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Nieuwsbrief voor de Desselse bevolking
Beste Desselaar,
De voorbij jaren werd in het hele land 100 jaar “Groote
Oorlog” op een gepaste wijze herdacht. In september
van dit jaar was Wereldoorlog II aan de orde met
een tentoonstelling “75 jaar bevrijding” door HK De
Griffioen. Een bevrijding die ook in Dessel haar sporen
naliet. Dessel lag in september 1944 dagen onder vuur
waarbij het centrum en de kerk zwaar beschadigd
werden gevolgd door afrekeningen tegen echte en
vermeende collaborateurs. Maanden later vingen we niet
minder dan 558 geregistreerde oorlogsvluchtelingen
op. Antwerpenaren die hun stad ontvluchtten voor
de vliegende bommen (V1- en V2’-raketten). Na de
bevrijding van de concentratiekampen in het voorjaar
van 1945 werd ook die gruwel duidelijk. Naast de
enkelingen die levend terugkwamen lieten ook daar
dorpsgenoten het leven.
Als gemeente willen we, over de grenzen van partijen
en meningen heen, de vredesgedachte levend
houden. “Nooit meer oorlog” en “nooit vergeten”
blijven daarbij onze leidmotieven. Begin dit jaar
werden op de begraafplaats van Dessel centrum drie
herdenkingsstenen opgericht met daarop al de namen
van de Desselse oud-strijders en politieke gevangenen
uit de eerste wereldbrand. En aan de Sas 4-toren brengt
de bunker wandeling de meidagen 1940 tot leven.
In de lijn van dit alles steken we de 11 novemberherdenking, ter nagedachtenis van de wapenstilstand
in 1918, in een nieuw kleedje. Gemeente, oudstrijdersverenigingen van Dessel en Witgoor, fanfare
De Eendracht en Kempenerf, waar de herdenking jaren
plaatsvond, slaan de handen in elkaar voor een gepaste
herdenking in de Sint-Niklaaskerk om 10 uur. Nadien
volgen kransneerleggingen op de kerkhoven en aan de
trappen van het gemeentehuis. Bedoeling is echt wel

Kris Van Dijck
Burgemeester

“Nooit meer oorlog”
“Nooit vergeten”
11 november 2019 • 10 uur
Sint-Niklaaskerk Dessel
waarna kransneerleggingen
meer mensen aan te spreken en te betrekken.
Vrede is niet evident, al dreigen we dat te
denken. Daarom mogen we niet vergeten tot
welk leed oorlogen en wreedheden leiden. Zeker
naar onze jongeren een onmiskenbare uitdaging.
Mag ik rekenen op ook uw aanwezigheid? Dank.

Met vriendelijke groeten,
Kris Van Dijck
burgemeester

V.U. Ellen Verhoeven, Zandvliet 60, Dessel - Verboden op de openbare weg te werpen.
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In de kijker: Barbara Rommens
Barbara is de vierde van onze verkozen jongeren in de gemeenteraad. Ze werd
onmiddellijk schepen en is bevoegd voor Onder wijs, Kinderopvang, Jeugd,
Cultuur, Communicatie en Informatica. Een hele boterham.
Samen met haar drie grote broers en haar ouders Frans en Francine Vandeweyer
groeide Barbara op in de Broekstraat. Ze studeerde Logopedische en
Audiologische Wetenschappen aan de universiteit van Gent. Sinds 2009 werkt
ze als logopediste in De 3master campus Retie, een school voor buitengewoon
onder wijs.
In haar vrije tijd is muziek haar uitlaatklep. Zo zingt ze in een vocaal ensemble
en een koor en speelt ze saxofoon in een big band. Als amateur-grafisch
ontwerper leent ze haar creativiteit aan de verschillende verenigingen waar ze
lid van is voor affiches, banners, uitnodigingen én zelfs deze Betrokkenheid.
We wensen haar en alle Jong N-VA’ers alle succes toe.

Foto: Barbara Rommens is onze
jongste schepen.

GRIP-cartoons
In oktober komen we in Dessel voor het eerst naar
buiten met de ‘Onbeperkte Maand’. Op initiatief
van de adviesraad voor personen met een handicap
geven we extra aandacht aan het leven als en het
samenleven met personen met een beperking. Heel
de maand oktober worden er allerlei activiteiten
georganiseerd voor jong en oud.
Één van deze activiteiten is de tentoonstelling
van GRIP-cartoons in De Plaetse. GRIP staat voor
Gelijke Rechten voor Iedere Persoon. Het doel van
GRIP is het aanbrengen van een verandering in
de kijk op handicaps. Humor is het ideale middel
om taboes bespreekbaar te maken. In 2005 schreef
de organisatie voor het eerst de cartoonwedstrijd
‘Haha…handicap’ uit. De opdracht was: “ Teken een
cartoon waarbij de klemtoon ligt op de grappige,
misschien wel schrijnende situaties waarin mensen
met een handicap verzeild geraken of de absurde
reacties van de omgeving.” Het gevoel voor humor en
zelfrelativering van mensen met een handicap stond
centraal. In 2012 volgde de wedstrijd ‘Handicap, een
zaak van mensenrechten’. Hierbij waren inclusie en
participatie het thema. Een selectie van de winnende
cartoons kan je nog tot 31 oktober bezichtigen in
de tentoonstellingsruimte in AC De Plaetse. Een
spermacel zonder staartje die met een ladder toch aan
de eicel wil geraken. Of een drenkeling met dyslexie
die EHLP in koeien van letters in het zand schreef.
Een piraat die een nieuw houten been uit de etalage
staat de kiezen. Het is maar een kleine greep uit de
collectie. Lachen toegelaten.

