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In de kijker:
Ellen Broeckx

S

neller dan verwacht wordt er
een wissel doorgevoerd in ons
schepencollege. Ellen Broeckx,
die aan haar zevende jaar als eerste
schepen bezig is, heeft weloverwogen de keuze gemaakt om
zich meer toe te leggen op haar taak
als jonge moeder.
Ellen was zowel in 2006 als in 2012
de tweede op de lijst achter
Kris Van Dijck. Ze werd dan ook
tweemaal eerste schepen. Een taak
die ze gedreven en met toewijding
uitoefende. Ze legde mee haar
klemtonen op de beleidsdomeinen
jeugd en milieu en de vorige
legislatuur ook cultuur.
Ze vertegenwoordigde onze
gemeente bij IOK, IOK Afval en
STORA. De intense samenwerking
met de jeugd-, milieu- en cultuurraad, de bouw van ontmoetingcentrum Tijl4 aan de
Boeretangsedreef, de jaarlijkse
roefeldagen, de modernisering van
ons afvalbeleid, de bouw van een
nieuw containerpark op de Stenehei,
de samenwerking met Retie, het
creatief atelier, de pleintjes met een
verhaal, ze drukte er overal mee
haar stempel op. Nooit met grote
woorden of verklaringen, maar wel
steeds met een consequente en
klare kijk. Onze burgemeester ziet
Ellen niet graag vertrekken uit het
college en STORA. “Iemand waarop
je kan rekenen en steeds met een
doordachte, nuchtere analyse”, zo
zegt hij. Jonge moeder zijn, werken
en politiek, het blijft een moeilijke
combinatie. Wij respecteren Ellen in
haar keuze, danken haar en wensen
haar het allerbeste toe.
Ellen blijft wel gemeenteraadslid.
Op de
gemeenteraad
van 17 oktober is
haar opvolger
Willy Broeckx
aangesteld.
Willy veel succes.

Waarom hebben
we de N-VA
nodig!
De staatshervorming.

W

e stellen vast dat België de optelsom is geworden van twee verschillende
democratieën die alsmaar meer uit elkaar groeien. We kunnen het over
haast niets meer eens worden en verschillen te vaak en te grondig van
mening. Alles in dit land is communautair geworden. Er is een totaal verschillende
visie rond migratie, justitie draait vierkant, het gevangeniswezen is hopeloos
verouderd.
Doordat de federale begroting ontspoorde steeg de Belgische staatsschuld
opnieuw fors. Dit ondanks de reeds zware belastingdruk op werknemers,
zelfstandigen en bedrijven. Tijdens de onderhandelingen over de vorming van een
federale regering werd de N-VA door de traditionele partijen “eraf gereden”.
En wat is het resultaat?
Met het Vlinderakkoord van de regering-Di Rupo hebben de Vlaamse partijen een
historische kans gemist om dit land financieel en institutioneel grondig op orde te
zetten. De belangrijkste sociaal-economische hefbomen blijven federaal. Er
worden ook geen homogene bevoegdheidspakketten toegekend aan de deelstaten op het vlak van arbeidsmarktbeleid, gezondheidszorg, kinderbijslagen,
mobiliteit (spoor en verkeersveiligheid), justitie, energie, ontwikkelingssamenwerking, enz. Een doorgedreven responsabilisering en fiscale autonomie voor de
deelstaten is essentieel, maar wordt niet gerealiseerd. De nieuwe financieringswet
zal Vlaanderen met een zeer zware factuur opzadelen, terwijl de Franstaligen
langs verschillende kanalen extra geld krijgen. En in ruil krijgen de Vlamingen een
B-H-V-hervorming die problemen veroorzaakt in plaats van ze op te lossen en die
de Vlamingen minder rechten geeft, terwijl Franstaligen meer voorrechten krijgen.
Voorrechten die dan ook nog eens in de Grondwet worden gebetonneerd.
Omdat N-VA vond dat het een slechte staatshervorming is, heeft men de N-VA
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“eraf gereden” tijdens de regeringsvorming door de traditionele partijen.
En eerlijk gezegd, waarom?
Waarom konden zij, de traditionele partijen geen stem geven aan de
verzuchtingen van de Vlamingen? Nogmaals, Waarom?
Volgend jaar is het de moeder van de verkiezingen en zal de rekening worden
gepresenteerd. 2014 - En wij hopen allemaal op uw steun en uw stem.
De voorzitter,
Nancy Stukken

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.n-va.be/dessel
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.

Windturbines.

