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Een gemeente met energie

Op 15, 16 en 17 november vond het CD&V 
Innestocongres plaats in Lommel waar de toe-
komstvisie van CD&V werd vastgelegd. Als lo-
kale afdeling hebben we met een ruime delegatie 
deelgenomen aan verschillende werkgroepen. 
Met deze bagage op zak, versterken we ons ook 
op lokaal vlak. Samen zullen we verder bouwen 
aan CD&V als een partij die voor oplossingen 
zorgt, een partij die bouwt aan nieuwe welvaart 
in Vlaanderen, België en Europa, een partij die 
kiest voor positief  confederalisme, geen ver-
doken conseparatisme. Kortom: een partij die 
dialoog en participatie als kern van het politieke 
proces ziet. Naar jaarlijkse gewoonte zal CD&V-
Dessel ook begin 2014 tijdens de nieuwjaarsre-
ceptie het Dessels Pompke uitreiken aan een 
verdienstelijke vrijwilliger of  groep vrijwilligers. 
Voor deze mooie inspanning kunnen we reke-
nen op de aanwezigheid van Minister-President 
Kris Peeters en Staatssecretaris Servais Verher-
straeten. Met het jaareinde in aantocht, wil ik 
jullie hierbij een warm, goedgezind, hoopvol en 
gelukkig 2014 toewensen.

Jo Van den Broeck
Voorzitter CD&V-Dessel
jovandenbroeck@gmail.com

Dessel

Koop de oranje handschoenen en  
steun een goed doel



Ongeveer een jaar geleden deed Paul Meynants zijn intrede in de 
Desselse gemeenteraad. Als nieuweling binnen de CD&V-fractie 
kan hij intussen terugblikken op een boeiend politiek jaar. 

Paul Meynants: “Toen ik vorig jaar werd verkozen als gemeenteraadslid vroeg ik 
me in eerste instantie af  wat je vanuit de oppositie zou kunnen betekenen. Uit-
eindelijk is het toch de meerderheidspartij die de beslissingen neemt. Maar … dat 
is het nu net. Wat ik de voorbije maanden ondervonden heb, is dat er vanuit de 
oppositie heel wat kan en moet worden bijgestuurd.”

- Is dat dan niet vechten tegen de bierkaai?
Paul Meynants: “Soms wel, maar soms ook niet! Bijna elke gemeenteraad wor-
den er dossiers uitgesteld omdat wij de meerderheid kunnen wijzen op onvolledig-
heden en fouten. Vaak heb ik de indruk dat wij de dossiers nauwkeuriger hebben 
gelezen dan de leden van het schepencollege.”

- Is je kijk op de gemeentepolitiek in dat jaar veranderd?
Paul Meynants: “Ik heb vooral geleerd om kritischer te kijken naar al wat er op 
politiek vlak in Dessel gebeurt. Daarnaast probeer ik ook te luisteren naar de men-
sen. Het verwondert me soms hoeveel mensen je blijken te kennen. Ze weten dat 

je in de gemeenteraad zit en ze spreken 
je er over aan. Ze moeten ‘hun ei’ eens 
kwijt kunnen en geven vaak interes-
sante op- en aanmerkingen.”

-Ik merk dat je nog geen spijt hebt van 
je engagement binnen CD&V?
Paul Meynants: “Helemaal niet! Ik 
volgde de politiek in Dessel al jaren van 
op de zijlijn. Vanuit mijn engagement 
in het Witgoorse verenigingsleven en 
binnen Stora is het een interessante 
ervaring. En op termijn … zou ik 
natuurlijk liever aan de andere kant van 
de tafel zitten, daar waar het beleid ten 
volle wordt gevoerd. Maar dat bepaalt 
natuurlijk de kiezer.”

