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Ben jij ook fier om in Dessel te wonen?   Vind jij ons dorp super?  
 
Vul onderstaande antwoordstrook aan en bezorg deze aan één van onze mandatarissen of stuur 
je mening door naar mmeeus@provant.be
 
 
Dessel is super omdat …
 
 
Dessel zou nog meer super zijn als …

Bij het begin van de zomer wenst CD&V Dessel u 
een prettige vakantie toe. Wie weet zien we u wel 
terug op één van die zalige plekjes in onze ge-
meente. Want zomer, winter, herfst of lente … 
DESSEL is SUPER!

DESSEL IS 
SUPER

… op de gemeenteraad van maart 
Roel Mermans (CD&V) uitleg moest 
geven bij een dossier over financiën 
omdat het Schepencollege niet be-
greep waarover het ging?

… “Samen is super”, vraag het maar 
aan de honderden Desselse vrijwilli-
gers. Waarom mogen zij niet eens wat 
meer in het zonnetje gezet worden 
door het gemeentebestuur?

... heel wat kinderen zich gaan uitle-
ven op kamp of bij een opvangini-
tiatief in Dessel? 

... OCMW-raadsleden van NVA dufden 
opkomen voor hun mening en resoluut 
een voorstel van hun eigen OCMW-
voorzitster van tafel veegden?

... wij hopen dat ook het schepencol-
lege eens wat meer zou luisteren naar 
anderen en NVA-gemeenteraadsle-
den kritischer durven zijn tegen hun 
eigen ‘top’?

… CD&V boordevol inspiratie zit 
voor een goed bestuur in Dessel en 
daar alle dagen vanuit de oppositie 
keihard aan probeert te werken?

… de parking aan de Spin met de 
kermis weer een modderpoel was en 
de gemeente na 5 jaar deze eindelijk 
wil verharden?

… CD&V in de vakantie weer leuke 
fietstochten organiseert (vertrek om 
14u op zondag 24 juli vanop markt 
in Dessel en zondag 21 augustus va-
nop Meiplein: allen welkom!)

… VVV Dessel 20 jaar en Den Bunt 
30 jaar bestaan: proficiat!

… de politie in Dessel op de Kwade-
meer een nieuw 
onderkomen vond 
maar dat dit door 
geklungel van het 
bestuur lang heeft 
aangesleept en erg 
duur is geworden?

… u onlangs onroerende voorhef-
fing mocht betalen die net als vorig 
jaar een heel stuk hoger uitvalt dan 
in het verleden? Met dank aan het 
NVA-gemeentebestuur!

… CD&V op de gemeenteraad van 
mei wees op gebreken in het subsi-
diereglement voor jeugdhemen en 

dat het schepencollege zijn huiswerk 
moet overdoen?

… elke gemeenteraad er wel een 
dossier moet uitgesteld worden om-
dat het schepencollege zijn dossiers 
niet kent of deftig uitwerkt?

… CD&V al vanaf 2008 opriep om 
de gemeentefinanciën beter in het 
oog te houden maar dat het NVA-
bestuur pas nu tot het besef komt dat 
men de portemonnee onverstandig 
heeft laten leeglopen?

… heel wat (écht noodzakelijke) 
projecten in de koelkast moeten ver-
dwijnen omdat het geld op is?

... tijdens de gemeenteraad van april 
legde Luk Nuyts officieel de eed af 
als gemeente-secretaris van Dessel. 
Met de aanstelling van Luk kan onze 
gemeente opnieuw rekenen op een 
gedreven, deskundig hoofd van 
de gemeentelijke diensten.CD&V  
Dessel wenst Luk veel succes toe.  
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De gemeente Dessel 
moet voor de komende 3 
jaar een elektriciteits-
leverancier aanduiden 
voor de openbare ver- 
lichting en het stroom-
verbruik in de gemeente- 
gebouwen. De gemeente-
raad werd gevraagd 
goedkeuring te geven 
aan het lastenboek dat 
het schepencollege hier-
voor had voorbereid. Het 
schepencollege moest 
daarbij kiezen voor de 
minimaal verplichte  
hoeveelheid groene 
energie, dan wel voor 
20%, 50% of zelfs 100% 
groene energie. Meer 
nog, 100% groene ener-

gie zou door subsidies 
zelfs goedkoper worden 
gemaakt dan kiezen voor 
het minimum. Het voor-
stel van het Schepencol-
lege meldde dat men 
besloot om te gaan voor 
een minimale hoeveel-
heid groene energie.