W

e zien ze overal opduiken: windmolens. Mastodonten in ons landschap.
Torens, met wieken die reiken tot 150 meter hoog. Op zich nuttig en
nodig. We verbruiken steeds meer elektriciteit en de energievoorraden zijn
schaars of raken op. Olie en gas zijn niet onuitputtelijk en de CO2-uitstoot staat
garant voor een opwarming van onze aardbol. Elke kilowattuur die we uit wind of
zon kunnen halen is natuurlijk meegenomen. Maar ook van aardwarmte verwachten we nog wel wat. Zeker hier bij ons in de Kempen waar de VITO baanbrekend
werk verricht. (Hierover later zeker meer info). En ja, dan zijn er nog die denken
dat we zonder het nucleaire verder kunnen. Volksbedrog als je het ons vraagt.
Maar goed, terug naar onze windmolens. In Dessel werden recent twee aanvragen ingediend. Twee van Nimby, op de grens met Mol, ten zuiden van de nucleaire zone, tussen Geelsebaan en Kempens kanaal, terwijl Electrabel de aanvraag
deed voor vier molens ten zuiden van de KMO-zone op haar eigen gronden waar
jaarlijks de Graspopcamping zich bevindt.
Het Nimbydossier werd afgewezen door de gewestelijke stedenbouwkundige
ambtenaar, maar de Electrabelmolens kregen wel een vergunning. Dit ondanks
het negatief advies van de gemeente en de meer dan negentig bezwaarschriften
van ondernemingen, buurt en nucleaire sector.
Waarom is de gemeente tegen de inplanting van deze windturbines op deze
locatie? Voert Dessel ook voortaan het discours van ‘Not In My BackYard’?
De nucleaire zone van Dessel draagt reeds een grote verantwoordelijkheid in de
energiehuishouding van België. We slaan hier voorlopig al het Belgisch nucleaire
afval op, zowel van energieproductie als van de medische toeppassingen, en
straks wordt ook het laag en kortlevend afval hier definitief geborgen. Wij menen
dan ook dat lasten dienen gespreid te worden over het hele land.
Deze windturbines staan bovendien in de nabijheid van nucleaire installaties. Ons
lijkt het niet logisch om dan nog eens torens met ronddraaiende wieken in de
nabijheid daarvan in te planten. Nucleaire veiligheidsverantwoordelijken horen we
verklaringen afleggen dat windmolens in de Antwerpse haven met zijn petrochemie een gevaar zijn op eventuele rampen. Geldt dat gevaar dan niet in
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De gemeente ging dan ook in beroep tegen de afgeleverde bouwvergunning met
valabele argumenten omtrent veiligheid en ruimtelijk draagvlak. Ook vanuit de
industriezone wordt beroep aangetekend.

VU: Jan Luyten - www.n-va.be
Hoogveldenstraat 38 - 2480 Dessel

Mosselfeest.

O

p zondag 6 oktober was het
opnieuw verzamelen geblazen in de
Kristoffelzaal. De eerste zondag
van oktober is het traditioneel N-VAmosseldag. Het is werkendag voor ons
hele bestuur om de honderden gasten
vlot te bedienen in zaal en aanpalende
feesttent. Hier een paar sfeerbeelden.
En zeker van onze mosselboer van
dienst: Roger van ’t Boerke en Lisa.
Het koppel dat weinig of niet te zien is in
de zaal, maar ze zijn wel onze garantie
op succes. Bedankt.

Uit de gemeenteraad.

O

p de gemeenteraad van september werden een aantal nieuwe reglementen
goedgekeurd die te maken hebben met het Dessels verenigingsleven.
Zo werd er een verhuurreglement goedgekeurd m.b.t. de gemeentelijke
infrastructuur. Het gaat hier om het nieuwe ontmoetingscentrum Tijl4 aan de
Boeretangsedreef, maar ook de wijze waarop lokalen in de gemeentescholen de
Kangoeroe en de Meikever kunnen gehuurd worden, alsook de raadzaal in de
Plaetse.
Het retributiereglement materiële steun werd ook aangepast. Verenigingen
kunnen nog steeds beroep doen op diensten en materialen van de gemeente.

Uit het N-VA
verkiezingsprogramma
2013-2018:
“2.2.4 Het retributiereglement
voor materiële hulp van de
gemeente zal na vele jaren
ernstig geëvalueerd worden.”

Dag van de klant.

Z
Ontmoeten met respect.

