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Dessels Pompje voor BMX2000
Naar jaarlijkse gewoonte wordt het Des-
sels Pompje uitgereikt aan een verdienste-
lijke groep of  individu.  In de laatste editie 
stond het Pompje in het teken van sport 
en is het voor één jaar het trotse bezit van 
BMX2000. Zij organiseerden in 2013 de 
Europees Kampioenschappen.  Het team, 
met voorzitter Frank Smets, werkt volop 
aan een project om BMX toegankelijker 
te maken voor G-sporters.  We waren 

Peeters en Staatssecretaris Servais Ver-
herstraeten deze prijs kwamen uitreiken. 
Mooie prestatie en wel verdiend aan het 
ganse bestuur en teamleden!

Dessel heeft een hart voor sport en 
sportievelingen.  Zo vierde afgelopen 
maand de Desselse Sportraad haar 25 jarig 
bestaan. Met meer dan 350 genodigden en 
schitterende presentaties van jong en iets 
ouder, zowel individueel als in groep, was 
dit hét levende bewijs dat sport hier echt 
geademd wordt.

2013 van de Provincie Antwerpen, was 
onze gemeente prominent aanwezig,   
Joël Smets mocht een Lifetime Achieve-
ment  Award in ontvangst nemen. Daar-
naast was het mooi vast te stellen dat  na 
de eerste publieksronde, Toon Jacobs op  

de tweede plaats stond. Jan Bakelants uit 
Herentals ging uiteindelijk met de trofee 
lopen.
Voetbal brengt Dessel al decenia in het 
nieuws maar het feit dat de jeugdbesturen 
van KFC Dessel en Witgoor Sport een 
intentieverklaring  hebben ondertekend 
is een uniek feit dat we graag alle succes 
toewensen en wij kijken al uit naar de posi-
tieve resultaten.

Jo Van den Broeck
Voorzitter CD&V Dessel

jovandenbroeck@gmail.com

Uitreiking Dessels Pompje door CD&V-voorzitter Jo Van den Broeck, Servais Verherstraeten en Kris Peeters aan BMX2000.



Interview met de nieuwe 
PWA-voorzitter

- Je bent sinds kort voorzitter van PWA 
Dessel , hoe ben je er toe gekomen?
Jurgen: Het feit dat de nieuwe samen-
stelling van de raad van bestuur zo 
lang op zich liet wachten heeft zeker 
meegespeeld om mijn kans te wagen 
als PWA-voorzitter. Op een gegeven 
moment kwam zelfs de toekomst van 
PWA-Dessel in het gedrang, dat kon-
den we niet laten gebeuren. Ik heb mijn 
verantwoordelijkheid genomen.  

- Wat doet het PWA ? 
Jurgen: De belangrijkste taken zijn 

hulp bieden aan zieken en bejaarden, 
bijstand tijdens de maaltijden in het 
rusthuis, middagschooltoezicht, tuinon-
derhoud, ea. Sinds de opkomst van de 
dienstencheques is de poetshulp vanuit 
PWA enorm verminderd. In de winter 
kunnen de tuinmannen dan sneeuw-
ruimen of  rond Allerheiligen wordt er  
hulp geboden om de laatste rustplaats 
van je geliefde te onderhouden.

- Welke positieve elementen zie je dan?
Jurgen: Het geeft kansen aan mensen die 
niet makkelijk een job vinden. Ook al 
is het maar enkele uren. We kunnen zo 
ook mensen helpen die beperkte hulp 
nodig hebben. De beambten zijn ook 
belangrijk want hun taken  gaan verder 
dan enkel een geschikte invulling zoeken 
voor hun beschikbare arbeidstijd. 

We wensen Jurgen en de PWA alle 
succes toe. De nieuwe wind die hij er 
doet waaien komt de werking zeker ten 
goede.

Recentelijk werd Jurgen Deckx 
aangeduid als nieuwe PWA 
voorzitter. Wie is Jurgen en 
vanwaar zijn engagement.  We 
stelden Jurgen enkele vragen.
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Een warm of een koud Dessel

Rondpunt Boeretangsedreef – 
Kastelsedijk

Organisaties die een band hebben met 
onze gemeente, omdat Desselaars er zelf  

actief  in meewerkten, konden rekenen 

de Desselse Raad voor Ontwikkelingssa-
menwerking (GROS).

Tot verrassing van velen stelde het sche-
pencollege voor om deze steun in 2013 
met bijna 25 % te verminderen. Volgens 
de burgemeester was de reden hiervoor 
het functioneren van het GROS, die maar 
eens de zaken op een rijtje moest zetten. 

