemeenschap moet ondersteund en uitgebouwd worden. 

Scholengemeenschappen bieden immers kansen voor alle deelnemende 

scholen, zowel naar de kinderen, het personeel als bij randactiviteiten. 

 Er moet voorzien worden in degelijke infrastructuur met aandacht voor 

kinderen, personeel, ouders, …  

 De bestaande infrastructuur en de nieuw te bouwen in Witgoor moet een 

gemengd gebruik mogelijk maken dit wil zeggen dat de infrastructuur moet 

aangepast zijn  
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B. Onderwijs in Dessel over de netten heen 

 De gemeente moet een stimulerende/coördinerende rol spelen in 

samenwerking tussen scholen in Dessel. Breed overleg maar respect voor 

ieders eigenheid staan daarbij centraal. Initiatieven die concreet gericht zijn 

op werken over de grenzen van de netten heen, verdienen alle steun. 

 Ouders moeten volop vrijheid blijven behouden in de keuze van een school 

voor hun kinderen zodat deze maximale ontplooiingskansen hebben.  

 De gemeente kan een coördinerende rol vervullen naar het uitwerken en 

promoten van schoolvervoerplannen (optimale manieren om naar school te 

komen). Het stimuleren van veilige fietsroutes naar school, 

verkeerspakketten voor ouders (toelichting verkeersregels, stimuleren van 

alternatieven voor vervoer), verschaffen van materiaal (helmen, fluovestjes, 

gekleurde stoepranden,…) zijn maar enkele voorbeelden hiervan. Zeker in 

het zorgen voor infrastructuur rond veilige fietsroutes maar ook in het 

ondersteunen van doelgerichte acties van de scholen zelf, moet de 

gemeente een ondersteunende rol spelen. Het concept van gemachtigde 

opzichters op drukke kruispunten moet ernstig worden bestudeerd: in 

buurgemeenten en bij lokale projecten heeft het zijn nut al bewezen. In 

Witgoor is hiervoor een oplossing gevonden, dat moet in het Centrum ook 

kunnen hoewel er daar meerdere verkeerssituaties voor in aanmerking 

komen. 

 Daarnaast moet de gemeente de scholen ook kansen bieden om kinderen in 

contact te brengen met de maatschappij via bibliotheek, verenigingen, 

cultuursector, … of door de eigen deuren eens open te zetten. 

 

2. Kinderopvang 
 
Lokale initiatieven inzake kinderopvang en onderwijs zorgen er niet enkel voor dat 
de kinderen elkaar ontmoeten en leren kennen. Ze leren de jonge inwoners van 
gemeente tevens kennis en vaardigheden aan en leren hen ook samen-leven. 
Daarenboven zijn zij een ontmoetingsplaats voor vele mensen. 
 
A. Kwaliteitsvol en betaalbare kinderopvang 

 Er moet een aanbod van kwaliteitsvolle, haalbare en betaalbare 

(buitenschoolse) kinderopvang zijn.   

 De gemeente moet de werking van de vzw IBO blijvend ondersteunen. Zowel 

naar haar infrastructuur als haar inhoudelijke werking. 

 De werking moet geëvalueerd worden en er moet een actieplan worden 

uitgewerkt voor de komende jaren dit in overleg met alle actoren. 
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B. Onthaalouders/crèches  

 De gemeente moet blijvend ondersteuning, samenwerking en coördinatie 

met bestaande particuliere initiatieven ondersteunen zodat het aanbod 

kinderopvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar verhoogt.  

 De private initiatieven moeten betrokken worden in de opmaak van een 

globaal plan dat kadert binnen een voldoende en kwalitatief aanbod. 

 
 
C. Lokaal Overleg Kinderopvang (LOKO) 

 LOKO dient als belangrijkste adviesorgaan om belanghebbenden te 

betrekken bij het gemeentelijk beleid.  

 De werking rond opvoedingsondersteuning heeft bewezen een zinvol aanbod 

te zijn dat verdergezet moet worden. Focus moet daarbij liggen op het 

gezin, maar daarbij kan samenwerking met scholen en kinderopvang zeker 

een belangrijke factor zijn. 

 

 

 3. Een ondersteunend jeugdbeleid 

 

Vele steden en gemeenten kennen daarbij een bloeiend jeugdverenigingsleven dat 
gesteund is op de vrijwillige inzet van vele (vaak jonge) mensen. Deze inzet verdient 
veel waardering omdat jeugdverenigingen en –ontmoetingsplaatsen bij uitstek 
jongeren ertoe aanzetten hun talenten te ontplooien en ter beschikking te stellen 
van de groep waarin ze actief zijn. De overheid dient dergelijke initiatieven dan ook 
te ondersteunen in haar jeugdbeleid, zonder daarbij zelf een rol als actor op te 
eisen of te spelen. De gemeente streeft naar een lokaal jeugdbeleid dat integraal 
is. Hiermee bedoelen we dat het jeugdbeleid aandacht heeft voor alle levenssferen 
van kinderen en jongeren. Verder pleiten we voor een inclusief jeugdbeleid. Dit is 
een beleid dat oog heeft voor kinderen en jongeren in al hun diversiteit, dus ook 
voor maatschappelijk achtergestelde kinderen en jongeren, kinderen met 
verschillende interesses, scholingsgraden, sociale of etnische achtergronden enz.. 
 

A. Algemeen kenmerk van een geïntegreerd jeugdbeleid 

 Een geïntegreerd jeugdbeleid kan enkel bestaan met betrokkenheid van alle 

belanghebbenden. De gemeente moet zich hierin niet opdringen als actor, 

maar slechts optreden wanneer vanuit de jeugd zelf de vraag tot 

ondersteuning rijst. 

 Ook professioneel dient het jeugdbeleid door het gemeentebestuur 

ondersteund te worden. Er moet betere ondersteuning en initiatief komen 

vanuit het gemeentebestuur naar het algemeen jeugdbeleid. 

 

B. De jeugdraad 
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 De jeugdraad geldt als belangrijkste adviesorgaan om de jeugd bij het 

gemeentebeleid te betrekken, de jeugdraad dient ook om de verschillende 

jeugdverenigingen dichter bij mekaar te brengen. 

 Activiteiten die uitgaan van de jeugdraad verdienen van de gemeente alle 

ondersteuning die nodig is tot het welslagen van de activiteit (Roefeldag, 

speelpleinwerking, gespreksavonden,...) 

 Speelpleinwerking moet in nauw overleg gebeuren met LOKO (Lokaal Overleg 

Kinderopvang), jeugdraad en IBO (Initiatief Buitenschools Kinderopvang). 

 

C. infrastructuur (jeugdverenigingen en jeugdhuizen) 

 De gemeente voorziet een budget, uitgespreid over 5 jaar. 

Jeugdbewegingen kunnen hieruit putten wanneer bij hen de vraag rijst om 

iets te bouwen. "Ondersteuning van infrastructuur voor de jeugd door 

middel van subsidiëring".  

 De verdere ondersteuning van de accommodaties van Chiromeisjes en -

jongens in Witgoor is noodzakelijk. De lokalen kunnen mede-gebruik 

toestaan maar de hoofdzaak moet de goede organisatie van de Chiro-

werking blijven. 