Raadslid Mermans (CD&V)  
vroeg daarom aan het 
college naar het waarom 
van die keuze. Men 
hoorde het in Keulen 
donderen. “Hebben we 
het daarover eigenlijk 
wel gehad?”, “Wie weet 
daar iets over?” Papieren 
gingen over en weer, on-
wetende blikken werden 

rondgestrooid. Tenslotte 
moest de gemeenteraad 
geschorst worden omdat 
men het eerst nog eens 
even wilde bespreken in 
het schepencollege. 

Na 20 minuten oponthoud 
bleek men nog steeds 
niet te weten waarom 
men die keuze gemaakt 
had. Veranderen kon niet 
meer, volgens de burge-
meester, want men was 
al bijna te laat met het 
dossier. Gevolg was dat 
de N-VA-meerderheid niet 
alleen de keuze maakte 
voor de minst groene  
elektriciteit voor Dessel 
maar ook nog eens de 

duurste elektriciteit. Als 
voorbeeld-functie kan  
dat tellen. Alle omliggende 
gemeentes kozen wel voor 
100% groene energie. 
En wat vond de milieu-
raad van deze keuze? 
Niets, want er werd 
niet naar hun mening 
gevraagd in dit milieu-
dossier. Meer nog, ze 
werden er zelfs niet over 
geïnformeerd. 

Waarschijnlijk omdat het 
Milieujaarplan 2011 van 
Dessel eigenlijk meer 
groene energie stimu-
leert. Dat staat mooi in 
een plan … maar N-VA 
bakt er niet veel van. 

Kunst en vliegwerk in Dessel
Het gemeentebestuur gaat voor Dessel Sport de weg 
aanleggen naar het nieuwe voetbalstadion in Brasel: 
funderingen, boordstenen, beklinkering, ... Een typisch 
dossier voor onze schepen van Openbare Werken Flor 
Van Noppen, zo zouden we denken. Op de gemeen-
teraad vroegen we dan ook om uitleg over de manier 
van werken, de concrete aanpak van dit dossier.
Schepen Van Noppen zat erbij en keek ernaar: hij wist 

helemaal niet waar de klepel hing, haalde de schou-
ders op en ging verder met het maken van tekenin-
gen op zijn leeg blad papier. Superschepen Erik Gys 
probeerde de meubelen te redden: we kregen een hele 
uitleg over berekeningen van vierkante meter, tonnen 
zand en brede of smalle wegenis. 

Toch kon ook hij op een gegeven moment niet meer 
helder uitleggen wat de gemeentediensten zelf zouden 
doen en wat men aan een aannemer zou uitbesteden. 
Wel geweten was dat men op basis van het bestek dat 
voorlag bij verschillende aannemers prijsoffertes zou 
gaan opvragen. 

Met andere woorden: improvisatie alom en dus alweer 
een dossier dat op geen enkele manier goed beheerd 
wordt. Een mens vraagt zich af waarom uw en onze 
centen niet beter beheerd kunnen worden. 

Als klap op de vuurpijl heeft het Schepencollege de 
daaropvolgende dag om duistere redenen de wet op 
overheidsopdrachten niet gerespecteerd. Bestellin-
gen werden zomaar geplaatst bij aannemers, zonder 
offertes op basis van het goedgekeurde bestek aan te 
vragen. Vreemd, want de wet op de overheidsopdrach-
ten dient juist om een eerlijke concurrentie te kunnen 
laten spelen. 

Wie mag opdraaien voor dit amateurisme? 
Inderdaad: de Desselaar (en zijn portemonnee). 

