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Nieuwsbrief voor de Desselse bevolking

Beste Desselaar,

Vrij als een vogel,  het is een begrip. 
Vrij  als een vogel,  wie droomt er niet 
van? Maar ook een vogel heeft zo zijn of 
haar problemen te overwinnen. Vooral 
de wintermaanden zijn hard en een 
uitdaging. Gelukkig is daar de mens om 
een handje te helpen. 

Als N-VA dragen we ons steentje,  of mag 
ik zeggen zaadje, daar graag toe bij.  Op 
de wekelijkse markt net voor Kerstmis 
deelden we mezenbollen uit.  Maar dat is 
niet al les.  Bij  deze Betrokkenheid vind je 
een zakje zangzaad. Geef de vogeltjes in je 
omgeving wat te eten zodat ze de winter 
doorkomen en straks al f luitend de lente 
kunnen aankondigen.

Die lente kondigt zich optimistisch en 
boeiend aan. Voor de vogeltjes,  maar 
ook voor de mensen. Boeiend ook voor 
onze partij,  want wij maken ons klaar 
voor de gemeenteraadsverkiezingen van  
14 oktober. Met een sterk programma en 
met gedreven kandidaten willen we er 
al les aan doen om van Dessel een veilige 
en welvarende gemeente te blijven maken.

Veilig thuis in een welvarend Dessel is 
onze slogan. Daarop zetten we in. Het is 
onze gedragslijn. Onze visie om te blijven 
handelen. We steken daarvoor de hand uit 
naar alle Desselaars om daar samen met 
ons werk van te maken.

Maar niet vergeten; nu eerst onze vogeltjes 
door de winter helpen.  

Ellen Verhoeven
Voorzitter N-VA Dessel 

 Vei l ig thuis in een 
welvarend Dessel is 
onze slogan!
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V.U. Ellen Verhoeven
Zandvliet 60, Dessel - Verboden op de 
openbare weg te werpen.

Ellen Verhoeven
voorzitter N-VA Dessel

DANK U WEL!
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De EU Disability Card
Raadslid Karen Jacobs aan het woord: “De EU Disability Card is in het leven 
geroepen om toegang tot cultuur, sport,  vrije t ijd … makkelijker te maken 
voor personen met een handicap. Personen met een handicap kunnen nu ook 
al vaak van voordelen genieten zoals een speciaal voorbehouden plaats,  een 
audiogids, een korting voor hun begeleider of andere. Maar tot op heden 
hadden zij  vaak moeilijkheden om hun handicap te bewijzen en moest dit 
gebeuren aan de hand van een attest of doktersbriefje.  Het doel van de EU 
Disability Card is om dit al lemaal eenvoudiger te maken. Deze kaart is “jouw” 
bewijs van handicap en ze is strikt persoonlijk. Ze staat op jouw naam en kan 
simpel aan elke kassa getoond worden. Heb je een handicap en ben je erkend 
bij  één van de vijf  instellingen die belast zijn met het integratiebeleid van 
personen met een handicap (FOD Sociale Zekerheid, VAPH, AViQ, PHARE 
of DSL)? Dan kan je via hen een aanvraag doen voor het bekomen van jouw 
EU Disability Card. Het is een EU kaart en deze is dus niet enkel binnen onze 
landsgrenzen geldig maar ook in vele EU-lidstaten. In ons land erkennen heel 
wat instanties de kaart al:  de Zoo van Antwerpen, Mini Europa, Grotten van 
Han,… Als N-VA steunen wij dit ten volle.  Men zegge het voort!”

In de kijker: onze N-VA-ploeg
In dit verkiezingsjaar willen we onze voltallige bestuursploeg in de kijker zetten. Naast onze burgemeester,  vijf 
schepenen, zeven gemeenteraadsleden en vijf  OCMW-raadsleden kunnen wij nog rekenen op vijftien andere 
bestuursleden. Tel daarbij op nog de groep bereidwillige medewerkers op tal van activiteiten, onze militanten 
tijdens de verkiezingen en onze N-VA Jongeren, en we rekenen al snel op een stevige ploeg van meer dan vijftig 
geëngageerden. Niet mis in een dorp als Dessel.  Deze ploeg zet niet zomaar de N-VA op de kaart in Dessel.  Haar 
hoofdbetrachting is en blijft  een goed bestuur voor alle Desselaren waarmaken. Dit doen we ononderbroken 
sinds 2007. Het is deze groep die de verkiezingen van 14 oktober voorbereidt.  Een groep ook die steevast 
uitbreidt.  We danken hen voor die dagelijkse inzet.  Je moet het toch maar doen!