 De accommodaties van de Chiro verdient meer ondersteuning. De 

Chirojongens moeten steun krijgen van het gemeentebestuur om hun visie 

en plannen uit te werken. De Chiromeisjes moeten steun krijgen voor een 

herlocalisatie nu de gemeente nagelaten heeft om hun bestaande 

accommodatie ruimtelijk in te plannen. Het spreekt voor zich dat een 

financiële bijdrage van het gemeentebestuur hier noodzakelijk is om de 

werking van de Chiro niet te belasten. 

 De gemeente moet bij het indienen van bouwvergunningen algemeen 

ondersteuning bieden. 

 Er moet met de jeugdhuizen in overleg worden getreden om ook hun noden 

te kennen en juiste antwoorden te kunnen geven. Voor de accommodatie 

van JG Scharnier moet in overleg met alle betrokken een oplossing worden 

gezocht waarbij de gemeente een belangrijke partner moet zijn. Een 

uitwerking van nieuwe schoolaccommodatie in Witgoor kan niet zonder 

concrete afspraken en initiatieven voor JG Scharnier. 

 Het gemeentebestuur moet op openbare plaatsen publieke wifi-

mogelijkheden voorzien. (bijv. Campinaplein, Sportpark Brasel, Scharnier, 

Spin,…) 

 

D. Speeltuinen en recreatie 

 De gemeente moet de bestaande speelpleinen evalueren (ligging, veiligheid, 

staat,...) en indien nodig nieuwe speeltuinen aanleggen en nieuwe 

speeltuigen aankopen.  

 De gemeente moet inspelen op de vraag van jongeren om ze alle kansen te 

geven om zich te verenigen. 
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4. Sport dicht bij huis, iedereen in beweging! 

 

Een goed sportbeleid is laagdrempelig en moet bepaald worden in overleg met de 
lokale actoren. Een evenwichtig samengestelde sportraad zorgt daarbij voor de 
nodige inspraak en participatie van de sporters. Daarnaast zal de gemeente in 
voldoende sportinfrastructuur voorzien zodat de lokale bevolking in de eigen 
gemeente kan sporten. Ook een structurele ondersteuning van de lokale 
sportverenigingen draagt hiertoe bij. 
 
Tot slot moet de gemeente initiatieven ondersteunen die tot doel hebben 
iedereen, mannen en vrouwen – die nog altijd minder aan lichaamsbeweging doen - 
over alle leeftijdscategorieën en bevolkingsgroepen heen, in beweging te krijgen. 
Een gezonde gemeente heeft immers nood aan gezonde inwoners. 
 
A. Infrastructuur 

 De gemeente moet zich blijven inspannen investeringen te doen in 
bestaande en/of nieuwe sportinfrastructuur.  

 Er moet onderzocht worden of op nieuwe of bestaande vragen een afdoende 
antwoord vanuit het gemeentebestuur kan worden gegeven. 

 
B. De sportraad 

 De sportraad dient als belangrijkste adviesorgaan om sportverenigingen te 
betrekken in het gemeentelijk beleid. 

 Zij moet blijvend ondersteund worden om een breed sportbeleid in onze 
gemeente te ondersteunen. Haar initiatieven verdienen steun en nieuwe 
voorstellen tot sport/bewegingspromotie moeten ernstig worden overwogen 
en desgevallend gesteund. De middelen van de sportraad dienen hieraan ook 
aangepast te worden. 

 
C. De VZW SID (SportInfrastructuur Dessel) 

 De werking van het beheersorgaan van de sportinfrastructuur moet 
geëvalueerd worden in samenwerking met alle betrokken partijen en zo 
nodig worden bijgestuurd.  

 Uiteraard dient nieuwe infrastructuur aan het beheer van de vzw worden 
toevertrouwd. Het lijkt ons tijd om de werking van de vzw op alle vlakken 
eens onder de loep te nemen om de werking te verbeteren en desgevallend 
bij te sturen. 

 
D. Sportinitiatieven 

 Alle initiatieven die tot doel hebben de Desselaar in beweging te brengen 
dienen alle aandacht van de gemeente te krijgen (sportweken, 
sportdagen,na school sporten,...)  

 Zoals aangehaald speelt hierbij de sportraad een belangrijke rol en verdient 
ze hierbij ondersteuning. 
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 Ook professioneel dient het sportbeleid door het gemeentebestuur 

ondersteund te worden. Er moet betere ondersteuning en initiatief komen 

vanuit het gemeentebestuur naar het algemeen jeugdbeleid. 

 Het initiatief om goedkoper te kunnen gaan zwemmen in Arendonk en Geel 

dient te worden verdergezet. Uiteraard moet opnieuw met Mol in overleg 

worden gegaan om hier ook een voordeel tarief voor Desselaars te kunnen 

uitwerken. Het gebrek aan eigen zweminfrastructuur wil niet zeggen dat het 

gemeentebestuur voor haar inwoners geen bijdrage zou kunnen leveren. 

 
E. Voetbalclubs 

 Onze gemeente kent een rijke voetbaltraditie, door de twee 
toonaangevende clubs die aangesloten zijn bij de Koninklijke Voetbalbond 
en de veelheid aan amateurclubs die elkeen ondersteuning vanuit de 
gemeente verdienen. 

 De samenwerking en verdere uitbouw van de accommodaties vraagt een 
voortdurende aandacht en verdient steun. 
 

5. Een bruisend en gevarieerd cultuuraanbod op maat 

 
Naast fysieke in- en ontspanning heeft een gemeente ook nood aan voldoende 
intellectuele ontspanning en inspanning. Een bruisende gemeente kan in principe 
rekenen op een gevarieerd aanbod aan socio-culturele verenigingen en 
activiteiten, met vele vrijwilligers die dan ook voldoende ondersteuning 
verdienen.  Ook de uitbouw van een cultuur of gemeenschapscentrum als onderdak 
voor de lokale verenigingen vormt een noodzakelijke ondersteuning. Via inspraak 
en overleg moet aldus een bruisend, gevarieerd en laagdrempelig socio-cultureel 
aanbod op maat van de lokale gemeenschap beoogd worden. 
 

 Cultuurorganisaties en verenigingen zijn de ambassadeurs van de gemeente. 

In deze rol verdienen ze ondersteuning en respect van het gemeentebestuur. 

 De verenigingen hebben grote nood aan ruimte, dit is prioriteit nummer één. 

Het geplande communicatiecentrum bij de nucleaire zone zal immers te ver 

van het centrum liggen vanuit het oogpunt van een vlotte bereikbaarheid 

voor het dagelijkse verenigingsleven. Ook het nieuwe JRK-lokaal is hier niet 

goed op voorzien. 

 Over de inplanting, locatie en zo meer moet samen met de betrokken 

actoren een plan van aanpak worden uitgewerkt. Dit is absolute prioriteit 

om antwoorden te geven op de vele noden op dit vlak. De bestaande 

mogelijkheden binnen onze gemeente mogen daarbij niet uit de weg worden 

gegaan om onderzocht te worden. 

 We willen aandacht geven aan het engagement van jonge mensen in het 

verenigingsleven. Zij verdienen hiervoor alle respect. 

 Er moet een belangrijke tussenkomst zijn voor de “gewone” werking van 

verenigingen. De culturele verenigingen moeten gestimuleerd worden om 

hun eigen werking verder uit te bouwen. 
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 Dient de Cultuurraad wel activiteiten te organiseren waarbij beroep gedaan 

wordt op de inzet van de vrijwilligers die al actief zijn in hun eigen 

verenigingen? 

