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“betrokkenheid”
N I E U W S B R I E F  V O O R  D E  D E S S E L S E  B E V O L K I N G

21ste jaargang nr. 6

zondag 4 oktober
Parochiezaal - Witgoor-Dessel

van 11.30 tot 20.00 uur

nodigt u allen uit op hun jaarlijks

MOSSELFEEST

Mosselen, friet/brood 18,00

Kinderportie mosselen  10,00

Videe of stoofvlees/friet  10,00

Kinderportie videe of stoofvlees/friet  5,00

Curryworst/friet  3,00

In de kijker:

Diana Slegers

D
eze zomer mocht Diana 20
kaarsjes uitblazen: 20 jaar
parlementair medewerkster

van Vlaams volksvertegen-
woordiger Kris Van Dijck. Weinigen
doen het haar na. Zeker tussen de
vele nieuwe N-VA-medewerkers is
Diana de vrouw met ervaring. Haar
eerste parlementaire stappen
zette ze toen Hugo Draulans begin
jaren tachtig senator was.
In 1995, toen ze voor Kris begon
te werken, was Diana 37 jaar jong.
Gehuwd met Guy Muylaert en
moeder van Lieve, Eefje en Lotte
engageerde ze zich al heel sterk
voor kansarme jongeren. Ze was
pleegmoeder voor tientallen
kinderen en dit tot op de dag van
vandaag. Maar ook andere
humanitaire organisaties kenden
voor haar geen geheimen. De
Balkanactie van de gemeenten in
de jaren negentig en het Kosovo
comité de vele jaren nadien
konden steeds op haar onbaat-
zuchtige inzet rekenen. In 1982
zette ze de eerste stappen in de
Desselse gemeentepolitiek; eerst
Volksunie, nadien N-VA.
Als maatschappelijk assistent van
opleiding werd ze OCMW-raadslid,
een mandaat dat ze nog steeds
uitoefent, 33 jaar reeds, waarvan
ook een periode als voorzitter.
Heel die tijd engageerde ze zich
ook binnen de sociale huisvesting
als bestuurster van De Ark.
Diana heeft een groot hart en
steeds oog voor de zwaksten in
onze samenleving. Dat blijft haar
engagement.
We danken haar
voor die jaren
inzet.



298

Jolien Wuyts  -  0478 63 54 54

Vluchtelingen en asielzoekers.

D
agelijks zien we de
schrijnende beelden van
vluchtelingen: overvolle bootjes

op de Middellandse Zee, wachtende in
Marcedonië, Servië en Calais.
Maar hoe gaat dat alles in het werk?
Wat is de verantwoordelijkheid van ons
land en staatssecretaris
Theo Francken (N-VA)? Indachtig dat
onze ouders en grootouders ook ooit
op de vlucht gingen, trachten we het
even te duiden:

Vluchtelingenstatuut.
Mensen die een oorlogssituatie of
persoonlijke bedreigingen omwille van
geloof, ras, politieke overtuiging of
geaardheid ontvluchten, hebben
internationaal recht op bescherming.
Pure economische vluchtelingen vallen
niet onder de Conventies van Genève.
De N-VA doet er alles aan om de
procedures te beperken in de tijd,
liefst maximaal zes maanden, en de
echte van de vermeende asielzoekers
te scheiden.

Nu plots zo veel vluchtelingen…
De situatie op vele plaatsen in de
wereld is rot slecht. Naar schatting
zestig miljoen mensen zijn op de
vlucht. De grootste vluchtelingencrisis
sinds de Tweede Wereldoorlog.
Het overgrote deel van de vluchtelin-
gen wordt in de buurlanden van de
oorlogsgebieden opgevangen.
Zo zitten miljoenen Syrische vluchtelin-
gen in de UNHCR-kampen in buurlan-
den. Maar vandaaruit proberen velen
West-Europa te bereiken. Eenmaal hier
moeten wij onze internationale en
humane verplichtingen nakomen en de
asielaanvragen onderzoeken.