In de caravan met...
Heb je onze gele caravan al gezien? Met deze caravan trokken we op pad n.a.v. de parlementsverkiezingen 
van 2014. Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar werd hij  f link opgepoetst en knus 
ingericht.  Bedoeling is dat onze beleidsmensen naar u toe komen om met u in gesprek te gaan. De eerste keer 
stond de caravan aan het sportpark. Gastheer was schepen Herman Minnen. Op de donderdagmarkt van 21 
december was schepen Pascale Segers aan de beurt en in januari was het aan Viviane Willems op het Meiplein.
De volgende stop is gepland op zaterdagnamiddag 24 februari.  Dan is Voorzitter van het OCMW en schepen van 
Financiën en Personen met een handicap Erik Gys uw gastheer aan de Kristoffelzaal op de Heide.  
Kom er je zeg doen!
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Uit het N-VA-verkiezingsprogramma:

   We zullen, zoals door de minister van Binnen- 
landse Aangelegenheden en de bisschop van 
Antwerpen gevraagd, intens overleggen met de beide 

kerkfabrieken (Sint-Niklaas en Heilige 
Familie) over de toekomst van de kerkge-
bouwen in Dessel en hun gebruik.

Wat met onze kerken? 
In onze gemeente hebben we twee kerken. 
De historische Sint-Niklaaskerk van Dessel 
centrum met een aantal schilderijen van Karel 
Ooms en historische beeldhouwwerken en de 
modernistische kerk van de Heilige Familie 
in Witgoor met een geklasseerd kerkorgel. 
Ook in onze gemeente gaat het kerkbezoek 
er in rasse schreden op achteruit.  Daarom 
dat we ons bezinnen over de toekomst van 
deze twee iconische gebouwen. Wat is de 
toekomst van deze twee kerken?.. .
Als N-VA gaan we de discussie niet uit de 
weg. Momenteel zijn er twee werkgroepen 
actief om een beslissing voor te bereiden. 
Vooreerst een pastorale die de liturgische 
noden en behoeften onderzoekt. Hierin 
nemen de twee kerkfabrieken en twee 
parochies het voortouw. Daarnaast een 
burgerlijke werkgroep, aangestuurd door het 
gemeentebestuur, die een breder antwoord 
tracht te formuleren. De hamvraag luidt:  aan 
welke maatschappelijke behoeften kunnen 
onze kerkgebouwen bijdragen? Beide 
werkgroepen zijn nu volop bezig. We kijken 
uit naar een gedragen voorstel waarbij al le 
Desselaars wel varen.

Subsidies voor lokaal cultuurbeleid, buurtfeesten en jeugdvereningingen
Wanneer verenigingen of individuen niet-commerciële activiteiten organiseren met aandacht voor gemeen-
schapsvorming, cultuureducatie,  het bereiken van kansengroepen en het levend houden van ons immaterieel 
erfgoed, maken ze kans op subsidies van het gemeentebestuur. Zo trachten wij onze verenigingen zoveel moge-
lijk te ondersteunen en te stimuleren in hun eigen werking en de belangrijke en gemeenschapvormende rol die 
ze spelen in de maatschappij.  De gemeenteraad keurde de subsidieaanvraag voor volgende verenigingen goed 
voor een totaal van € 21 610,25: Caritas Witgoor, Davidsfonds, fanfare De Eendracht, KV De Jokers, Accor-  
deonclub Desselina, FEMMA Dessel-Centrum, Femma Witgoor, Gezinsbond Dessel,  Heicomitee, Kreatief 
Dessel,  KVLV, KWB Witgoor, La-Muze, Neos, Okra Dessel-Centrum, Okra Witgoor, Kleinveebond ’t  Pluiske,  
Samana, Teater DAG, Vocarde, Volksdans Ajde Asega, VVV, Wildbeheereenheid Dessel en Samathon. 

