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N-VA Dessel wenst iedereen prettige feestdagen
en een vrolijk kerstfeest toe!

Winterprikken.

H
et blijft een oud zeer: strooien in de winter. “Waarom niet bij mij in de
straat? Wij betalen ook belastingen…”, is dan een veel gehoord
verwijt. Mogen we nogmaals onderlijnen dat naar aanleiding van

sneeuw en vrieskoude volgende gedragslijn gehanteerd wordt in Dessel:
Strooien en ruimen op hoofd- en verbindingswegen en de bijhorende
fietspaden. Daar hebben we onze handen al mee vol. Strooien op
verkeersarme zijwegen doen we niet. Strooien heeft pas echt zin als dit
gecombineerd wordt met voldoende verkeer om dit alles stuk te rijden.
Iedereen heeft dan ook een gestrooide straat in de onmiddellijke
omgeving. En voor je zo ver bent: voorzichtig, stapvoets en als het moet
met de fiets aan de hand!
Zo lukken we er ook in om niet door onze zoutvoorraden te geraken.
Je hoort het vaak in het nieuws dat er te weinig zout is. Ook de
leveranciers zijn gerantsoeneerd en de Vlaamse overheid krijgt voorrang
voor gewest- en autosnelwegen. Misschien ook wel vermelden dat
Molse- en Turnhoutsebaan zo’n gewestwegen zijn. Het is ook aan het
gewest om hier te ruimen en te strooien. Al springen we daar wel eens bij
als het echt nodig is… en dat gebeurt! Anderzijds vragen wij aan de
mensen om de stoepen voor hun huis te keren. Als ieder voor eigen deur
keert, is de straat proper…Wij danken je voor het begrip en medewerking,
en staan open voor constructieve suggesties in ieders belang!

In de kijker:

Jong N-VA

D
e toekomst is aan de jeugd,
of: wie de jeugd heeft, heeft
de toekomst. Twee stellingen

die als een paal boven water
staan. Daarom zetten we deze
maand Jong N-VA in de kijker.
Jong N-VA is de jongerenafdeling
van de N-VA. Net zoals de
moederpartij zijn deze jongeren
actief  in heel Vlaanderen. Velen
van hen bekleden bovendien
sleutelposities in de partij. De
achterbladzijde van deze Betrok-
kenheid is geheel aan Jong
N-VA Dessel gewijd. Onder leiding
van gemeenteraadslid Koen
Huysmans is onze jongeren-
afdeling uitgebreid. Zij zal zich op
regelmatige tijdstippen via de
Betrokkenheid tot alle “jonge”
Desselaars wenden. Met een eigen
werking, op maat van jongeren,
hebben ze een veelvoudige
opdracht. Het is niet alleen de
bedoeling om bij Desselse jonge-
ren interesse te wekken voor de
N-VA. Het is eveneens de bedoe-
ling vorming en opleiding te
verstrekken. Waar staat N-VA
voor? Wat is ons verleden? En
meer nog: wat zijn de uitdagin-
gen? En wat willen we bereiken?
Een en ander resulteert natuurlijk
in een participatie van die jonge-
ren bij de werking van de N-VA en
bij het beleid in onze gemeente.
Zo is de wissel voor de toekomst
verzekerd.
De “ouderen” zien deze jonge
garde met plezier komen. In het
verleden bewezen we als partij dat
we op tijd wilden en durfden
vernieuwen en
verjongen. Dat
zal straks niet
anders zijn, want
zoals hierboven
gedrukt: de
toekomst is aan
de jeugd.
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Budget 2011.

D
ecember is traditioneel de maand
waarin de begroting voor het
volgende jaar op de gemeenteraad

gestemd wordt. Reeds in augustus
krijgen de verschillende gemeente-
diensten de opdracht om hun budget te
ramen en op te maken. In oktober en
november buigt het bestuur zich daar
dan over om knopen door te hakken en
keuzes te maken. Net zoals voor vele
andere gemeenten is het ook in Dessel
steeds een opdracht om met minder
stijgende inkomsten de veel sneller
stijgende uitgaven te dekken.
In de Betrokkenheid van januari zullen we
dieper ingaan op het budget 2011 dat
op 23 december ter stemming voorligt
op de gemeenteraad.
Posten die blijven stijgen: personeel,
verzekeringen, energie, en vooral afval.
Naast de afvalfactuur die de Desselaar
via DIFTAR betaalt, past de gemeente
buitensporig bij. Voor elke euro die jij
betaalt, legt de gemeente er anderhalve
bij. Iemand die veel afval veroorzaakt is
dus duur voor zichzelf  en voor de
gemeenschap. Afvalstromen inperken
komt zowel de vervuiler, de gemeente als
alle andere burgers ten goede…

Is afvalarm winkelen mogelijk ?