 Kunnen de subsidies niet beter verdeeld worden over de verenigingen die via 

hun eigen werking cultuurbeleving mogelijk maken met de inwoners en 

toeristen? 

 Voor nieuwe initiatieven moet een apart budget worden voorzien. 

 De verdere uitbouw van de bibliotheek dient meer aandacht te krijgen. 

Eerder dan met grootse plannen uit te pakken moet gekeken worden hoe 

kleine nieuwe initiatieven kansen kunnen krijgen. Het krantenaanbod moet 

pluralistisch zijn. 

 Als CD&V ondersteunen we de werking van de erfgoedwerking de K.erf en 

lokale initiatieven. De werking van de Heemkundige Kring, De Griffioen moet 

worden aangemoedigd en gesteund. 

 Er dient een samenwerking met culturele centra uit de buurt worden 

uitgewerkt zodat de drempel voor Desselaars lager wordt om hieraan te 

participeren. Het principe om vanuit het gemeentebestuur financieel bij te 

dragen om Desselaars aan te moedigen om gebruik te maken van het 

cultureel aanbod in onze regio is voor ons erg belangrijk. 

 

 

6. Toerisme versterkt een gemeente  
 

Een positieve uitstraling, de lokale erfgoed- en andere troeven van een gemeente 
en de promotie van de gemeente zorgen er mee voor dat inwoners fier zijn op de 
gemeente waar zij wonen en versterkt de eigen gemeentelijke identiteit. Wanneer 
een gemeente voldoende toeristisch attractief is, schept dit bovendien kansen 
voor zowel de gemeente, de lokale ondernemers als de bevolking. 
 

 De huisvesting van de toeristische dienst in de sas 4 toren lijkt ons een 

logische stap. Hier komen de meeste toeristen die in de streek op bezoek 

zijn met onze gemeente in aanraking. De dienst is dan ook best alle dagen 

open met een kwalitatieve en correcte dienstverlening.  

 Er moet voldoende personele ondersteuning zijn om dit te kunnen 

waarmaken. 

 De werking van de raad voor toerisme en recreatie naast een VVV-werking 

dient te worden bekeken. Het toeristisch beleid heeft geen baat bij 

versplintering, taken, opdrachten, mogelijkheden moeten worden 

uitgeklaard.  

 Fiets en wandelpaden moeten goed onderhouden blijven, zodat toeristen de 

weg goed kunnen vinden en het netwerk kwalitatief goed blijft. 

 De aanleg van betere en nieuwe fietspaden verdienen zeker financiële 

ondersteuning. Een kwaliteitsvol fietspad lang Kleine Boeretang is hierbij 

een voorbeeld. 
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 In haar aanbod moet de gemeente zeker de logementen promoten. Dessel 

heeft veel te bieden, de toerist moet dan ook de kans krijgen in onze streek 

te overnachten en meerdere dagen te genieten van onze gemeente. De 

gemeentelijk taks op verblijfstoerisme schaffen we af. 

 
7. Voldoende en betaalbare huisvesting 
 

CD&V wil dat iedereen toegang krijgt tot een betaalbare en kwaliteitsvolle 
woning. Daartoe moet er een voldoende aanbod aan betaalbare woningen en 
bouwgrond zijn. De gemeente dient dit te stimuleren en zodoende speculatie en 
het verstoren van de markt te bestrijden. Ook ten aanzien van leegstand en 
verkrotting zal de gemeente de nodige initiatieven nemen. 
 
A. Informatieverstrekking omtrent wonen.  

 De gemeentelijke dienst Ruimtelijke Ordening dient aan de huidige en 
toekomstige Desselaars alle mogelijke informatie te verstrekken omtrent 
wonen in Dessel, bouwpremies,...  

 Het invoeren van de omgevingsvergunning moet in onze gemeente voldoende 
kwalitatief te kunnen worden ingevoerd. De begeleiding van aanvragers 
moet hierbij meer aandacht krijgen. 

 
B. Sociaal wonen binnen de gemeente. 

 Ook onze gemeente heeft nood aan een verantwoord aanbod van sociale 
woningen en sociale kavels.  

 De gemeente speelt een cruciale rol door als regisseur van het lokale 
woonbeleid in nauwe samenwerking met alle actoren projecten mee 
mogelijk te maken. In nieuwe projecten gaan we uit van een divers aanbod 
van zowel sociale huurwoningen, koopwoningen en privaat woonaanbod. Een 
sociale mix dient te worden gecreëerd. 

 De sociale wijk in Brasel vraagt een specifieke aanpak. Het nieuwe 
masterplan biedt alleszins kansen tot een sociale mix dat we willen 
aanmoedigen. Het is wel duidelijk dat het openbare domein meer aandacht 
verdient en dat de nieuwe projecten voldoende kwalitatieve ruimte moeten 
bieden om bijvoorbeeld de huisvuilbakken privaat te stallen. 
 

8. Een goede ruimtelijke ordening maakt ontmoetingen mogelijk. 
 
De gemeente heeft, met de ruimtelijke ordening, een belangrijk wapen in handen 
om voor haar inwoners ontmoetingsplaatsen te creëren. Uiteraard zorgt de 
gemeente er ook voor dat deze ontmoetingsplaatsen en hun omgeving goed 
toegankelijk zijn en goed onderhouden worden.  
 

 De gemeente moet zorgen dat de woonbuurten leefbaar zijn. Pleintjes in 

woonwijken zijn op alle vlakken een fantastisch iets. Een paar banken erop 

geeft mensen de mogelijkheid elkaar te ontmoeten. De aanplanting en 
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inplanting van deze omgevingen zijn enorm belangrijk en inspraak met de 

buurt is hierbij een belangrijk uitganspunt voor ons. 

 Ook speelpleintjes mogen niet ontbreken bij verkavelingen of huidige 

woonbuurten. We moeten aanmoedigen dat er kunst en muziek op de 

pleintjes is: dat brengt mensen dichter bij elkaar. 

 De uitvoering van een visie omtrent het ‘centrum’ van Witgoor moet breed 

gedragen zijn. Eén school, meiplein meer dan parking, ruimte voor 

manifestaties, creatie van een dorpskern zijn hierbij de uitgangspunten. 

Nabijgelegen initiatieven zoals de ontwikkelingen op de site Witgoor Sport 

en Chirojongens moeten hierin mee genomen worden.  

 De gemeente mag verdere groei van ambacht- of industriezones niet in de 

weg staan. Werken in de eigen buurt is belangrijk biedt immers een 

belangrijke troef in het combineren van werk- en gezinssituatie. 

 Projecten moeten op hun dorpsmaat getoetst worden: niet megalomaan 

maar juist passen binnen een brede visie van ontwikkelingen in onze 

gemeente. Een visie voor het centrumgebied dringt zich op. 

 
 

9. Veiligheid verzekeren 

 
Veiligheid is een fundamenteel recht voor elke mens. Het nastreven ervan is een 
taak voor de overheid en is een zaak van iedereen. De veiligheid van een 
samenleving hangt ook samen met de sociale verantwoordelijkheid van de burgers.  
 

