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CD&V à volonté
EETDAG CD&V DESSEL  

CHRISTOFFELZAAL HEIDE

Noteer alvast in uw agenda 22 maart!
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... CD&V in het OCMW haar goed-
keuring gaf  om de zwaksten in onze 
maatschappij een ondersteuning te 
geven in de schoolkosten voor hun 
kinderen. Onderwijs is een basisrecht 
en vooral, het zorgt dat deze kinderen 
in het latere leven alle kansen krijgen. 

... CD&V er ook mee voor zorgde 
dat het mogelijk wordt om mede-
mensen die worstelen met financiële 
problemen maar er alles aan doen om 
daaruit te geraken, tegen de vakantie 
en naar het jaareinde toe een kleine 
extra ondersteuning te geven. Zo kan 
de Sint ook bij hen langskomen of  
kan men tijdens de vakantie genieten 
van een mooie zomerdag. 

... na veel trekken en blijven aandrin-
gen door CD&V het gemeentebe-
stuur begonnen is met het zoeken 

naar oplossingen voor de parkeerpro-
blemen in de Lukasstraat  

... CD&V het jammer vindt dat in de 
plannen van het schepencollege de 
Chiromeisjes van Dessel niet op de 
Kattenberg mogen blijven: ten laatste 
over 30 jaar moeten de gebouwen 
daar afgebroken zijn en wordt het 
terrein ‘natuurgebied’. Blijkbaar was 
men ‘vergeten’ de Chiro te informe-
ren over die maximum termijn van 30 
jaar. 

... het Schepencollege een deel van de 
subsidies die ze voor cultuur ontving 
in 2014 gebruikte om lonen te betalen 
van medewerkers. Volgens CD&V 
had men gerust wat meer andere 
cultuur-initiatieven mogen nemen. 
Hopelijk komen subsidies in 2015 
beter terecht. 

…  de KWB van Witgoor een inza-
melactie van speelgoed heeft gedaan, 
kinderen en ouders konden hun 
overtollig speelgoed en kinderkledij 
binnen brengen. Het was een grandi-
oos succes. Bijna een vrachtwagen vol. 
Dit speelgoed is dan opgehaald door 
de gemeentediensten, en naar het 
OCMW gebracht. Zij gaan het nog 
voor de Paasvakantie verdelen aan de 
kinderen van kansarme gezinnen in 
onze gemeente.

… iedere Desselaar betaalt voortaan 
ook de grofhuisvuilophaling via zijn 
DIFTAR-factuur van IOK-Afvalbe-
heer, ook de ophaling gebeurt door 
hen. Desselaars die nog in het bezit 
zijn van de stickers, die hiervoor in 
het verleden werden gebruikt, kunnen 
deze tot 30 juni terugvorderen in het 
administratief  centrum.

Dat een gemeentebestuur regelmatig 
kritisch moet bekijken waar ze haar 
(ons) geld aan uitgeeft, is zeker in tijden 
van crisis een must. En dat besparen 
soms nodig is, ook daar hebben we alle 
begrip voor. Maar waar CD&V Dessel 
het niet mee eens is, is dat deze bespa-
ring gebeurd op de kap van de zwak-
sten in onze samenleving! 

Op de gemeenteraad van 16 oktober 
2014 deed het Schepencollege het 
voorstel om vanaf  nu de subsidies voor 
personen met een handicap af  te schaf-
fen. Reeds meer dan 10 jaar geeft de ge-
meente aan instellingen waar Desselse 
personen met een handicap verblijven, 

onderwijs volgen of  tewerkgesteld zijn 
een toelage van 125 euro per Desselaar 
met een handicap. Een welgekomen 
steun in de rug waarmee het werken 
en leven van de allerzwaksten in onze 
maatschappij verbeterd kan worden. 

Maar N-VA Dessel vindt dat die 125 
euro teveel is en dat de Vlaamse Re-
gering maar de nodige middelen moet 
geven. Alleen gebouwen voor personen 
met een handicap op Dessels grondge-
bied zullen nog gesteund worden en de 
sociaal zwakkeren op voorwaarde dat 
ze in Dessel klussen komen uitvoeren 
in opdracht van de gemeente. 