D
it onderzoek vonden we op de website van IOK.
Je kent ongetwijfeld de situatie. Na het uitpakken van de boodschappen is je
vuilbak of  sorteerbakje al voor de helft gevuld met verpakkingsmateriaal: plastic

folie, piepschuimen schaaltjes, kartonnen wikkels … .
Nochtans kan je bij het winkelen heel wat afval besparen. Maryse en Katleen van IOK
Afvalbeheer namen de proef  op de som. Ze gingen op dezelfde dag met hetzelfde
boodschappenlijstje naar dezelfde winkel. Alleen kocht Maryse producten die achteraf
zo weinig mogelijk afval zouden opleveren, en winkelde Katleen volgens de macht der
gewoonte.
Aan de kassa bleek het resultaat verbluffend. Hoewel beiden dezelfde producten in
dezelfde hoeveelheid gekocht hadden, lag de rekening voor de afvalarme inkopen
beduidend lager, zelfs meer dan 34% lager. Bovendien bleek nadien dat de afvalarme
producten maar liefst 63% minder afval opleverde. Afvalarm winkelen = 34% minder
betalen aan de kassa en 63% minder afval betalen aan DIFTAR.
Het eerste winkelkarretje werd gevuld volgens de macht der gewoonte. In dit geval is
er geen sprake van afvalpreventie. Bij het vullen van het tweede winkelkarretje werd
rekening gehouden met ‘afvalbesparingstips’.

Winkelwagentje 1
6 plastic flessen (1 liter) water
voorverpakte trostomaten 490 g
yoghurt met bosvruchten 5 x 150 ml
ananas in blik 3x227 g
smeerkaas in plastic flacon 175 g
sinaasappelsap 5x 20 cl
voorverpakte koeken met chocolade 10 x44 g
voorverpakte peperkoek 12x40 g
Thaïse rijst in kookbuiltjes 2x 500g
dit alles in 3 plastic wegwerpzakjes
prijs: 22,85 euro
gewicht lege verpakkingen: 698 g

Winkelwagentje 2
6 glazen flessen (1 liter) water met statiegeld
losse trostomaten 490 g
yoghurt met bosvruchten 800 ml
ananas in blik 567 g
smeerkaas 170 g
sinaasappelsap 1 l
koeken met chocolade 330 g
peperkoek 500 g
losse Thaïse rijst 1 kg
dit alles in een herbruikbare tas
prijs: 14,97 euro
gewicht lege verpakkingen: 265 g

Conclusie: Op jaarbasis kan afvalarm winkelen honderden euro’s winst, maar bovenal
een onbetaalbare bijdrage aan een beter leefmilieu opleveren.

Koen Huysmans  -  014-37 97 71

N-VA secretariaat
Biezenstraat 28, tel/fax 014-37 24 54
e-mail: kris.vandijck@n-va.be
www.nvadessel.be
www.krisvandijck.be
www.florvannoppen.be
Het secretariaat is van
maandag t/m vrijdag toegankelijk van
09.00 tot 12.00 uur en op afspraak.
Kris Van Dijck is bereikbaar na afspraak.

VU: Guy Muylaert  - www.n-va.be

 Zandvliet 60 - 2480 Dessel
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Dauwtrappen.

Z
ondag 6 februari a.s. verzamelen
we  voor onze dauwtrap-ochtend-
wandeling die traditiegetrouw

afgesloten wordt met spek en bruine
suiker. Dit jaar vertrekken we aan de
Snoekbaars op Zanddijk. De wandeling
start om 08.00 uur terwijl het ontbijt
gepland is omstreeks 10.00 uur.
Vooraf  inschrijven op ons secretariaat
(tel.  014-37 24 54) is wel gewenst.
Deelname prijs 7 euro voor
volwassenen, 5 euro voor studenten,
gratis tot 12 jaar, te betalen bij
vertrek. Iedereen van harte welkom.

Eén beleid, één gezicht.