Waarop hebben asielzoekers recht?
Zolang de procedure loopt hebben zij
recht op materiële opvang (bed, bad,

brood) en krijgen geen financiële hulp.

Hoe verloopt de asielprocedure?
Dit kan je integraal lezen op de website
van het CGVS: www.cgvs.be/nl
Bij een negatieve beslissing is terug-
keer de enige optie. Vrijwillig als het
kan, gedwongen als het moet.
Er kunnen twee positieve beslissingen
uit de bus komen: de “vluchtelingen-
status” voor wie vervolgd wordt
omwille van bijvoorbeeld geloof  of
afkomst en de “subsidiaire bescher-
ming” voor wiens leven in gevaar is
door bijvoorbeeld oorlogsgeweld.
Wie de vluchtelingenstatus bekomt
heeft recht op een onbeperkt verblijf  in
België en krijgt een arbeidsvergunning.
Hij is onderworpen aan alle wetten,
rechten en plichten, net als iedereen
en moet dus in eigen levensonderhoud
voorzien. De subsidiaire bescherming
is tijdelijk en wordt herbekeken wan-
neer de situatie in het thuisland wijzigt.
Ook deze mensen moeten werk
zoeken.

Wat zijn asielcentra?
Asielcentra zoals in Arendonk, zijn
centra waar de mensen zolang de
procedure loopt, kunnen opgevangen
worden. Om bij crisissen de grote
toeloop te kunnen opvangen tracht de
regering tot 10.000 opvangplaatsen te
voorzien. Wanneer de druk te groot
wordt, worden mensen naar de
gemeenten doorverwezen, of  ze
mogen zelf  huisvesting zoeken.
Alle opvangkosten worden door de
federale regering gedragen.

Momenteel vangen we in Dessel vier
asielzoekers op; twee Irakezen, één
Iranees en één Syriër, terwijl we de
oproep van Francken positief
beantwoorden om een
bijkomend gezin op te vangen.

Treurwilg.

O
p de hoek van de Polderstraat
en de Dijkstraat stond sinds
mensenheugenis een prachtige

treurwilg. Stond… Bij de heraanleg
van beide straten begin jaren negentig
werd de boom nog bewaard. Maar
nadat onlangs een zware tak afbrak,
bleek na nader onderzoek verrassend
genoeg de boom volledig ziek te zijn.
Om geen risico’s te nemen voor
weggebruikers werd beslist de boom
te kappen. Toch wel een icoon dat
verdwijnt uit het dorpsgezicht, maar
zoals het spreekwoord zegt: bomen
sterven staande.

We stoppen niet met spelen
omdat we oud worden,
maar we worden oud
omdat we stoppen met spelen.

N-VA secretariaat
Lorzestraat 7, bus 1.
Tel. 0477 63 24 92 - Diana Slegers
e-mail: kris.vandijck@n-va.be
www.n-va.be/dessel - www.krisvandijck.be
Het secretariaat is maandag en vrijdag
toegankelijk van 09.00 tot 12.00 uur
en op afspraak.
Kris Van Dijck is bereikbaar na afspraak.

VU: Jan Luyten - www.n-va.be

Hoogveldenstraat 38 - 2480 Dessel

Lid worden?

W
ilt u graag deel uitmaken

 van onze enthousiaste
jongerengroep, neem gerust

contact op met onze voorzitter:

Jolien Wuyts
E-mail: jolienwuyts23@hotmail.com
Telefoon: 0478 63 54 54

Facebook
Bezoek onze pagina op Facebook en
voeg ons toe om op de hoogte te
blijven van onze activiteiten:
www.facebook.com/pages/
Jong-N-VA-Dessel
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Uit het N-VA

Verkiezingsprogramma:

“Met de professionele

versterking van de dienst vrije

tijd is het aan de gemeente om

een sterker cultuurbeleid uit

te tekenen met aandacht voor

zowel het klassieke

georganiseerde culturele

verenigingsleven, als voor de

nieuwe vormen van

gemeenschapsleven.”