O

p zondag 8 september zag je onze schepen van Cultuur Viviane Willems in een
iets andere kleding dan anders. In en rond De Plaetse organiseerde onze
cultuurraad en Kempenerf haar eerste multiculturele happening. Afrika stond
centraal en Viviane Willems was er ook op gekleed. Desselse Afrikanen en Desselaars
met een bijzonder hart voor het zwarte continent bezorgden ons een boeiende
namiddag. Zang en dans, eten en drinken, het was een kleurrijke bedoening.
Kongolese lekkernijen met een frisse Duvel onder een stralende zon…
Een schitterende combinatie om van te snoepen. Multi-culturaliteit is het ontmoeten
van onze en andere culturen met respect voor elkaar. Onze mede-Desselaars van
vreemde afkomst zijn trots als ze ons kunnen laten proeven van wat ze te bieden
hebben. Wij van onze kant moeten even onbevangen onze eigen cultuur en identiteit
aan hen tonen. We kunnen hen enkel appetijt voor de onze doen krijgen door zelf fier
te zijn op onze cultuur. Dat zullen we dan ook nooit nalaten. We tonen hen die cultuur,
in al haar facetten, in al haar verscheidenheid, in eten en drinken, muziek en beeld, in
gewoonten en symbolen. Samen maken we Dessel.

Open cirkels.

M

et de inhuldiging van het
kunstwerk Open Cirkels op de
Hei door minister
Jo Vandeurzen, is Dessel een uniek
kunstwerk rijker. Alles begon enkele
jaren geleden toen schepen Erik Gys
een muzikale happening aan de
Kristallijn in Mol in elkaar stak met de
bewoners van woonhuis de Hei.
Het kunstwerk is de ultieme bekroning
van het jarenlange werk van de
werkgroep “Heitof”. Onder meer elf
volwassenen met een handicap

maakten deel uit van die werkgroep.
Ze werkten maar liefst 3 jaar aan het
kunstwerk in het atelier “De Swing”
onder leiding van Lieven Maes en Jos
Van Craenendonck, aangevuld met een
team van vrijwilligers. Het is een
project waar we fier op mogen zijn en
na drie jaar zwoegen, kappen,
boetseren en emailleren in het atelier
“De Swing” was het op 6 september zo
ver. Minister Vandeurzen kwam graag
naar Dessel afgezakt om dit unieke
kunstwerk in te huldigen! “Open
Cirkels” is te bewonderen naast de
kapel van de Hei.

aterdag 28 september stond voor
Unizo nationaal in het teken van de
klant. Politici kropen in de huid van
een zelfstandige om dit alles kracht bij te
zetten. Dat Unizo de klant die dag
centraal stelt blijft een niet onbelangrijke
geste. Klant zijn we nu en dan immers
allemaal wel eens. En Unizo beseft dat.
N.a.v. die Dag van de klant, wensen wij
de rollen toch ook wel eens om te keren
en onze Desselse ondernemers en
zelfstandigen ook eens bedanken. Het is
immers dankzij hun ondernemerschap
dat er een basis gelegd wordt van
welvaart. Hier en elders in Vlaanderen.
Geen ondernemerschap is geen
tewerkstelling. Zo simpel is dat. Maar
ondernemen is niet zo eenvoudig. Zeker
niet in ons land. Daarom ook dat we
vanuit de gemeentelijke overheid een
raad van lokale economie opzetten.
Samen met onze ondernemers moeten
we werken aan een gezond ondernemerschap. We horen bondgenoten te zijn,
medestanders. Daarom in deze
Betrokkenheid in het kader van de dag
van de klant, een sterke blijk van
waardering en een dikke dankjewel.
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Uitbreiding sporthal
Brasel: opnieuw een
mijlpaal.

I

n 1975 werd voor de eerste keer een
serieuze stap gezet in een sportief
Dessel dat meer te bieden had dan
voetbal. Met de Spinhal kregen de pas
opgerichte sportclubs als volley- en
basketbal een onderdak. Mini-voetbal,
turnen, tennis, badminton, ping-pong,
judo en verschillende vechtsporten
zagen het levenslicht of kwamen tot
bloei.
Eind jaren negentig nam de gemeente
zelf initiatief. Met de oprichting van SID,
Sportinstellingen Dessel, werd de
sportinfrastructuur aan de Pastorijstraat
in beheer genomen en de tennishal werd
een feit. Ondertussen kreeg Sportpark

Debatavond Jong N-VA.

A

ls jongerenafdeling van een
politieke partij staat vooral het
engagement en de participatie

Brasel steeds meer vorm. Waar in
aanvang alleen voetbalterreinen het park
opsmukten, kwam in 2000 de bmx er bij.
In 2006 werden de deuren van de
sporthal in Brasel geopend en één jaar
later de turnzaal van Witgoor. Enkel jaren
later werd in Brasel de Finse Piste
ingelopen en in 2011 was het opnieuw
feest: het Armand Melisstadion werd de
thuisbasis van Dessel Sport.
Op zaterdag 28 september werd de
voorlopig laatste mijlpaal geheid.
De uitbreiding van de sporthal met een
vierde zaaldeel en twee unieke gevechtssportruimtes werd officieel ingehuldigd.
Zeker voor de gevechtssporten spreken
deskundigen van een unieke trainingsfaciliteit in Vlaanderen. We mogen er fier
op zijn.
Het project werd geraamd op 1.599.128
euro en gegund aan Nijs-Driesen voor