A. Overlast 

 Om overlast snel en concreet maar ook op een faire manier aan te pakken is 

een verdere implementatie van Gemeentelijke Administratieve Sancties 

aangewezen. 

 Kleine en doeltreffende acties van een gemeentebestuur kunnen reeds heel 

wat bereiken, zeker indien men hier ook campagnes rond 

informatie/sensibilisering/preventie opzet. Denk maar aan het graveren van 

fietsen, een overzicht op de website van gevonden voorwerpen, 

affichecampagnes omtrent veiligheid, … 

 Ook in haar beleid rond Ruimtelijke ordening kan een bestuur aandacht 

geven aan beperken van overlast: een verstandige inrichting van open 

ruimtes, goede verlichting, … Zo kan gerichte verlichting bijdragen om 

donkere hoeken en kanten op vb. basketbalpleintje, parkeerplein Pastorij, 

plein Andreasstraat, … te vermijden. 

 Het versterken van een buurtwerking, vb. door het organiseren van de Dag 

van je buurt – zal bijdragen aan sociale controle en zo leiden tot een beter 

begrip en minder overlast. 

 

B. Politie en wijkagent 
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 Werking van politie en de wijkagent mogen nog beter kenbaar gemaakt 

worden bij de bevolking en ruime zichtbaarheid in het straatbeeld leidt tot 

een herwaardering die ook preventief/sensibiliserend werkt. Specifieke 

acties en dienstverlening moet ook duidelijker zijn voor de Desselaar. 

Vakantietoezicht door politie op de woning is een zinvolle dienstverlening 

die nog verder gepromoot kan worden. 

 De wijkagent is nog niet altijd voldoende gekend in Dessel. De 

mogelijkheden moeten bekeken worden of deze soms ook buiten de normale 

werkuren zichtbaar en aanspreekbaar kan zijn in het straatbeeld (zeker naar 

Desselaars die overdag gaan werken). Hun bemiddelende rol tussen burgers 

bij meningsverschillen mag nog verder uitgebouwd worden. 

 Er kan een meldpunt opgericht worden om onveilige 

situaties/onveiligheidsgevoel over te maken. 

 Naar verkeersveiligheid en respecteren van de wegcode kan de politie zeker 

sensibiliserend (en waar nodig verbaliserend) optreden. Zo kan verzekerd 

worden dat maatregelen ook effectief hun nut hebben. 

 Resultaten van controles en van onderzoeken/enquetes mogen globaal 

kenbaar gemaakt worden zodat de Desselaar ook weet waar politiediensten 

mee bezig zijn. 

 Vaste camera’s om toezicht uit te oefenen op pleinen en in straten zijn in 

Dessel nog niet nodig. Inzet van mobiele camera’s kan voor ons wel. 

 

10. Mobiliteit en verkeer voor onze gemeente 

 
Een gemeente of stad kan enkel leefbaar en warm zijn indien alles voldoende 
bereikbaar is. Dit vereist een duurzame en goede visie op mobiliteit die gebaseerd 
moet zijn op het STOP-principe (eerst Stappers, daarna respectievelijk Trappers, 
Openbaar vervoer en Privaat vervoer). Het getuigt vooral van 
verantwoordelijkheidszin om als gemeente of stad te investeren in goede voet- en 
fietspaden. 
 

A. Algemeen 

 Promoten van het STOP-principe ( eerst Stappers  –  dan Trappers  – 

vervolgens Openbaar vervoer – en dan Privévervoer). Dit betekent ook dat er 

gewerkt moet worden aan zwarte punten voor voetgangers en fietsers. Maar 

ook dat in sensibiliseringscampagnes aandacht geschonken moet worden aan 

rechten/plichten van de zwakkere weggebruiker. 

 Meer verplaatsingen met de fiets vergen ook degelijke fietsenstallingen in 

buurt van markt-pleinen en openbare gebouwen. Het bestuur kan ook samen 

met lokale handelaars kijken hoe door hen voldoende en goede 

fietsenstallingen aan winkels voorzien kunnen worden.  

 Er zou een fietsparcours moeten worden ingericht waar mensen hun 

fietsvaardigheden kunnen oefenen. Het gebruik van de fiets (elektrisch of 



Beleidsprogramma voor Dessel 2019-2025 

15 
 

niet) zal toenemen en verdient regelmatig oefening of hulp om 

onzekerheden over het gebruik te overwinnen. 

 De mogelijkheden om gebruik te kunnen maken van een verkeerspark, zowel 

door de scholen maar ook door particulieren in kader van een rijopleiding 

moeten bestudeerd worden. 

 

B. Verkeersinfrastructuur 

 Zwarte punten voor voetgangers-fietsers moeten in Dessel verdwijnen. 

Vandaar dat men moet starten met deze duidelijk in kaart te brengen en 

voor elke situatie diverse oplossingen te evalueren. Het zal nodig zijn 

prioriteiten te stellen en te kiezen voor eenvoudige maar doeltreffende 

oplossingen. Samen met de Desselaars moet een meerjarenplanning worden 

opgemaakt. 

 Het onderhoud van fiets- en voetpaden vraagt een systematische aanpak. Als 

we naar de voorzieningen voor voetgangers in bijv. de Kolkstraat kijken, 

verdient dit een oplossing; 

 Markt Dessel-Centrum: vanaf het oude gemeentehuis begeven fietsers zich 

tussen de auto’s. Enerzijds vertraagt dit het verkeer maar anderzijds kunnen 

kleine maatregelen, zoals het schilderen van lijnen of fietssuggestiestroken, 

het veiligheidsgevoel van de fietser vergroten. Het is voor ons duidelijk dat 

de situatie (na ruim 10 jaar) moet geëvalueerd worden. 

 De verkeersituatie op de Molsebaan thv de handelszaken moet worden 

geëvalueerd. De snelheid, het parkeerbeleid enz. moet worden aangepakt in 

overleg met betrokkenen.      

 Een greep uit andere aandachtspunten: kruispunt Broekstraat –  

Hannekestraat – Boeretangsedreef; kruispunt Boeretangsedreef – 

Kastelsedijk; kruispunt Polderstraat – Lorzestraat; kruispunt Lorzestraat – 

Donkerstraat; kruispunt Akkerstraat-Spinnerstraat-Pastorijstraat-

Donkerstraat-Heegstraat; slechte staat van het fietspad in de Lukasstraat en 

op sommige delen van de Turnhoutsebaan; het hobbelige voetpad in de 

Pastorijstraat met gevaar op vallen of moeilijke doorgang voor rolstoelen en 

buggy’s; stilstaand verkeer op de weg aan de nachtwinkel in de Kolkstraat 

(preventieve controle door de politie is zeker aan te bevelen); de staat van 

het wegdek in de Kuilstraat; de slechte staat van het voetpad in de 

schoolomgeving Netestraat-Gildestraat, … 

 Oude Markt – Zandvliet – Meistraat:  deze weg moet onder de loep genomen 

worden naar de staat van het wegdek, duidelijkheid van snelheidsregeling, 

breedte van het fietspad, … 

 In straten en omgevingen die niet zijn uitgerust om uitgebreid door 

vrachtverkeer gebruikt te laten worden, moet gekeken worden welke 

oplossingen er als alternatief zijn. Dit moet samen met alle betrokkenen 

gebeuren. 
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 Overdreven snelheid of roodlicht rijden komt de verkeersveiligheid niet ten 

goede. Voortdurende controles op snelheid en flitspalen zijn middelen om 

dit te ontraden. Globale resultaten van metingen kunnen aan de Desselaar 

worden meegedeeld. 