M
et zeven ministers/staatssecretarissen blijft een coherent migratiebeleid
vandaag uit. Naast verblijf  en verwijdering (Joëlle Milquet en Melchior Wathelet,
allebei CDH), opvang en sociale rechten (Laurette Onkelinx en Philippe Courard,

allebei PS), afgifte van verblijfsdocumenten (Annemie Turtelboom, Open VLD),
nationaliteitsverwerving (Stefaan De Clerck, CD&V), is de premier in lopende zaken,
Yves Leterme (CD&V), bevoegd voor de coördinatie van het migratie- en asielbeleid.
Een totaalvisie ontbreekt.
Tegelijk nemen onze buurlanden wel de nodige maatregelen. België hinkt niet alleen
op financieel en sociaaleconomisch vlak achterop, het is nu ook op migratievlak de
zwakste schakel geworden. Eind juni trok ons land 4,5 keer meer asielzoekers aan
dan het Europees gemiddelde en zelfs 6 keer meer dan Duitsland. De asielcrisis toont
bovendien aan dat er een acuut tekort is aan 7.000 opvangplaatsen, dat 1.200
vreemdelingen in hotels worden ondergebracht en dat al meer dan 330.000 euro aan
dwangsommen werd uitbetaald. De verdubbeling van het budget voor Fedasil van 223
miljoen euro in 2005 naar 430 miljoen voor 2011, blijkt niet te volstaan. Van 2005 tot
en met 2009 werden bovendien meer dan 61.000 illegale vreemdelingen
geregulariseerd, in 2010 staat de teller al op 16.353.
Het volstaat dan ook niet om hier en daar een puzzelstukje te vervangen. Integendeel
moet de volledige migratiepuzzel opnieuw worden gelegd met één verantwoordelijke
minister van migratie, om zo te komen tot één duidelijk, correct en transparant beleid.

Uit het gemeentelijk

beleidsplan 2007-2012:

“Het gemeentebestuur zal er

over waken dat het geïnte-

greerd STOLA-project zowel

naar de geest als naar de

letter correct uitgevoerd wordt.

Het gemeentebestuur zal

steeds zoeken naar de meest

ideale vorm om compensaties

voor de Desselse bevolking te

garanderen.”

Fonds Lokale Ontwikkeling.

I
n de week van Sinterklaas verschenen nogal wat krantenartikels over de 130
miljoen euro die naar Dessel en Mol zullen vloeien in het kader van de aanvaarding
van de bovengrondse berging van laagactief  nucleair afval.

Reden van dit nieuws in de kranten was een persmededeling van CD&V n.a.v. de
beslissing van de federale regering op 3 december om 130 miljoen euro te voorzien
voor Dessel en Mol. Dit geld moet opgehoest worden door de afvalproducenten.
Dit is inderdaad goed nieuws, maar voor diegenen die vertrouwd zijn met het
STOLA-dossier (dat al twaalf  jaar loopt) ook geen grote verrassing.
Vele Desselaars werkten hier aan mee.
In het advies aan de federale regering van 2006 eist de Desselse gemeenschap
immers een fonds waaruit middelen kunnen gegenereerd worden om een meerwaarde
te creëren in Dessel. Dit kan van economische, sociale of  culturele aard zijn. Het geld
vloeit in ieder geval niet naar de gemeentekas, maar bedoeling is wel om jaarlijks om
en bij de één miljoen euro extra in de Desselse gemeenschap te investeren.
Nu is het nog wachten op goedkeuring in het parlement. Vervolgens zal dit fonds pas
operationeel zijn op het moment dat de opslagbunkers in gebruik zijn. Dit is ten
vroegste in de periode 2015-2016.
Wat er ook van zij. Dit alles is ongezien en uniek in België. We zijn er nog niet, doch
goed op weg. Met dank aan alle partijen die mee getrokken hebben aan dit dossier; in
het belang van alle Desselaars. We mogen er fier op zijn!
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“jong betrokken”

Jong N-VA Dessel
wenst iedereen prettige feestdagen

en een gelukkig 2011!

Beste lezer,

B
ij deze stellen wij u graag de ‘Jong Betrokken’ voor. Dit gedeelte in de
Betrokkenheid zal u op regelmatige tijdstippen op de hoogte houden over
het reilen en zeilen binnen onze jongerenvereniging.

Bestuursverkiezingen

O
p 29 oktober zijn er bestuursverkiezingen geweest binnen
Jong N-VA Dessel. De volgende mensen zijn verkozen:

Voorzitter: Koen Huysmans
Secretaris: Leen Van Hoof
Penningmeester: Lotte Muylaert
Bestuursleden: Barbara Rommens, Leen Van Hoof, Koen Huysmans, Katrien

Huysmans, Lotte Muylaert, Karen Jacobs, Kim Schellingen,
Sarah Driesen, Raf  Nijskens en Marcel Hendriks

Lid worden?

W
ilt u graag deel uitmaken
van onze enthousiaste
jongerengroep, neem gerust

contact op met onze voorzitter:

Koen Huysmans
E-mail: koenhuysmans@hotmail.com
Telefoon: 0496759060

Facebook
Bezoek onze pagina op Facebook
en voeg ons toe om op de hoogte te
blijven van onze activiteiten:
www.facebook.com/jongnvadessel