Groene stroom en Dessel:  
voor N-VA gaat het niet samen

Het is stil rond de school...  
omdat het vakantie is?
Toen we als CD&V eind 
vorig jaar aanklaagden 
dat het gemeentebestuur 
de verenigingen serieus 
in de kou lieten staan toen 
zaal 700 werd afgebroken, 
kregen we de opmerking 
dat er genoeg alternatie-
ven waren en dat de bouw 
van de nieuwe school in 
de Lorzestraat voorrang 
kreeg.

Over de zogenaamde al-
ternatieven hoor je bij de 
verenigingen zelf dat ze 
vaak erg moeten puzzelen 
en activiteiten zelfs moe-
ten aflasten omdat men 
geen geschikte locatie 
vindt. 

Het dossier van zaal de 
Eendracht is zelfs niet 
opgenomen in de meer-
jarenplanning van 2013! 
De nieuwe lokalen voor 
het jeugd rode kruis en 
de uitbreiding van de 
sporthal hebben van  
N-VA prioriteit gekregen. 
Al de rest is op de lange 

baan geschoven… Over 
de uitbreiding van de  
bibliotheek wordt zelfs 
gezwegen.

Over de prioriteit die de 
|nieuwe school zou krijgen 
willen we toch graag even 
stil staan. Het duurt ons  
allemaal wat lang, het is er 
erg stil rond.

Hoewel de gemeente-
raad in september 2007 al  
opdracht gaf om een archi-
tect te zoeken moest het 
College van Burgemees-
ter en Schepenen zich nog 
reppen om in december 
2007 een keuze te maken. 

Een jaar later, december 
2008, zijn er schetsen en 
gaat men, in stilte, akkoord 
met een timing waarin 
wordt beloofd dat in april 
2011 de werken zouden 
klaar zijn.

We zijn nu april 2011 toch 
al even gepasseerd. Heeft 
u de nieuwbouw al gezien? 

Het is erg stil… De defini-
tieve plannen zijn nog niet 
klaar, er is nog geen ver-
gunning, geen lastenboek, 
geen uitge-werkte plan-
ning voor de verhuis…. 
het blijft stil.

Op de gemeenteraad van 
1 juli vorig jaar hebben 
we als CD&V reeds op-
merkingen gemaakt over 
de ontwerpplannen, daar 
bleek in december nog 
niets mee gebeurd te zijn. 
Het bleef stil.  De beperk-
te refterruimte, de locatie 
van het directielokaal, 
enz…waren voor verbe-
tering vatbaar maar alles 
bleef bij het oude… Of is 
men nu in stilte toch nog 
verbeteringen aan het aan-
brengen ?

Omdat het dossier een 
belangrijke financiële in-
spanning vraagt hebben 
we als CD&V ook steeds 
aangedrongen om de sub-
sidiemogelijkheden maxi-
maal uit te zoeken en te 

gebruiken. Maar bij het 
uitpluizen van de beslissin-
gen in het Schepencollege 
vinden we hier weinig van 
terug.

Subsidies worden de ge-
meente niet op een schotel-
tje aangeboden, daar moet 
voor gezocht, gesproken, 
vergaderd en onderhandeld 
worden. Tenzij dat dat alle-
maal in ….stilte gebeurd !

Omdat we als CD&V  in 
december vorig jaar al 
vroegen om verder werk 
te maken voor goede in-
frastructuur voor de ver-
enigingen en we toen het 
excuus kregen van N-VA, 
eerst de school willen we 
nu duidelijk stellen:  Hoe 
zit het met de nieuwe 
school! Aangepast aan de 
behoeften om goed onder-
wijs te kunnen geven?!

Hopelijk blijft het niet … 
stil!

Jong CD&V’ers Ben Staes, Bieke Paeshuyse en 
Koen Cools in het Sportpark

Ben en Bieke aan het nieuwe Armand Melis stadion.
We zijn er zeker van dat Armand fier zou zijn wat de vele 
vrijwilligers daar aan het neerpoten zijn, terecht.