Als je met je buren een buurtfeest wil organiseren, dan kan je hiervoor een subsidie aanvragen van maximaal 
€ 100. Privé-feesten en feesten met een winstgevend doel zijn uitgesloten van deze f inanciële ondersteuning.
De gemeenteraad keurde de subsidieaanvraag voor volgende buurtfeesten goed: 
Barbecue Vinkenstraat,  Buurtfeest Kromme Vrienden, Buurtfeest Maiplain Foewer, Buurtfeest Lorzestraat, 
Buurtfeest Molenhei,  Wijkfeest Verloren Hoek, Buurtfeest Kampenstraat,  Buurtfeest Roedestraat,  Wouwerstraat 
feest,  Buurtfeest Brasel en zomerfeest Boonhofstraat .
Vraag tijdig subsidies aan voor je culturele activiteit of buurtfeest door per activiteit een aanvraagformulier in 
te vullen en dit te bezorgen aan de vrijetijdsdienst.  Deze formulieren vind je op www.dessel.be > Inwoners > 
Vrije Tijd > Cultuur > Buurtfeesten, subsidies.  Voor activiteiten en buurtfeesten die plaatsvinden tussen 1 sep-
tember 2017 en 31 augustus 2018 kan je een subsidieaanvraag indienen tot 1 oktober 2018. Doen!

De gemeenteraad verdeelde voor het voorbije werkingsjaar een pot van  
€ 26 148 onder de Desselse jeugdverenigingen. Bijna € 17 000 voor de dagelijk-
se werking en ruim € 9 000 voor het onderhoud van de bestaande infrastruc-
tuur. De nieuwbouwen voor de Chiro’s in de Wouwerstraat in Witgoor worden 
apart gefinancierd en zitten dus niet in deze subsidieverdeling. De verdeling 
van de subsidies gebeurt op basis van objectieve reglementen en werd toege-
kend aan Chiro meisjes Dessel,  Chiro jongens Dessel,  Chiro meisjes Witgoor, 
Chiro jongens Witgoor, Jeugd Rode Kruis,  JC Spin, JG Scharnier en Jeugdraad.
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Tournée Minérale: 
ja of nee?
Februari is de laatste jaren traditioneel 
dé maand om je alcoholgebruik sti l  te 
leggen. Niet voor niets kiezen ze hiervoor 
de kortste maand uit.  Tegelijkertijd is 
dit ook de maand na alle feestdagen en 
nieuwjaarsrecepties en hebben sommigen 
wel eens nood aan een maand ‘ontgiften’. 
Net zoals met alle goede voornemens 
zullen velen met goede moed starten, 
maar enkel de doorzetters zullen het de 
hele maand volhouden. Tournée Minérale 
is een initiatief van Stichting tegen 
Kanker en De Druglijn. Alcohol is een 
verslavende drug, verhoogt het risico op 
gezondheidsproblemen en bevat heel wat 
calorieën. Vroeger lag de norm van een 
normaal drankgebruik op drie eenheden 
alcohol per dag voor een man en twee 
voor een vrouw. Voortaan ligt deze norm 
op tien eenheden per week voor iedereen. 
Of één maand onthouding een gunstig 
effect heeft op je gezondheid, is nog 
twijfelachtig. Hier is nog te weinig 
onderzoek naar gebeurd. Maar wat zijn 
28 dagen t.o.v. de 337 andere dagen? Net 
zoals 40 dagen zonder vlees,  30 dagen 
zonder klagen, … is dit maar tijdelijk. Het 
hele jaar door met mate drinken, geregeld 
eens een veggie-dag inlassen én maar af en 
toe eens klagen, heeft een groter effect dan 
11 maanden volop en eentje zonder. 
Alcohol drinken, is je eigen keuze. Niemand 
kan je verplichten om het te drinken. Net 
zoals je zelf kiest of je meedoet aan een 
campagne als Tournée Minérale.   Wat we 
als jongeren wél heel belangrijk vinden, 
is dat wanneer je alcohol drinkt, je niet 
meer zelf met de auto rijdt.  Pas dan ben 
je ‘WOW’ – werkelijk ongelofelijk wijs! 
Deze banner publiceerden we tijdens de 
feestdagen om iedereen tijdens deze dagen 
aan te sporen gebruik te maken van een 
BOB. Natuurlijk hopen we dat hier ook de 
rest van het jaar aan gedacht wordt, want 
alcohol hoort niet thuis in het verkeer!
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Wie is er...