CD&V Dessel deed er alles aan om de 
N-VA meerderheid op andere gedach-
ten te brengen, om hen te overtuigen 
de allerzwaksten in de maatschappij 
niet van vandaag op morgen in de kou 
te zetten, om minstens een alternatief  
te voorzien. Tevergeefs. Het was nog 
nooit zo kil in de gemeenteraadszaal 
van Dessel. 

Wist je dat... Wist je dat... Wist je dat... Wist je dat...

N-VA bespaart in Dessel door 
subsidies voor personen met 
een handicap af te schaffen
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Nieuwjaarsreceptie CD&V Dessel
Op 21 februari vond de Nieuwjaarsreceptie van CD&V Dessel plaats.  
We mochten op een talrijke opkomst rekenen van onze symphatisanten.

Naar jaarlijkse gewoonte werd het Dessels Pompke uitgereikt naar een verdienstelijk persoon of  groep.

Voor deze editie, ging de overwinning voor Chiro Dessel die hun 50 jarig bestaan vierden. 

Zij mochten met alle trots de wisseltrofee ontvangen uit de handen van 
Vlaams Vice-Minister-President en Minister van Onderwijs Hilde Crevits.



Heeft u een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&V- 
werking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? 
Aarzel niet en ga de conversatie aan!

Uw nationale contactpersoon  
Sam van CD&V (sam@cdenv.be)
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be 

Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is  
heel eenvoudig: 
www.cdenv.be/doe-mee/ 
lid-worden

Volg ons op Facebook:  
www.facebook.com/cdenv
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Wissel 
OCMW 
raadslid
Zoals bij het begin van de legislatuur 
afgesproken volgde in januari 2015 Ilse 
Vennekens, Yvonne Blockx als OCMW-
raadslid op.

Yvonne maakte voor het eerst in april 
1995 deel uit van het OCMW. Ze ze-
telde van 1995 tot en met 2006 onafge-
broken in de OCMW-raad en zette haar 
mandaat verder van 2010 tot en met 
2014. Ze heeft dus 17 jaar haar enga-
gement voor CD&V maar nog meer 
voor de sociaal zwakkeren in Dessel 
opgenomen.

We willen haar graag danken voor haar 
inzet, zoals we haar kennen zal haar 
engagement voor onze gemeenschap 
zeker niet stoppen.

We willen ook Ilse alle succes toewen-
sen.

Samen met Ellen Minnen is zij de 
CD&V stem in de OCMW van Dessel.
Dank u Yvonne en succes Ilse en Ellen!

Ook thuiszorgpremie 
op de schop voor 
N-VA,
CD&V vraagt 
met succes meer 
aandacht voor 
mantelzorgers
Niet alleen de subsidies voor personen met een handicap worden afgeschaft, ook 
de premie voor het thuisverzorgen van bejaarden en zwaar zieken wordt naar de 
prullenbak verwezen door N-VA. Hoewel we als CD&V ook vinden dat het de 
bedoeling moet zijn dat deze premie terecht komt bij wie het écht nodig heeft, 
betreuren we dat de meerderheid ervoor kiest om het voor iedereen af  te schaf-
fen in plaats van het systeem bij te sturen. 

Het verleden heeft immers al bewezen dat wanneer je beroep doet op een groep 
van professionele krachten (dokters, verplegend personeel, maatschappelijk as-
sistenten) om een situatie op zijn noden te beoordelen, deze premie wel degelijk 
goed besteed kan worden. Maar ook hier was de uitleg dat men zich maar moet 
richten tot de Vlaamse zorgverzekering. 

De Desselse seniorenraad gaf  in haar advies terecht aan dat de mantelzorgers, zij 
die dag in dag uit instaan voor ondersteuning thuis, niet in de kou mogen komen 
te staan. Daarover vonden we echter niets terug in het voorstel van het Schepen-
college. CD&V heeft dan ook, en met succes, ervoor gezorgd dat de gemeen-
teraad de opdracht heeft gegeven aan het schepencollege om voor die groep de 
nodige initiatieven naar erkenning en waardering uit te werken. 

We kijken met belangstelling uit naar het resultaat. 