Foto: cartoon “Blindenhond” ©gripvzw.be
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Foto: cartoon “Aandacht van de psychiater” ©gripvzw.be

Foto: Viviane en Pieter-Jan, met zicht op de geothermiecentrale.

Aardbevingen
Gemeenteraadsleden Viviane Willems en Pieter-Jan
Gys, beiden lid van de STORA-werkgroep “Opvolging
bergingsproject”, brachten de problematiek van de
geothermie en het gevaar voor aardbevingen daarmee
gepaard aan op de gemeenteraad. Momenteel ligt de
geothermiewinning stil en vanuit de gemeente zullen
ook wij aandringen op meer duidelijkheid en meer
zekerheid vooraleer de centrale terug opgestart wordt.
Begin december zal er bovendien opnieuw door
VITO een infovergadering belegd worden. Ditmaal
in ons schooltje in Brasel. Wij blijven geloven in de
zoektocht naar alternatieve energiebronnen. En wij
blijven ook geloven dat we met onze aardwarmte iets
zullen kunnen doen. Maar dit alles zal zeker ook
moeten gepaard gaan met zekerheden en veiligheden.
We denken daarbij niet alleen aan onze huizen en
bedrijven, maar ook de nucleaire activiteiten in onze
gemeente en in Mol maken dat we geen risico’s mogen
nemen. De ingediende motie waarin de bezorgdheid
werd uitgedrukt werd door de gehele gemeenteraad
unaniem goedgekeurd.
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Feest in Brasel
Op zondag 13 oktober werd in de Braselwijk 100
jaar sociaal wonen in ons land gevierd. Voor
Dessel staat de teller op ongeveer 50 jaar. Er was
van alles te beleven:
• een rondleiding in en rond de nieuwe 		
		woningen;
• de feestelijke opening van de 			
		 weggeefwinkel door burgemeester
		 Kris Van Dijck en directeur van de Ark
		 Peter Vanommeslaeghe;
• een workshop “canva” bij Digidak;
• een filmpje van Jong Digidak;
• een fotoshoot voor een greenscreen;
•…
Mensen doen samenleven en zo een echte buurt
opbouwen was altijd al het idee achter sociaal
wonen. We zien in onze gemeente een positief
verhaal.
Brasel is een bruisende buurt in volle
vernieuwing. Momenteel een grote werf, maar
er zijn al enkele nieuwbouwwoningen klaar,
bewoond en/of verkocht. Het is een werk van
verschillende jaren voorbereiding en uitvoering.
We zien al dat het resultaat goed is. Er zijn
vele verhuisbewegingen nodig om dit project
te kunnen realiseren en het vraagt heel veel
inspanningen van bewoners om geduldig mee te
gaan in het verhaal.
De wijkwerking, met een eigen buurthuis, is
zeer actief en speelt in op vragen van bewoners,
van in en buiten de wijk, voor jong en oud.
Mensen worden er rond bepaalde thema’s,
projecten of activiteiten samengebracht. Op die
wijkwerking zijn we bijzonder fier.
De werken zijn nog lang niet klaar. Er moet
nog veel gesloopt en gebroken, opgebouwd en
aangelegd worden. Maar het staat nu al vast;
het wordt een frisse groene wijk om graag in
te wonen en trots op te zijn. Een plek waar het
goed samenleven is.

Foto: Schepen van Milieu, Willy Broeckx, geeft met plezier 500 bomen weg.

Plant een boom
We berichtten al over de streekproductenmarkt die ons
op 5 augustus vanwege de provincie te beurt viel omdat
Dessel de klimaatprijs won die door schepen Willy
Broeckx in ontvangst genomen werd.
Nu komt het ver volg eraan. De provincie schenkt ons 500
bomen. 500 bomen die de eerste 500 Desselaars die zich
aanmelden kunnen krijgen om in hun tuin aan te planten.
Bomen staan garant voor het uit de lucht halen van
CO2 en het omzetten in zuurstof. Bomen zijn de longen
van de wereld. De bomen kunnen op 30 november
opgehaald worden aan de vroegere jongenschiro aan de
Kloosterstraat in Witgoor. Aanmelden doe je tijdig bij
de milieudienst van de gemeente, 1ste verdieping in De
Plaetse.
Een kleine twee weken daar voor, op 17 november, vindt
opnieuw een baby-boomplantdag plaats. Gemeente, Den
Bunt, WBE Dessel, de Gezinsbond, Sotra en Niras zorgen
er voor dat er boompjes geplant worden ter ere van de
Desselse boorlingen.
En zo doen we ons dorp alle eer aan: natuurlijk veelzijdig.