Eén jaar later... 
Interview met Paul Meynants

Personalia
Paul Meynants
Peresstraat 13
2480 Dessel
Beroep: Technisch Bediende bij 
GDF-Suez

Pauls engagementen: hij vindt het 
belangrijk dat er een goed werkend 
verenigingsleven is in Dessel, dat 
Dessel een veilige gemeente is, op alle 
gebied: verkeer, milieu, … , dat Des-
sel een aantrekkelijke gemeente is om 
in te wonen, en onze jongeren de kans 
krijgen om in Dessel te blijven wonen, 
in nieuwe verkavelingen, en noem maar 
op. Verder wil hij zijn engagement in 
Stora blijven verder zetten en zeker nu 
het cAt project stilaan vorm krijgt, dit 
dossier blijven opvolgen.

Dus kort en bondig:
• Een goed werkend verenigingsleven
• Een veilig Dessel
• Een goede huisvesting
• Opvolgen van de nucleaire activitei-

ten in en rond Dessel
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Op een zaterdagochtend half 
oktober trokken een aantal 
CD&V-bestuursleden naar Brus-
sel. We kregen een rondleiding 
op de burelen van het kabinet 
van de 2 staatssecretarissen van 
CD&V, Servais Verherstraeten 
en Hendrik Bogaert in de Ko-
ningsstraat.

passeren, want hier werd de laatste 
maanden geschiedenis geschreven. Er 

werd hard gewerkt aan de zesde staats-
hervorming, waarbij zeker ook de jon-
gere generatie mee aan gesleuteld heeft. 
Jonge krachten die net afgestudeerd 
zijn aan universiteiten, die mee dachten 
hoe het politieke België van morgen er 
zou moeten uitzien, met respect voor 
de deelstaten. 

de werkplek van zijn papa Michel kon 
tonen.

Na een lekkere lunch in het restaurant 
van het Federale Parlement konden 
we vertoeven in het decor van Villa 
Politica. We konden rondwandelen in 
de grote zaal waar de kranten liggen, in 
de gangen of  galerijen met portretten 
en borstbeelden van voorzitters van 
Kamer en Senaat en premiers. 
Iedereen zal zich wel beelden herinne-
ren van een achtervolgende Linda De 
Win.

We mochten ook plaatsnemen in het 
halfrond van de Kamer dat veel kleiner 
leek te zijn dan ik zelf  dacht. Ook de 
commissiezalen en de Senaat kwamen 
aan bod.

De rondleiding door een bediende van 
de Kamer – met interessante tussen-
komsten van Servais– maakte het een 
boeiende en leerrijke dag.

Met een chauffeur als Michel deden we 
nog wat aan sightseeing langs belang-
rijke gebouwen en monumenten op 
weg naar huis. 

Bedankt voor de mooie dag Servais 
en op de steun van de Desselse 
afdeling kan je rekenen voor de 
campagne van 2014!

Jurgen Deckx
reporter ter plaatse

Kennismaking met werk van een Staatssecretaris

...CD&V -Dessel het jammer vindt dat 
in de Donkerstraat (waar veel school-
kinderen passeren) niet in één keer een 

gaan worden, maar dat N-VA kiest 

centrum terwijl er open ruimte vol-
doende is?

... minder dan één jaar na de aanstelling, 
een Desselse schepen reeds ontslag 
heeft genomen om meer tijd te kunnen 
spenderen aan haar gezin? 
Dit kunnen we alleen maar respecteren.

... de Wereldwinkel op haar nieuwe 
locatie in de Hannekestraat reeds veel 
meer klanten ontvangt?

... alle Chiro’s van Centrum en Witgoor 
hun ledenaantallen zien stijgen?

... in het kader van de Goedgezinde 
Gemeente tijdens de Marktactie er heel 

wat interesse was van jonge ouders en 
gepensioneerden?

... na bijna één jaar verkiezingen het 
PWA-bestuur nog steeds niet is geïn-
stalleerd? 
De NVA-voorzitter wil minder pot-
tenkijkers. Blijkbaar is hij alleen bekom-
merd om zijn eigen postje en niet om 
de vele gebruikers van het PWA, laat 
staan een transparant bestuur.