 Bij grote infrastructuurwerken ontstaan gevaarlijke situaties wanneer kranen 

of vrachtwagens veel openbare ruimte in gebruik nemen. Het 

gemeentebestuur moet daarom een beleid uitwerken rond een goede 

werfinrichting en vaste omleggingen moeten in de vergunning bekeken 

worden. De aannemers moeten meer verantwoordelijkheid nemen om 

zwerfvuil op hun werf te vermijden.  

 

C. Openbaar vervoer 

 De belbus is voor ouderen mensen niet altijd een oplossing aangezien haltes 

toch nog ver uit elkaar liggen. Daarom is het belangrijk dat er de haltes 

worden geëvalueerd en aangepast indien nodig zodat de afstanden die te 

voet moeten worden afgelegd haalbaar zijn voor iedereen. 

 De gemeente mag een actieve rol spelen in het voorzien van mogelijkheden 

voor mensen met een handicap om het openbaar vervoer te kunnen nemen. 

 Het nucleair fonds dat wordt opgericht in kader van de berging van nucleair 

afval zou een bijdrage moeten leveren aan het meer uitbouwen van 

openbaar vervoer in onze gemeente en regio. De bereikbaarheid van Dessel 

en verbindingen naar andere gemeentes in onze regio kan immers sterk 

verbeterd worden. Zo komen deze middelen ten goede aan alle Desselaars. 

 Het openbaar vervoer moet ook een goed alternatief bieden om op het werk 

te geraken. Dit moet samen met bedrijven en ondernemingen bekeken 

worden. Ook het opmaken van bedrijfsvervoersplannen moet gepromoot 

worden. 

 

11. Een economisch gezonde gemeente 
 
Een gemeente of stad die leefbaar wil zijn, wil bruisen en kunnen versterken, 
moet economisch gezond zijn. Dit vergt niet alleen bijzondere aandacht voor de 
lokale middenstand en economie, maar vraagt ook voldoende werkgelegenheid 
voor de inwoners. Een goede tewerkstellingsgraad is de beste garantie voor de 
leefkwaliteit van de burgers én de gemeente. 
 

A. Aandacht voor lokale middenstand & economie 

 Inrichten van een ondernemingsloket (ook voor land- en tuinbouw) met 

eerste-lijnshulp bij vergunningsaanvragen, startersvragen, 

reglementeringen, … 

De gemeente moet initiatieven organiseren/stimuleren voor starters 

(ondersteuning, informatieverstrekking, stimulansmaatregelen, …). 

 Opmaak van een heus handelaarsplan voor Dessel in overleg met alle 

actoren. Want buurtwinkels, bakkers, beenhouwers zijn aan het verdwijnen. 
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Met een gedragen plan kunnen noden worden gedetecteerd en oplossingen 

worden aangereikt. Een commercieel strategisch plan dient worden 

uitgewerkt en handelsactiviteiten moeten worden aangemoedigd: Dessel  

moet op zijn maat een interessant handelaarsaanbod steunen. Hierin past 

ook de uitwerking van een parkeerbeleid. Dit alles dient in overleg met de 

handelaars te worden uitgewerkt. 

 Het aanbod van het provinciebestuur om een visie op de detailhandel te 

ontwikkelen moet worden opgenomen. Het geeft het gemeentebestuur de 

kans om een goed beeld te krijgen om de problemen en een concreet 

stimulerend beleid uit te voeren. 

 De adviesraad voor lokale economie verdient ondersteuning en moet meer 

het platform van overleg worden tussen de verschillende actoren. 

 Minder hinder bij werken in overleg met handelaars is een gezond 

uitgangspunt. 

 Een belangrijk element is zeker de communicatie. Een communicatiebeleid 

gebruik makend van moderne technieken dient hier als ondersteuning. Ook 

de bewegwijzering is belangrijk, zowel van parkings als van de 

industriezones. 

 De cadeaucheque verdient verdere promotionele steun voor de gemeente en 

ook te worden gebruikt voor eigen gebruik door het bestuur waar mogelijk. 

B.Aandacht voor land- en tuinbouw 

 De gemeente moet terug in een regelmatig overleg treden met land-

/tuinbouwers om het beleid te kunnen verduidelijken en aandachtspunten 

op mekaar te kunnen afstemmen 

 Het ondernemingsloket is er ook voor de land- en tuinbouwsector, met 

eerste-lijnshulp bij vergunningsaanvragen, reglementeringen, informatie 

voor starters, …. 

 Promotie van de land- en tuinbouw en van hoeve/streekproducten, het 

organiseren van landbouwdagen, schoolbezoeken aan de sector zijn 

waardevolle initiatieven. 

 

C. Aandacht voor werkgelegenheid 

 Ruimte om te ondernemen (bedrijfsterreinen, landbouwgronden, …) en een 

goede inventaris van leegstaande bedrijfsgebouwen zijn een stimulans voor 

werkgelegenheid in eigen streek. Hierbij moet ten volle gebruik gemaakt 

worden van uitbreidingsmogelijkheden en de Desselaars moeten hierin 

kansen krijgen. Er moet voorzien worden in voldoende lokale 

werkgelegenheid. 

 Als aanvulling op lokale werkgelegenheid moet voorzien worden in duurzame 

mobiliteit naar andere regio’s. 
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 De nucleaire sector moet een belangrijke bijdrage blijven leveren aan de 

tewerkstelling van Desselaars. Wij dienen als gemeenschap niet alleen de 

lasten te dragen. 

 In overleg met OCMW / andere organisaties organiseert het bestuur  

werkgelegenheidskansen in de sociale economie voor kansengroepen. 

 
12. Aandacht voor natuur en milieu 

 
In samenspraak en overleg met de vele vrijwilligers die actief zijn in het kader van 
natuur- en milieubehoud, dient de gemeente een duurzaam lokaal natuur- en 
milieubeleid uit te werken dat ook sensibiliserend werkt ten aanzien van de 
inwoners. 
 

A. Propere en nette gemeente 

 Het gemeentebestuur moet permanent werken aan propere straten en 

pleinen en streng optreden tegen ‘vervuilingsoverlast’ (dit verhoogt immers 

ook het veiligheidsgevoel). Ook het goed onderhouden van wegen, fiets- en 

voetpaden is niet alleen goed voor de veiligheid maar geeft onze gemeente 

een propere indruk. 

 Ook riolen en grachten moeten goed onderhouden worden. Groen in onze 

gemeente mag, is aangenaam maar het functioneel zijn zodat het geen 

overlast wordt. Een gescheiden riolering moet het streefdoel zijn en waar 

deze liggen, moet er toegezien worden dat er correct wordt aangesloten. 

Een duidelijke informatie/sensibiliseringscampgne is hiertoe noodzakelijk.   