1.524.410 euro. In De Kempenaer lazen
we toen een kritisch raadslid van de
oppositie die fulmineerde dat zijn
ervaring hem leerde dat de uitbreiding
minstens 2 miljoen zou gaan kosten.
De eindafrekening bedroeg finaal
1.570.041 euro. Slechts 45.000 euro of
geen 3% aan meer werken en nog
29.000 euro onder de initiële raming.
Het feit dat schepen Herman Minnen de
werken letterlijk dagelijks opvolgde zal
daar wel mee te maken hebben.
Tijdens de opening werd de
samenwerking tussen gemeente,
sportraad en clubs bejubeld.
Dit mag ook wel want die sterke
samenwerking zorgt er voor dat de 47
Desselse sportclubs in totaal 4.395
leden tellen. Opmerkelijk voor een dorp
met 9.300 inwoners. Het bewijst dat we
in sport echt wel goed zijn!

centraal, toch geven we ook aandacht
aan de actuele politiek. Een brandend
actueel thema vandaag is het onderwijs.
De grootse plannen van SP.A politicus
Smet om het onderwijs grondig te
hervormen zorgden voor heel wat
commotie en zorgde voor debat. Vandaar
dat we als Jong N-VA het initiatief namen
om een debatavond over het onderwijs te
organiseren. We nodigden een Vlaams
parlementslid uit van de meerderheid en
ook van de oppositie, respectievelijk Kris
Van Dijck, onderwijsspecialist van N-VA
en Boudewijn Bouckaert, emeritus

professor aan de Universiteit Gent en
LDD volksvertegenwoordiger. Een 50-tal
aanwezigen luisterden naar het debat dat
gemodereerd werd door Jeroen De
Cuyper. Beide heren kregen voldoende
tijd om hun standpunten te
verduidelijken, die werden vergeleken en
bekritiseerd. Na afloop van het debat
konden er door het publiek concrete
vragen worden gesteld. Achteraf werd er
nog rustig nagepraat met een hapje en
een drankje. Een boeiende avond die de
moeilijkheden van een fragiel thema als
onderwijs wat verduidelijkt heeft.

gefabriceerd bij Belgoprocess in Dessel
zelf, maar ook in de kerncentrales van
Tihange en Doel. De vaten die de gel
vertonen, zijn afkomstig van verwerking
in Doel. Het blijkt een reactie te zijn van
de beton zelf, die op zich niks te maken
heeft met het radioactief afval, al
vertoont de gel wel een lichte
besmetting. Niet onlogisch want het vat
bevat naast het beton natuurlijk ook
radioactief afval dat door de beton dient
geïmmobiliseerd te zijn.
Als burgemeester kan ik vaststellen dat
alle instanties die op één of andere
manier betrokken zijn, inclusief de lokale
autoriteiten, hiervan in kennis gesteld

werden. Het feit dat dit ontdekt werd, en
bekendgemaakt werd, bewijst de
efficiëntie en degelijkheid van de
opvolging ter zake.
Verder onderzoek zal moeten uitwijzen
wat er met deze betrokken vaten kan of
moet gebeuren. Zowel NIRAS,
Belgoprocess als Electrabel engageren
zich daartoe. In het licht van de
definitieve opslag van het laag- en
kortlevend nucleair afval is het inderdaad
van fundamenteel belang dat deze
fenomenen voldoende onderzocht
worden en de nodige maatregelen ook
genomen worden opdat zulke gelvorming
zich niet langer zou voordoen.”

Lekkende vaten?

V
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an de zomer was het weer prijs.
Toen bij Belgoprocess een aantal
mankementen vastgesteld werden
aan een aantal vaten afval, veilig
opgeborgen in het opslaggebouw,
stonden er weer een aantal sfeermakers
klaar om te doen uitschijnen dat heel de
Desselse gemeenschap weer in gevaar
was. De beschrijving “lekkende vaten”
laat niks aan de verbeelding over. Het is
dan ook schromelijk overroepen. Op
geen enkel moment is er een gevaar of
risico geweest voor mens of omgeving.
Hieronder de letterlijke persmededeling
van onze burgemeester:
“Bij een standaard visuele inspectie van
de vaten laag- en kortlevend radioactief
afval , opgeslagen bij Belgoprocess in
Dessel, werd bij één vat een uitloop van
een gelachtige substantie vastgesteld.
Verder onderzoek bracht aan het licht
dat bij meerdere van deze vaten,
bovenop de beton, ditzelfde fenomeen
zich voordoet. Een risico naar buiten uit
is er nooit geweest. Zelfs in het opslaggebouw zelf werd geen besmetting
vastgesteld. Van de 14.000 vaten
laagactief afval is een groot deel