?

Er is geen plaats voor alcohol 

          in het verkeer!

Leuven Vlaams!
Het is 50 jaar geleden dat ‘Leuven Vlaams’ plaatsvond, de strijd van 
Vlaamse studenten en professoren voor de taalkundige splitsing 
van de Katholieke Universiteit Leuven tijdens de jaren zestig. In 
Franstalig België kennen ze deze strijd vooral als ‘Walen Buiten’. 
‘Leuven Vlaams’ is één van de slogans die door de activisten vaak 
werd gebruikt.  De revolte bereikte z’n hoogtepunt op 15 januari 
1968, maar enkele maanden voor de studentenrevolte van mei 1968.
Door de taalproblemen tussen Nederlandstalige patiënten en 
Franstalige artsen in het Sint-Pieterhospitaal en het algemeen te-
kort aan ziekenhuisbedden in Leuven, oriënteerden de Franstalige 
artsen zich vanaf 1962-1963 richting Brussel.  In de jaren daarop 
bouwden ze hun medische campus Saint-Luc (‘Louvain-en-Wolu-
we’) uit in Sint-Lambrechts-Woluwe. Ze wilden Franstalige kandi-
daturen inrichten in de streek van Waver om Leuven te ontlasten. 
Dit wekte de indruk dat de Franstalige vleugel van de Leuvense 
universiteit zich zou uitbreiden in de driehoek Leuven-Waver-Wo-
luwe met een eventuele uitbreiding van de verfransing van Brussel 
over Vlaams-Brabant tot gevolg. Zo groeide de Leuvense kwestie 
uit naar een nationaal probleem.

Op 13 mei 1966 verwierpen de Belgische bisschoppen vervolgens 
de Vlaamse eisen tot overheveling van de Franstalige afdeling. Er 
werd door de bisschoppen een compromis voorgesteld: een sprei-
ding van de kandidaturen, Franstalige en Nederlandstalige werd in 
het vooruitzicht gesteld, gekoppeld aan een institutionele, func-
tionele en geografische eenheid van de Leuvense universiteit.  Dit 
werd echter als autoritair en anti-Vlaams gezien. Hierop volgde 
massaal protest van de Vlaamse studenten. Zij lanceerden de slo-
gans als ‘Leuven Vlaams’ en ‘Walen buiten’.
Op 14 januari 1968 maakte de Franstalige Academische Raad een 
groot expansieplan voor Leuven bekend. Hierin werd geëist dat de 
vestigingen in Sint-Lambrechts-Woluwe en Waver én de volledige 
universiteit in Leuven behouden bleven. Daarop volgden zulke he-
vige rellen, dat de examens werden opgeschort.  Enkele weken lang 
werd Leuven een bezette stad. Het compromis van 1966 werd door 
de bisschoppen later als vergissing bestempeld. In februari 1968 
viel ook de regering over deze kwestie.  Een splitsing van de univer-
siteit was onafwendbaar geworden.

De Belgische bisschoppen kondigden op 10 februari 1968 aan dat 
de geografische eenheid van de universiteit met zijn twee afdeling 
niet langer een breekpunt voor hen was. De nieuwe regering die 
na vervroegde verkiezingen aantrad, nam de wil tot splitsing van 
de universiteit op in haar regeer- 
programma.

Het resultaat van de opsplitsing was 
een volledig Nederlandstalige KU 
Leuven in Leuven en een Franstalige 
Université catholique de Louvain in 
de nieuwe stad Louvain-la-Neuve.


