
Hou je ook van  
een warme samenleving?
Wil JĲ samen met MĲ meer WĲ brengen?
 

SLUIT JE DAN AAN BĲ CD&V!

Want wie lid is van onze partĳ, behoort tot onze ‘Club van WĲ’.  
En meer nog dan een politieke partĳ, is CD&V een beweging van 
geëngageerde mensen die elk op hun unieke wĳze meewerken aan een 
hechte samenleving.

COLOFON
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
tom@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/wordlid

Uw lokale contactpersoon:
vangompelvennekens@skynet.be

Volg ons op Facebook:
https://www.facebook.com/CDenVDesschel

in DESSEL
www.dessel.cdenv.be

Wijblad  van CD&V-DESSEL Juni 2017
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De kinderopvang Hummelhoek 
boomhutten gebouwd heeft?

Dessel Sport de beste niet 
profploeg van het land is en 50 jaar 
nationaal voetbal speelt en 
Witgoor Sport terug naar eerste 
provinciale pormoveert?

Onze volleybalster Celine Van 
Gestel sportvrouw van het jaar 
werd in Dessel en wij ze als CD&V 
daarvoor nomineerden, en dat zij 
het goed doet bij de Yellow Tigers?

Er spijtig genoeg weinig volk was 
op het bal van de burgemeester?

3 CD&V raadsleden in de algemene 
vergadering van Stora zetelen?

Yvonne Blockx haar OCMW 
mandaat doorgaf aan Ilse 
Vennekens?

"PRETTIGE VAKANTIE"

Op zoek naar de schat tijdens de 
ontbijtdag

Nieuw chirolokaal en herinrichting 
Meiplein

Roel Mermans voorzitter van het 
Lokaal Fonds

Het was een 
geslaagd CD&V 
ontbijt

Meer info via http://www.dessel.cdenv.be/



Ook de lokalen van de Chiro 
meisjes Witgoor worden op 
termijn aangepakt, ze zijn te 
klein en voldoen niet meer aan 
de normen.

Er wordt gebouwd in 
Witgoor voor de jeugd, en 
de voetbal

Roel Mermans 
voorzitter van de Raad 
van Bestuur van het 
lokaal fonds

Als onderdeel van het cAt-bergingsproject 
voor radioactief afval in Dessel werd vorig 
jaar het ‘Lokaal Fonds’ officieel opgericht. 
Met dit fonds kunnen in de komende 300 
jaar allerlei projecten ondersteund 
worden die het leven in Dessel en Mol 
aangenamer moeten maken. Meer info op 
www.stora.org of bij onze 3 mandatarissen 
in de algemene vergadering.

In de Wouwerstraat wordt er druk 
gebouwd de komende tijd. Zowel de Chiro 
als Witgoor Sport zijn er gestart met hun 
nieuwbouw. 
Voor de chirojongens wordt er een nieuw 
lokaal opgericht omdat het 
gemeentebestuur aanstuurde op een 
vertrek uit de Kloosterstraat om daar een 
woonproject te kunnen realiseren. De 
chiro’s van Witgoor hebben gekozen om 
hun lokalen in de Wouwerstraat te 
vestigen. Voor de jongens wordt 
momenteel een volledig nieuw lokaal 
opgetrokken. Na jaren, van denk- en 
studiewerk is men er eind mei officieel 
begonnen. De chiro heeft in volle 
transparantie met alle betrokkenen aan 
dit dossier gewerkt. Deze 
jeugdvriendelijke locatie zet het gebouw 
meteen in een groene long van onze 

gemeente en de sobere maar moderne 
nieuwbouw zal voldoen aan 
energiezuinige condities. Het 
gemeentebestuur voorziet € 1 miljoen 
maar zal dan ook het veelvoud verdienen 
bij de realisatie aan de Kloosterstraat. 
Maar ook Witgoor Sport bouwt dus in de 
Wouwerstraat. Zij zullen er een nieuw 
terrein met tribune, kleedkamers en ruime 
kantine optrekken waar het eerste elftal 
voortaan haar wedstrijden zal spelen. Het 
verlaten van het ‘Jef Luyten’-stadion 
gebeurt normaliter volgend jaar, zodat het 
nieuwe seizoen in augustus/september 
2018 in de nieuwe accommodatie kan 
worden gestart.