 

 

B. Stimuleringscampagnes 

 Energiezuinigheid/beperken van energieverbruik is belangrijk (spaarlampen, 

isolatie, …) maar ook veiligheid (rookmelders). In de sensibilisering moet er 

aandacht zijn voor de sociaal zwakkeren. Natuurlijk moet de gemeente zelf 

het goede voorbeeld geven hierin.  Het organiseren van samenaankopen (ism 

IOK) maakt dit een haalbare kaart voor iedereen. Subsidiëring kan en mag 

maar moet verstandig gebeuren. 

 Groen- en bebloemingsacties maken onze gemeente mooi. Veel Desselaars 

dragen hier toe bij door een mooie tuin. Waarom eens niet een opleiding 

‘snoeien’ of ‘tuinonderhoud’ organiseren. En misschien kunnen dorpstuintjes 

op diverse locaties, onderhouden door Desselaars, een mooie aanvulling zijn. 

 Leuke acties zoals het uitdelen van wat plant/zaaigoed om zo eigen groente- 

en fruitkweek te stimuleren, laat Desselaars toe hiermee een start te 

maken. 

 De aanwezigheid van de “Collateur” als groen lint in onze gemeente moet 

meer worden gevaloriseerd. 
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C. Afval 

 Basisconcept blijft ‘de vervuiler betaalt’. Het vast recht voor afvalophaling 

is reeds hoog genoeg en mag niet meer verhoogd worden. De prijs per kg 

moet ervoor zorgen dat men afval probeert te voorkomen (duidelijke 

sensibilisering is hiertoe belangrijk).  

 Afval kost de gemeente een hele som. Belangrijk is openheid omtrent de 

afvalprijs zodat iedereen begrijpt dat er een correcte prijs wordt 

gehanteerd. 

 Goede dienstverlening op containerpark is belangrijk en controle is 

noodzakelijk. Echter ook daar moet er openheid zijn naar beleid en 

tarifering. Toch zijn er ook een aantal aandachtspunten die moeten 

geëvalueerd worden: makkelijker maken van afval in de container te gooien, 

meer flexibele openingstijden (in plaats van één sluitingsdag, twee halve 

dagen sluiten), … 

 Sluikstorten is absoluut onaanvaardbaar en sancties moeten toegepast 

worden: zwerfvuil is niet gewenst. En ook al zijn de subsidies voor ophalen 

van zwerfvuil een welkome inkomstenbron voor verenigingen, toch wordt het 

verkeerde signaal gegeven: het is niet de taak van een vereniging om 

andermans vuil op te ruimen, zelfs al verdient men daaraan. Sancties 

moeten dan ook consequent toegepast worden om het sluikstorten te 

bestrijden. Het aansluiten bij de oproep om een ‘blikjestax’ in te voeren kan 

hierbij een drukkingsmiddel zijn en duidt alleszins onze bezorgdheid aan om 

er iets aan te doen. 

 

13. Een goed lokaal sociaal beleid verbindt 

 
Niet alle inwoners van een gemeente nemen deel aan het maatschappelijk leven. 
Vereenzaming plaatst vele mensen in een sociaal isolement. Daarom moet een 
goed lokaal sociaal beleid er ook op gericht zijn om net die mensen aan de kant 
mee te nemen. Een lokaal sociaal beleid zorgt voor een warme gemeente en moet 
gericht zijn op een maximale toegankelijkheid van de dienstverlening voor elke 
burger en een optimaal bereik van de beoogde doelgroep. 
 

A. Mensen betrekken in onze Desselse leefgemeenschap 

 Wij stellen voor dat er vrijwilligers worden gezocht die mensen op geregelde 

tijd bezoeken . Zo wordt de eenzame mens wat uit zijn isolement gehaald. 

Zogenaamde seniorenantennes (met begeleiding, vorming van vrijwilligers) 

moeten worden geïnstalleerd in overleg met betrokkenen. 

 Allochtone vrouwen kunnen sneller integreren door kansen te bieden 

taallessen Nederlands te volgen en een werking hierrond te bestendigen en 

uit te bouwen. 

 De buurtfeesten en buurtrecepties moeten aangemoedigd worden. Het zijn 

fantastische gelegenheden om de buren beter te leren kennen. Hierbij moet 
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ook aandacht gaan naar het verenigingsleven. Zij moeten hierbij betrokken 

worden of minstens de kans krijgen zich voor te stellen. 

 Nieuwkomers in onze gemeente verdienen een goed onthaal met voldoende 

info. Eén keer per jaar hen ontvangen op een speciaal daartoe voorzien 

evenement is een prima initiatief. Daarnaast zou een uitnodiging voor op 

een speciale gelegenheid in onze gemeente nog meer kunnen bijdragen aan 

hun kennismaking met de Desselse gemeenschap. 

 Naast de nieuwkomers moeten ook de jongeren die zelfstandig gaan wonen 

geïnformeerd worden. Iemand die van domicilie verandert in onze gemeente 

moet worden uitgenodigd en de kans krijgen aan ‘de verwelkoming van de 

nieuwe inwoners’ deel te nemen. 

 

B. Een “bereikbaar” Dessel voor iedereen 

 Mobiliteit en toegankelijkheid is voor senioren erg belangrijk. Er moet 

daarom ondermeer voorzien worden in goede voetpaden, lage stoepranden 

bij oversteekplaatsen, goede straatverlichting, wegwerken zwarte punten in 

het verkeer, algemene toegankelijkheid van openbare plaatsen, …  

 Openbare gebouwen moeten maximaal toegankelijk zijn. Dit betekent dat 

dit voor nieuwe gebouwen of bij verbouwingen vanaf het begin voorzien 

moet worden in de aanvraag.  

 Een beleid op maat voor mensen met een handicap kan enkel door een 

bespreking van beleidsinitiatieven in hun adviesraad. Hun inbreng moet 

ernstig genomen worden. 

 
14. Een dynamisch ouderenbeleid en ouderenzorg 
 

De groep van ouderen in de gemeente groeit gestaag. Door een dynamisch 
en inclusief ouderenbeleid kan een gemeente of stad er voor zorgen dat deze 
ouderen actief blijven binnen hun lokale gemeenschap.  
Maar de gemeente mag niet uit het oog verliezen dat een zekere groep ouderen 
ook zorg nodig heeft. Het gemeentelijk zorgbeleid moet daarbij toegankelijk, 
kwalitatief en betaalbaar zijn. 
 

A. Dynamisch en inclusief ouderenbeleid 

 Ondersteuning en waardering van lokale initiatieven van actieve ouderen: 

het geeft kansen om ouderen uit het isolement te halen en een stimulans om 

actief te zijn.  

 Er dient een ontmoetingsruimte te zijn voor ouderen, best in het centrum 

van de gemeente. De parochiezaal Witgoor biedt kansen maar kan enkel 

goedkoop gehuurd worden door verenigingen van Witgoor. De gemeente 

moet hier bekijken of ze geen aanvullend aanbod kan doen voor alle 

verenigingen uit onze gemeente. 

 Gemeente moet zorgen voor vergaderlokalen voor verenigingen in het 

algemeen. Het geplande communicatiecentrum bij de nucleaire zone zal 
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immers te ver van het centrum liggen vanuit het oogpunt van een vlotte 

bereikbaarheid voor senioren. Ook het nieuwe JRK-lokaal is hier niet goed op 

voorzien. 