… de meerderheid een jaar geleden (in 
de verkiezingscampagne) liet weten dat 
ze het kruispunt aan de Boeretangse-
dreef-Gravenstraat-Kastelsedijk zou 
heraanleggen? 
In het uiteindelijke plan is er met de 
opmerkingen van inwoners geen enkele 

-
steek blijft quasi identiek.

… wij als CD&V gepleit hebben voor 

kosten hiervan volledig door NIRAS te 
laten betalen? 
Want door de inplanting van de nieuwe 
site zal hier de verkeersintensiteit 
(raming 30 000 bezoekers/jaar) enkel 

hier ons voorstel.

… de gemeenteraad ons eindelijk wel 
volgde om de bijkomende grond (die 
nodig is voor een rondpunt) zonder 
vergoeding van NIRAS te ontvangen?

Wist je dat ...
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Het was een parcours dat slecht (of  niet) werd opgevolgd door het College, 
een overzicht :

De raming van het College was 350 000 euro, de precieze afrekening is maanden 
geleden door CD&V al gevraagd, maar nog steeds niet bezorgd. Wij ramen 1 
miljoen euro.
Een subsidiedossier waarvan het schepencollege pas achteraf  de verplichting van 
170 bedden ontdekte.

De gebruikersovereenkomst met 
het JRK diende in mei 2013 te 
worden uitgesteld. Pas in septem-

besproken, nadat we er nogmaals 
verbeteringen in moest laten aan-
brengen zodat het JRK niet het 
kind van de rekening zou worden.

Maar de aap kwam pas echt uit de 
mouw bij het gebruiksreglement 
voor andere verenigingen. 

Wanneer het JRK op een uitgeregende zaterdag gebruik wil maken van de grote 
zaal, dan mag ze dit van het schepencollege gratis doen (hoewel zes maanden op 
voorhand vragen …?!). 
Indien de zondag daarna ook de activiteiten van de Chiro uitregenen en zij ook 
in die zaal willen spelen, zou de gemeente hen een rekening van 70 euro per keer 
willen presenteren! Dat was de visie van de meerderheid. 

Onaanvaardbaar voor CD&V : de ene gratis, de andere betalen: dat kan niet! 
Onder druk van onze fractie en enkele gemeenteraadsleden die het met ons eens 
waren, moest het schepencollege de regeling bijsturen. De gemeenteraad besliste 
dan ook dat alle jeugdverenigingen tot 5 keer per jaar gratis gebruik kunnen maken 
van die grote zaal. 

Nieuws van 
JONGCD&V-Dessel

Wat gaat de tijd snel. De verkiezingen 
zijn al meer dan een jaar achter de rug, 
en dus wordt het hoog tijd dat we ook 
weer op inhoudelijk vlak aan de slag 
gaan! Zo was JONGCD&V Dessel te 
vinden op het Innestocongres in Lom-
mel. Momenteel zijn we volop in de 
weer het Desselse jeugdinfrastructuur-
beleid (een woord waarmee je scoort 
op Scrabble!) te analyseren, en in het 
voorjaar kan je hierover een brochure 
in de brievenbus verwachten. We gaan 
ervoor!

Ik wil eindigen met iedereen een spet-
terend 2014 te wensen!

Tim Heymans
Voorzitter JONGCD&V

CD&V ten strijde voor 
jeugdbewegingen
Het nieuwe gebouw op de Boeretangsedreef (Ontmoetingscen-
trum Tijl4) nadert zijn finale stadium. We zijn blij dat het JRK 
terug een huisvesting krijgt die ze verdient.

“Want voor CD&V zijn 
alle jeugdverenigingen 
belangrijk en hun vele 
vrijwilligers verdienen 
het om respectvol en 

rechtvaardig 
behandeld te worden.”