Sportweek en G-sport

D
e Desselse sportweek, onder-
tussen uitgegroeid tot een
sportieve veertiendaagse, geeft

ook de G-sport een duidelijke plaats.
Samen met Vige Kempen, een
Kempense tor- en goalbal club
waarvan onze Desselse Jan Luyten
voortrekker is,  vond op zondag 16
augustus de tweede G-fietstocht
plaats. Doelgroep zijn voornamelijk
blinden en slechtzienden. Op tandems,
met evenveel vrijwillige voorrijders dan
blinden en slechtzienden, aangevuld
met een schare sympathisanten, werd
een tocht van 35km afgewerkt.
Zowel voor de voorrijders als voor de
achterzitters een unieke ervaring.
Sport is er voor allen. We laten dan
ook niemand aan de kant.

Subsidies via de Vlaamse overheid.

S
inds vorig jaar kan onze gemeente rekenen op Vlaamse subsidies om het
lokale cultuurbeleid uit te werken. Met deze financiële inbreng vanuit de
Vlaamse overheid krijgt het cultuurbudget een stevige boost.

Het gemeentebestuur tracht de verenigingen dan ook zoveel mogelijk te onder-
steunen en te stimuleren. Verenigingen zijn immers sterk gemeenschapsvormend
en vervullen een belangrijke maatschappelijke functie binnen onze gemeente.
Via de Vlaamse overheid komen er dan ook subsidies voor de organisatie van
lokale projecten en buurtfeesten.
Het gemeentebestuur verleent subsidies aan verenigingen of  individuen die
bijdragen tot de ontwikkeling van een integraal en duurzaam cultuurbeleid met
bijzondere aandacht voor gemeenschapsvorming, cultuureducatie, het bereiken
van kansengroepen en het levend houden van ons immaterieel erfgoed.
Activiteiten met een commercieel karakter komen niet in aanmerking.
Wie meent in aanmerking te komen voor deze subsidies kan het aanvraag-
formulier per activiteit volledig en correct ingevuld voor 1 oktober 2015 bezorgen
aan de vrijetijdsdienst. Opgelet: enkel activiteiten die plaatsvonden tussen
1 september 2014 en 31 augustus 2015 komen nu in aanmerking.

Gemeenschapsvorming:
Alle activiteiten die de kwaliteit en de samenhang van de lokale gemeenschap
versterken, met bijzondere aandacht voor participatie van diverse kansen-
groepen en ondersteuning van verenigingen en vrijwilligers.
Mensen bijeenbrengen door middel van cultuur, hen stimuleren om opnieuw of
meer gemeenschap te vormen. Enkele voorbeelden: vuurkorven op het Meiplein,
ShareFair, Nacht van de Eendracht,…

Cultuureducatie:
Elke vorm van educatie die bewust tot doel heeft mensen te laten (bij)leren en die
een bewuste omgang met cultuur nastreeft. Cultuureducatie is gericht op
persoonlijke en sociale ontwikkeling en bewustwording. Voorbeelden: lezingen en
cursussen, educatieve uitstappen, culturele voorstellingen, concerten,…

Kansengroepen:
Een kansengroep is een groep met een gemeenschappelijk specifiek kenmerk
(functiebeperking, sociaaleconomische afkomst, culturele origine,…) dat afwijkt
van de norm en op die manier een grond kan vormen tot discriminatie.

Immaterieel erfgoed:
Immaterieel erfgoed is de verzamelnaam voor tradities, volkscultuur,
ambachten,… Een traditie is een gebruik of  gewoonte die van de ene generatie
op de andere wordt doorgegeven. Immaterieel erfgoed zijn de niet-tastbare
gewoontes of  gebruiken van vroeger die men koestert en nu nog bestaan.
Het is de kennis of  kunde die men levend wil houden en doorgeeft aan volgende
generaties. Voorbeelden: kaarsje in lantaarn, driekoningen zingen, Sinterklaas,
carnaval,…
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