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Op maandag 11 januari 2016 vierde CD&VDessel haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie.
CD&V wenste daarbij iedereen een gezond
en gelukkig 2016 toe. Die wensen gingen uit
naar elke Desselaar. Traditioneel is dit ook
het moment waarop het Dessels Pompke
wordt uitgereikt aan een vrijwilliger of
vereniging van vrijwilligers die zich inzetten
voor de Desselse gemeenschap. Nu werd de
Ziekenzorg werking Dessel in de bloemetjes
gezet. Zij ontvingen uit handen van Vlaams
volksvertegenwoordiger Tinne Rombouts
deze Desselse waardering.

ACTIE CD&V “VEILIG SCHOOLBEGIN”
CD&V zette bij het begin van het lopende
schooljaar een actie op touw om aandacht
te vragen voor de talrijke kleuters, leerlingen en scholieren in het verkeer. Deur aan
deur hebben we affiches verspreid met de
vraag om deze zichtbaar op te hangen. De
Desselaar heeft volop meegewerkt waarvoor onze welgemeende dank! Aan tal van
vensters en zichtbare plaatsen verscheen in
de loop van de maanden september en
oktober een affiche. Hier en daar kan je er
nog steeds ééntje opmerken. Het is duidelijk dat dit thema onze inwoners nauw
aan het hart ligt! Dat zijn dan ook de prioriteiten voor CD&V.

WIST JE DAT IN 2015…
• CD&V ten volle haar goedkeuring gaf
op de gemeenteraad aan projecten van
Helmut Riemenschneider en Bert Sips
om in Nepal mee te zorgen voor de heropbouw na de verschrikkelijke aardbeving
in het voorjaar van 2015?
• Mede door CD&V de gemeente 6
schilderijen kon aankopen van de Desselse schilder Karel Ooms? Dankzij de
heemkundige kring was de gemeente in
staat deze waardevolle kunstwerken te bemachtigen.
• Het gemeentebestuur mede onder
aangeven van CD&V-raadslid Roel Mermans besloot de komende jaren ook de
oude klaslokalen van De Kangoeroe te
gaan renoveren en beter te isoleren, Dit
had beter met de verbouwingen gebeurd,
maar beter laat dan nooit!
• N-VA doorzette met haar plannen
rond zonevreemde recreatie waardoor de
chiromeisjes van Dessel op termijn hun
lokalen op de Kattenberg moeten ontruimen en verhuizen?
• CD&V-gemeenteraadslid Bieke Paeshuyse bleef hameren bij het schepencollege om eindelijk eens werk te maken van
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een degelijke mobiliteitsstudie in Dessel?
Er zijn al tal van beloftes gemaakt hieromtrent maar acties blijven maar uitgesteld
worden.
• CD&V-gemeenteraadslid Ben Staes
zich nog altijd afvroeg waarom men een
belasting heft op het toerisme in Dessel,
een belasting die veel tijd en moeite kost
en maar amper 500EUR opbrengt: een
‘pestbelasting’? Afschaffen.
• CD&V zijn rol als oppositie gedegen bleef spelen? Zo werd in de zomer
van 2015 nog een onnodige uitgave van
meer dan 11 000 EUR vermeden door
het nauwlettend nalezen van een dossier
van het schepencollege door raadslid Roel
Mermans.
• De oudercomités van alle scholen in
Dessel samen zelf een aankoopactie fietshelmen op poten hebben gezet zodat
leerlingen allemaal op een veilige manier
naar de school kunnen? Een dikke pluim
van CD&V voor dit initiatief!
• CD&V binnen de SID de aanschaf
mee goedkeurde van een AED-toestel
(Automatische Externe Defibrilator – toestel dat een elektrische schok toedient bij

hartritmestoornis) maar dat het schepencollege pas na maanden ook wilde ingaan
op het voorstel van CD&V-gemeenteraadslid Ben Staes om dergelijke toestellen op meerdere plaatsen te voorzien in
onze gemeente?
• De werken aan een nieuwe rotonde op
de Boeretangsedreef-Kastelsedijk werden
afgerond maar dat iedereen al wel gemerkt
heeft dat er weinig aandacht is gegeven
aan de aansluiting met het rond punt met
de Kastelsedijk? Er zit een serieuze zonk
in de weg die de auto en zijn inzittenden
een behoorlijke schok geven. “Voor een
nieuw project is dit eigenlijk een schande
die afwerking!”, haalt raadslid Paul Meynants aan.
• Het gemeentebestuur bezig is met de
opmaak van een Masterplan voor Witgoor en er tot onze spijt geen visie is op
het jeugdhuis “Scharnier”? Nu er containers staan, begint men na te denken over
de plannen voor de school. Rijkelijk laat
meent onze fractieleider Michel Meeus,
maar we volgen op en vragen vooral concrete plannen in plaats van frivole ideeën.

VRIJWILLIGER …

KRIJGEN ZE HUN ERKENNING?
In het beleidsplan 2014 voor Dessel had
de N-VA meerderheid trots opgenomen:
“We geven vorm aan een vrijwilligersbeleid, want vrijwilligers zijn essentieel voor
de ondersteuning van onze werking.”
Daaronder werden acties opgesomd die
men in 2014 zou realiseren om dit te bewerkstelligen.
Omdat vrijwilligers voor CD&V een centrale plaats verdienen, ondersteunden we
deze beleidsdoelstelling ten volle. Midden
2015 kwam de N-VA meerderheid rapporteren aan de gemeenteraad wat men
van alle plannen uit 2014 gerealiseerd
had. Onze ontgoocheling was bijzonder
groot om vast te stellen dat geen enkele
van de acties omtrent vrijwilligers door
het schepencollege was opgenomen. “Gerealiseerd? Nee” stond er bij elke actie.
Jammer, want het klinkt mooi om te roepen dat men vrijwilligers essentieel vindt
maar als men er vervolgens niets voor
doet, worden dat wel héél holle woorden.
Hopelijk wordt 2016 beter op dit vlak.

Vrijwilligers reiken de
hand uit voor een
betrokken samenleving
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OP ONZE JAARLIJKSE VOLONTÉ
OP ZONDAG 20 MAART 2016.
COLOFON
Heeft u een opmerking over het
gemeentebeleid of de CD&Vwerking
in onze gemeente? Of heeft u een
suggestie voor wat beter kan?
Aarzel niet en ga de conversatie aan!
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Uw lokale contactpersoon:
Ellen Minnen
(ellen.minnen@scarlet.be)
www.dessel.cdenv.be
Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/dessel.cdenv

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
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CD&V À VOLONTÉ
NODIGT U ALLEN UIT