Terugblik: een geslaagd mosselfeest

Voor meer inlichtingen aangaande huren/
kopen bij de Ark kan u contact opnemen met
de Ark, campus Blairon Turnhout, https://www.
arkwonen.be, 014/40.11.00
Weggeefwinkel? Een weggeefwinkel
is een winkel waar je nog goed
bruikbare materialen naartoe brengt die
ver volgens door anderen, die dat kunnen
gebruiken, gratis kunnen opgehaald worden. Pure
recyclage dus.
Digidak? Een project van Blenders vzw in het
buurthuis in onze Braselwijk waarbij mensen met
computer leren werken en hun creativiteit kunnen
botvieren.
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Pagina van Jong N-VA Dessel
Vlaamse sociale zekerheid (1)
Wij zijn bezorgd om de toekomst van onze sociale
zekerheid! Samen met ons vragen vele Vlamingen
zich af wie dat zal blijven betalen en wie er zoveel
geld heeft? Geld om jouw ziektekosten en jouw
pensioen te betalen. Onze sociale zekerheid is
een zeer krachtig en solidair systeem, dat moeten
we koesteren en veiligstellen voor toekomstige
generaties. Wij geloven dat een eigen sociale
zekerheid, één voor Vlaanderen en één voor
Wallonië, een goede zaak is! In dit en volgende
edities van de JongBetrokken leggen we uit
waarom.
WAT IS ONZE SOCIALE ZEKERHEID?
Onze sociale zekerheid is een systeem georganiseerd
door de federale overheid. Dit systeem zorgt er voor
dat iedereen die er recht op heeft, van een aantal
sociale voorzieningen kan genieten, onder andere:
- financiële tussenkomst bij medische verzorging
en bij arbeidsongeschiktheid door ziekte,
ouderschapsverlof, invaliditeit, beroepsziekte;
- pensioenen;
- werkloosheidsvergoedingen.
Sinds een aantal jaren bouwt de Vlaamse overheid
ook nog de Vlaamse sociale bescherming uit (bv.
kinderbijslag).

sociale zekerheid, maar voor de volle 100 %. Wij
streven naar een eigen Vlaamse Natie. Elk volk heeft
recht op zelfbestuur en dus ook op een eigen sociale
zekerheid. Vlamingen en Walen verschillen qua taal,
socio-economische visie, cultuur, … En dat mag maar
ze moeten dan wel hun eigen klemtonen kunnen
leggen. Ook in de sociale zekerheid. Een sociale
zekerheid is een zaak van mensen, een bevoegdheid
van volksgemeenschappen dus. Brussel is bijvoorbeeld
geen volksgemeenschap maar puur een gewest, elke
Brusselaar zou de keuze krijgen zich aan te sluiten bij
de Vlaamse of Waalse sociale zekerheid.
In volgende edities van JongBetrokken gaan we verder
op dit thema in en lees je waar we net onze klemtonen
in een Vlaamse sociale
zekerheid kunnen
leggen en hoe het
zit met de financiële
verhoudingen tussen
Vlaanderen en Wallonië.
Wordt ver volgd...
Bron: Aktiekomitee Vlaamse Sociale Zekerheid

WAAR KOMT HET GELD UIT DE SOCIALE ZEKERHEID
VANDAAN?
Voor 65 % komt het geld uit ‘arbeid’, bijdragen van
werknemers en werkgevers. Het geld dat je hebt
‘verdiend’ maar dat je niet op je rekening gestort
krijgt. Dit gaat naar de kas van de sociale zekerheid.
De staat legt nog ruim 30 % bij, belastinggeld dus.
En dit gaat over heel veel geld! In 2018 werden de
uitgaven van de sociale zekerheid geschat op € 104
miljard (104 000 000 000!). Dat is mee jouw geld
en je mag dus gerust eisen dat dit goed en zuinig
besteed wordt.
WIE BEHEERT DE SOCIALE ZEKERHEID?
Inkomsten en uitgaven worden hoofdzakelijk
centraal door de Belgische federale overheid
beheerd, met alle gevolgen van dien! De uitgaven
zijn niet gebonden aan een afzonderlijk budget voor
Vlaanderen en Wallonië. Niet wie veel nodig heeft
krijgt veel, maar wie veel verbruikt, krijgt veel.
WAAROM WIJ EEN EIGEN SOCIALE ZEKERHEID VOOR
VLAANDEREN EN WALLONIË WILLEN?
Wij ijveren voor zelfbestuur, niet enkel op vlak van
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Lid worden? Neem contact op met onze voorzitter:
Maurits Van Rompaey: mauritsvanrompaey@hotmail.com • 0491 64 06 75
dessel.jongnva.be • www.facebook.com/desseljongnva