 Participatie van ouderen aan het beleid (vb. via seniorenraad) moet verder 

gestimuleerd. De seniorenraad moet naast het organiseren van activiteiten 

ook effectief meer inspraak in beleidszaken krijgen. Het voeren van een 

ouderenonderzoek is, gelet op de kostprijs, alleen zinvol mits ondersteuning 

van de gemeente.   

 Meer informatiecampagnes naar senioren op alle vlakken is een terechte 

vraag. Een seniorenpagina in de Desselaar zou hier een mooie opportuniteit 

bieden. 

 

B. Aandacht voor zorgbehoevenden 

 Samenwerking tussen diverse initiatieven rond ouderenzorg moet bevorderd 

en gecoördineerd worden. Het Sociaal Huis moet hierin een centrale rol 

spelen. 

 Het OCMW zou actiever naar buiten moeten komen en meer info  geven 

zodat  de stap naar het OCMW verkleint. Zo kan men bijvoorbeeld meer info 

in de Desselaar zetten naar voorbeeld van de opvoedingsondersteuning 

artikels in de Desselaar. 

 Het OCMW moet een voortrekkersrol spelen om zorgbehoevenden nog beter 

proberen te bereiken, misschien kunnen hiertoe ook vrijwilligers worden 

betrokken. 

Zorgbehoevenden moeten via thuiszorg langer thuis kunnen blijven en 

ondermeer het stimuleren van buurtwerking kan zorgen voor een beter 

sociaal contact. 

 Er dient een duidelijke evaluatie te gebeuren van de thuishulp vanuit het 

OCMW en de samenwerking met privé-initiatieven. Centrale vraag daarbij is 

of er voldoende aanbod is voor de Desselse zorgbehoevenden.  

Ook de samenwerking met thuisverpleegkundigen biedt nog zeker 

verbetermogelijkheden. 

 De gemeente moet werk maken van een aanbod voor betaalbaar wonen voor 

ouderen, privé-initiatieven zijn immers vaak te duur. In overleg met private 

initiatieven en alle betrokkenen moet er een ouderenwoon/zorg actieplan 

worden uitgewerkt. Dit vergt permanent overleg met rusthuizen/ 

serviceflatinitiatieven. 

 Wachtlijsten in Desselse rusthuizen moeten zoveel als mogelijk beperkt 

worden waarbij de Desselaar voorrang moet kunnen krijgen.  

 Er moet voldoende acute opvang voorzien worden: het is immers zo dat dit 

pas gevraagd wordt wanneer het effectief nodig is en in een acute situatie 

kunnen wachtlijsten een probleem zijn. Een rusthuis moet nog verder 

evolueren van een ‘rust’-omgeving naar een ‘verzorgings’-omgeving.. 
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 Mogelijkheden van kortverblijf in een rusthuis/serviceflat moeten nog meer 

kenbaar gemaakt worden naar mantelzorgers. Mantelzorgers verdienen dan 

ook ondersteuning waar mogelijk. 

 Er is nood aan informatievoorzieningen voor ouderen in een duidelijke taal, 

niet alleen over de zorgvoorzieningen maar ook over de dagdagelijkse dingen 

(vb. facturen elektriciteit, bankdocumenten, …). Een ombudsman in de 

gemeente waar senioren terecht kunnen voor allerlei informatie zou hiertoe 

een mooie kans zijn, zeker wanneer deze in de Desselaar ook steeds aan bod 

kan komen. Ook ouderenverenigingen (OKRA, NEOS, …) bieden 

mogelijkheden om informatie te verspreiden aan senioren. Initiatieven  

waarbij vb. hun leden andere ouderen in hun buurt bezoeken, verdient onze 

steun. 

 Er moet veel actiever informatie verschaft worden, zowel naar senioren als 

hun familie, over premies waar men recht op heeft (OCMW, ziekenfonds, 

gemeente, …). Nu weet men vaak niet dat deze bestaan en wordt het pas 

opgemerkt wanneer iemand anders er iets over zegt of men noodgedwongen 

zelf op zoek moet gaan.  

 Vervoer om ouderen uit sociaal isolement te halen is belangrijk. De 

mindermobielencentrale moet meer toegankelijk zijn en de tussenkomst 

naar de vrijwilligers moet worden aangepast aan de vervoerskosten die zij 

hebben. 

  
 15. Versterking van de internationale band 
 
Meer en meer leven we in een geglobaliseerde wereld. Het belang van een 
internationale dimensie in het beleid en van relaties tussen besturen en burgers in 
Noord en Zuid, Oost en West neemt toe. Het belang van een goede werking van de 
Europese unie willen we ondersteunen.  
 
A. Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) 

 De GROS dient als belangrijkste adviesorgaan van personen die bezig zijn met 
Derde Wereldwerking in onze gemeente.  

 
B. De Desselaar en internationale samenwerking 

 We willen belangrijke initiatieven hieromtrent, zoals onder andere de 
Wereldwinkel verder ondersteunen: verdiepen en verbreden. 

 We willen onze burgers sensibiliseren en informeren over de initiatieven die 
hierover in onze gemeente worden genomen in de hoop hen zo ook meer bij 
deze initiatieven te betrekken. 

 De gemeente kan een belangrijke rol spelen in het informeren en 
sensibiliseren van de Desselaar inzake Europese Zaken en recente 
ontwikkelingen in de Europese Unie.  

 We willen we de mogelijkheden van jumelages en Europese samenwerking 
onderzoeken. De gemeente dient de genomen initiatieven dan ook te 
ondersteunen. De Verbroedering met Hessisch Lichtenau dient worden 
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verdergezet. Scholen, verenigingen en gezinnen en families moeten hierbij 
blijvend betrokken worden. 

 
C. Dessel, een fair-trade gemeente? 

 Dessel moet de ambitie hebben om erkend te worden als fair-trade 
gemeente.  

 
16. Een dienstvaardige gemeente 

 
De gemeente of stad is nabij en is vaak ook het lokaal meest gekende 
bestuursniveau. Voor CD&V is de dienstverlening door de gemeente dan ook erg 
belangrijk.  
 

 De gemeente is het bestuursniveau dat het dichtst bij de mensen staat. 

Hiervan verwachten wij een kwalitatieve uitbouw van de dienstverlening. 

Dat is dan ook een uitdaging voor de bestuursploeg. 

 De éénmaking van de gemeentelijk dienten met het OCMW heeft 

ongetwijfeld voordelen maar de dienstverlening naar onze inwoners verdient 

hierbij de eerste aandacht. Daarom is het belangrijk om de site ook de 

namen van de betrokken ambtenaren op te nemen. De dienstverlening moet 

niet anoniem gebeuren en herkenbaar zijn voor onze inwoners. 

 Digitalisering is onvermijdelijk. Voor sommige bevolkingsgroepen biedt het 

immers een veel makkelijkere kans om contact te houden met de gemeente. 

De uitwerking van een e-loket en I-scan is dan ook absoluut noodzakelijk. 

 De hele samenleving is meer en meer digitaal aan het worden. Als gemeente 

willen we ook kansen geven aan alle Desselaars om hierin mee te zijn. 

Daarom willen we de mogelijkheden onderzoeken om op publieke plaatsen 

gratis wifi aan te bieden, zoals vb. aan jeugdhuizen en op het Campinaplein 

bij het Administratief Centrum. 