Wij waarderen ook het vele 
vrijwilligerswerk aan deze twee 
projecten.

Reeds 10 jaar geleden kondigde het 
gemeentebestuur aan dat zij het 
mistroostige meiplein zou aanpakken. Pas 
recent kwam er wat concreets uit de bus. Het 
werd tijd ! 
Dat niet meteen alle voorstellen enthousiast 
worden onthaald is een understatement. De 
vernieuwing van de ‘inrichting van Witgoor’ 
vergt tijd en overleg. Men heeft nu een 
studiebureau aangesteld voor € 26.741, wat 
meer dan 30% boven de raming was, om dit 
communicatief te begeleiden. Als men zulke 
bedragen spendeert moet het afgeleverde 
werk ook top zijn ! 
Het gemeentebestuur had al bijna € 100000 
uitgegeven aan studiewerk voor een 
"blauwdruk van Dessel" waarvan de 
herinrichting van Witgoor een belangrijk 
deel is.
Het dossier heeft een versnelling gekend 
omwille van de noodzaak om de 
schoolinfrastructuur te verbeteren. De site 
langs de Kerkstraat dient grondig te worden 
aangepakt om te voldoen aan de moderne 
eisen en er de nodige energiezuinige 
inspanningen te kunnen leveren. Dat de 
Meistraat een vast staand gegeven is en 
steeds overstekende kinderen zal vragen is 
evident. De schoolsite aan één kant 
realiseren is hiervoor geen oplossing. 

Onze verbazing was evenwel groot toen er 
gepleit werd voor meer groenvoorziening. 
Het groen dat er was heeft men de voorbije 
jaren weg gedaan. Pleiten voor meer groen 
nadat men eerst alles wegkapt, het was dus 

ook het studiebureau opgevallen dat er 
weinig groen was. Het architecturale 
waardevolle uitzicht van de kerk bewaren is 
noodzakelijk maar het groen tussen school 
en parochiecentrum, aan de speeltuin in de 
Kerkstraat, het meiplein…. Als men hier al 
doordacht ingrijpt heeft men al veel 
natuurwaarde terug gebracht. 
Maar zoals gezegd zal een professioneel 
bureau voor ruim €26.000 het 
gemeentebestuur begeleiden om met u in 
discussie te gaan en voorstellen uit te 
werken. Participatieve democratie is hierbij 
misschien het theoretisch uitgangspunt. We 
hopen dat velen mee de kans grijpen om 
hieraan deel te nemen ! 

Een optreden tijdens de Pinksterfoor in 

Dessel Centrum

Eendracht ........ wacht !

Sinds 2008 is het gemeentebestuur 
eigenaar van de gebouwen van de 
Eendracht en het vroegere CM gebouw. We 
zijn nu bijna 10 jaar verder.
Ondertussen wordt Dessel een 
gemeenschapszaal onthouden. 
Optredens, feesten enz vinden nog steeds 
plaats in de “oude” zaal.
We hebben dit al verschillende keren 
aangekaart en worden telkens weggezet 
als zeurpieten. 

CD&V Dessel bracht een bezoek aan Isotopolis en Belgoprocess, daar kregen we een uitgebreide rondleiding en werden er hartelijk 

ontvangen.

DE INRICHTING VAN HET MEIPLEIN EN 
EEN NIEUW SCHOOLGEBOUW IN 
WITGOOR
Een werkgroep moet uitzoeken wat de mogelijkheden zijn.

“Een professioneel bureau 
moet uitzoeken wat er 
met het Meiplein moet 

gebeuren.”
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