Vage woorden, een rare argumentatie… 
het moet even slikken geweest zijn voor 
alle gemotiveerde mensen van het GROS.

2014 wordt dit reeds verlaagde bedrag 
voor Ontwikkelingssamenwerking 
opnieuw gehalveerd. Deze keer was het 
de Schepen van Financiën die meedeelde 
‘dat dit een signaalfunctie is’. Dreigende 
taal maar over welk signaal gaat het dan?

Als het veiliger kan, des te beter.
Nu in de nabijheid de plannen voor de 
bouw van een communicatiecentrum 
concreter worden, zou men hiermee 
best ook rekening houden.

Gezien het centrum veel bezoekers 
hoopt aan te trekken, gaat het op het 
kruispunt alleen maar drukker worden.

-

sluiting zou nog veiliger geweest zijn 

Hiervoor had men bij NIRAS op de 
tafel moeten kloppen maar zelfs een 
voorstel van NIRAS om grond ter 
beschikking te stellen voor de realisatie 
van het rondpunt dat er nu gaat komen, 
was onze bestuurders ontgaan, gelukkig 
hebben wij attente raadsleden.

-
netwerk in de omgeving sterk verbete-
ren, er is nog werk aan de winkel!

Eind december 2013 diende de 
gemeenteraad van Dessel zich 
te buigen over de toekenning 
van middelen voor ontwikke-
lingssamenwerking. Jarenlang 
steunde onze gemeente projec-
ten in de bestrijding van armoe-
de in de wereld. 

Er is geen discussie dat de fietsoversteek aan de kruising Boere-
tangsedreef-Kastelsedijk niet veiliger zou kunnen. Enige jaren 
geleden werden hier reeds vernieuwde studies rond gemaakt, vlak 
voor de verkiezingen werd er een ontwerp besproken met de buurt 
en vorige maand werd een stuk grond van NIRAS ter beschikking 
gesteld om dit mogelijk te maken. In principe zou de komende 
maanden hier dan werk van gemaakt worden. Laat ons hopen dat 
men niet in volle ‘Graspop’-periode deze werken start!
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In de herfst van 2013 deed CD&V al een actie.
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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 lokale contactpersoon
Jo Van den Broeck 
(jovandenbroeck@gmail.com)
www.dessel.cdenv.be

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

WAT MAAKT U 
GOED GEZIND IN 

ONZE GEMEENTE?
#goedgezind

Wist je dat...
... van 9 t.e.m. 20 september de Special 
Olympics in Antwerpen zullen plaats 
vinden voor mensen met een verstan-
delijke beperking en dat Kasterlee, 
Retie en Dessel het Host Town pro-
gramma delen waarbij Dessel in staat 
voor de Sloveense delegatie? 

... de subsidies voor zonnepanelen en 
zonneboilers worden afgeschaft? 
Wel worden er voorstellen gemaakt 
voor steun aan ‘groene daken’, begrij-
pen wie kan?

... goede dossierkennis steeds loont? 
Zo kon CD&V tijdig voorkomen dat 
het schepencollege 11.000 euro ging 
betalen aan Niras voor een stukje grond 
dat in 2011 gratis in erfpacht werd 
aangeboden. 

... een deel van de Kwademeer, het 
gedeelte tussen de Turnhoutsebaan en 

de Hofstraat, als  éénrichtingsstraat zal 
ingericht worden? 
Fietsers hebben  nog toegang in beide 
richtingen.

… de Meistraat en het Zandvliet maan-
den onderworpen geweest zijn aan een 
variërend snelheidsregime van soms 50 
dan weer 70? 
Naderhand niemand duidelijk kan zeg-
gen welke werken er precies gebeurd 

en dergelijke die er absoluut gevaarlijk 

bij liggen.

… de uitbreiding van de KMO-zone al 
jaren ligt te wachten? 
Een betere bewegwijzering zou er ook 
komen en de zone verkeersveiliger kun-
nen maken maar voorlopig zien we ze 
niet. 

... het gemeentebestuur de subsidie-
mogelijkheden voor hagen en planten 
in kader van natuurbehoud sterk heeft 
ingeperkt, maar subsidie voor ‘groen 
daken’ wil invoeren?

... CD&V Dessel een geslaagde CD&V 
à Volonté achter de rug heeft en mocht 
rekenen op de steun van tal van sympa-
thisanten? 
Een warme dank hiervoor!