 We mogen als inwoners van het personeel een correcte en juiste 

dienstverlening verwachten. Het personeel dient hier ook kansen voor te 

krijgen en zich voortdurend bij te scholen en te informeren. Zij hebben een 

voorbeeldfunctie binnen de gemeentelijke dienstverlening.  

 Binnen het personeelsbeleid moet gelijke kansen een belangrijk 

aandachtspunt zijn. Het bestuur heeft als werkgever ook een 

voorbeeldfunctie in deze thematiek. 

 Bijkomende aanwervingen of verschuivingen in het personeelskader dienen 

ook getoetst op hun financiële consequentie voor het gemeentelijk budget.  

 Voor ons is een goede intergemeentelijke samenwerking bijzonder belangrijk 

om de dienstverlening aan de Desselaars voldoende te kunnen garanderen. 

Sommige zaken zijn immers niet haalbaar op de kleine schaal van onze 

gemeente maar door de handen in mekaar te slaan, kan er toch een aanbod 

gebeuren, ook naar Desselaars toe. Vanzelfsprekend dient ook hier een 

financiële afweging te gebeuren. 
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17. Een financieel gezonde gemeente 
 
Een gemeente besturen kost onmiskenbaar geld. Een goed bestuurde gemeente 
vereist ook een gedegen financieel beleid. Letten op de centen betekent niet 
alleen zorgen voor een budget in evenwicht, maar belemmert ook de toekomstige 
generaties niet. Vandaag te grote financiële of budgettaire risico’s nemen, 
impliceert immers meteen ook een last leggen op de toekomstige inwoners van de 
gemeente. CD&V wil dit ten zeerste vermijden. 
 

 We ijveren ervoor om de gemeente financieel sterk te houden. De financiële 
situatie zal op zorgzame wijze opgevolgd worden. Indien de budgettaire 
toestand ingrepen noodzakelijk maakt, moet steeds een evenwicht worden 
bewaakt tussen inspanningen langs de inkomstenzijde enerzijds en de 
uitgavenzijde anderzijds.   

 Een verhoging van de gemeentelijke fiscaliteit kan enkel indien de financiële 
toestand van de gemeente het vereist en er geen alternatieven zijn.  

 Voor de belangrijkste inkomsten van de gemeente (onder meer 
witzandbelasting en nucleaire tax) wordt in de toekomst het principe van de 
automatische indexering van de tarieven toegepast. Deze regeling geldt niet 
voor de aanvullende belasting op de personenbelasting noch voor de 
gemeentelijke opcentiemen voor de onroerende voorheffing aangezien deze 
reeds geïndexeerd zijn.    

 Wij vragen dat het gemeentebestuur om de belastingdruk voor ondernemingen 
te bekijken. De belasting op drijfkracht is hierbij een pijnpunt evenals de 
zogenaamde ‘slaaptax’.  

 Het gemeentebestuur wordt steeds meer geconfronteerd met nieuwe 
opdrachten en uitdagingen die een belangrijke impact hebben op de 
gemeentelijke financiën. Middelen in het buitengewoon reservefonds en 
pensioenfonds zijn dan ook blijvend noodzakelijk. 

 
18. De gezonde Desselaar 

Voor je gezondheid moet je in de eerste plaats zelf zorgen. Maar in preventie en 

bewustmaking kan en moet een gemeente wel degelijk een rol spelen. 

 Zo moet er nog meer aandacht komen voor borst-kanker-screening. Het kan 

iedereen overkomen maar er zijn nog te veel vrouwen die geen gebruik 

maken van deze screeningskans.   De info via gemeentebladen en brieven 

kan nog geoptimaliseerd worden, verdere samenwerking met dokters moet 

besproken worden en een herinneringsschrijven is soms een welkom maar 

noodzakelijk iets.  

 Het concept van de screenings kan uitgebreid worden naar preventieve 

acties bij andere kankers (baarmoederhalskanker, darmkanker, 

prostaatkanker, …). Er snel bij zijn is immers één van de basisvoorwaarden 

om de genezingskansen te vergroten. De gemeente moet daarom dit thema 

bij het regionale gezondheidsoverleg bespreken en samen zoeken naar 

haalbare acties. Vanzelfsprekend moet de wetenschappelijk onderbouw 
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steeds kritisch worden gevolgd, ook rekening houdend met verschillende 

leeftijdsgroepen. 

 

19. Nucleaire thematiek: Stora – onze ogen en oren 
 

Onze gemeente is nauw verbonden met het nucleaire thema, op diverse vlakken. 

Stora speelt een sleutelrol om die brug te leggen. Het is de taak van de gemeente 

om de werking van Stora te optimaliseren, ten dienste van de Desselse 

gemeenschap. 

 CD&V onderschrijft bovenstaande volledig. De werking van Stora is erg 

belangrijk en moet blijvend ondersteund worden. 

 Stora moet zich voortdurend vernieuwen en verjongen. Ze dient op een 

eigentijdse wijze hierop in te spelen. Actieve betrokkenheid in de huidige 

digitale wereld 

  kan zich niet beperken tot samen rond de tafel te zitten. 

 Informeren en communicatie is één van de kerntaken van Stora. Alle 

mogelijkheden moeten benut worden om mensen met Stora kennis te laten 

maken en zodoende hen voldoende te informeren. Zij moet actief naar 

verenigingen toestappen om hen te informeren en de betrekken bij de 

besluitvorming. 

 Bij het informeren en communiceren over nucleaire thema’s moet er korter 

op de bal worden gespeeld. De Desselaar mag niet alleen de pers als 

informatiebron hebben. Daarom moet meer verantwoordelijkheden gegeven 

worden aan de professionele ondersteuning. 

 De werking van Digicat moet meer afgestemd worden op het Dessels leven. 

De werking moet worden geëvalueerd zodat ze kan worden bijgestuurd. De 

kostprijs moet open worden gecommuniceerd.  

 Nucleaire thematiek mag niet alleen handelen over het laag 

radioactiefafval. Er moet meer aandacht gaan naar hoogradioactiefafval 

waarvoor een afdoende oplossing nog gezocht wordt maar dat tussentijds 

ook wel opgeslagen ligt in Dessel. 

 

20. Gelijke kansen voor iedereen 
 

Een beleid rond gelijke kansen is een belangrijke opdracht voor elke gemeente. 
Niet iedereen heeft immers dezelfde kansen wat betreft de deelname aan politiek 
en arbeidsmarkt of heeft dezelfde noden op het vlak van openbare ruimte, 
gezondheidszorg, mobiliteit, …. Daarom is het nodig dat ook het beleid op lokaal 
vlak in alle beleidsdomeinen rekening houdt met de bekommernissen van alle - 
werkende, thuiswerkende, alleenstaande, herintredende, mannelijke, 
vrouwelijke, jeugdige, oudere, allochtone – inwoners. 
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 In onze gewijzigde samenleving moeten we er voor zorgen dat één 

oudergezinnen niet uit de boot vallen. Zij hebben het dikwijls moeilijk, 

zeker wanneer hun inkomen net te hoog  is om aanspraak te kunnen maken 

op allerhande voordelen. Zij dienen in nood goede informatie en hulp bij 

gemeente en het ocmw te krijgen. 

 Het gemeentebestuur moet oog hebben voor man/vrouw verhoudingen, 

zowel in haar personeelsbeleid als in de samenstelling van allerlei 

adviesraden e.a.. 

 


