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In de kijker:
Günther Peeters

E

én van de nieuwkomers in
ons Dessels N-VA-bestuur is
de 40-jarige Günther Peeters.
Günther is afkomstig van Kapellen
en woont sinds twee jaar in Dessel
in de Boshoek. Hij was samen met
Bart De Wever lid van dezelfde
studentenclub. Een gemeenschappelijk verleden dat hem nu bij N-VA
Dessel brengt.
Günther is Master in de
Germaanse Talen, aangevuld met
een studie in Bedrijfskunde en
Meertalige Zakelijke Communicatie
en studeerde aan de University of
Hull in Engeland. Enkele jaren
terug richtte hij zijn eigen bedrijf
op: G-PEC, dat gespecialiseerd is
in het organiseren van
evenementen, bedrijfsfeesten en
communicatie.
Als jonge ondernemer beseft hij
maar al te goed dat welvaart en
welzijn in grote mate te danken
zijn aan mensen die zelf initiatief
nemen. Mensen die zelf de
handen uit de mouwen steken.
Deze ondernemers een stem
geven in de politiek is geen
overbodige luxe. Zeker ook niet
binnen de N-VA die door onze
tegenstrevers wel eens smalend
de partij van de Vlaamse
werkgevers genoemd wordt.
Daarnaast is hij een fervent
sportliefhebber: voetbal, lopen,
triathlon, tennis, het kent voor
hem weinig geheimen.
Günther is niet van hier, maar
heeft zeer bewust wel voor Dessel
gekozen. We heten Günther
welkom in onze
gedreven ploeg.
Samen Dessel
nog beter
maken; daar is
het ons om te
doen.

Borstkankerscreening? Doe mee!

V

an vrijdag 1 tot en met vrijdag 8 april komt de mammobiel weer naar
onze gemeente. Sinds 2001 kunnen alle vrouwen vanaf het jaar dat
ze 50 worden tot en met het jaar dat ze 69 worden, meedoen aan
het gratis Vlaams bevolkingsonderzoek naar borstkanker.
Ondertussen zijn in onze regio ongeveer één derde van deze vrouwen op
dit aanbod ingegaan. Dat is een mooie start maar onvoldoende.
Minstens driekwart van deze vrouwen zouden moeten meedoen.
Zo daalt hun kans om van borstkanker te sterven met de helft.
Onze N-VA vrouwen in deze leeftijdsgroep doen een warme oproep om
gebruik te maken van dit aanbod. Vrouwen die de laatste 2 jaar niet via de
huisarts of gynaecoloog werden doorverwezen voor een
sreeningsmammografie zullen een uitnodigingsbrief ontvangen.
In deze uitnodigingsbrief staat dan een concrete plaats en
tijdstip vermeld waar ze verwacht worden voor een
screeningsmammografie.
Het is algemeen geweten dat ‘preventie’ en ‘tijdige
opsporing’ de genezing van kanker bevordert. Uiteraard
is het zelfonderzoek even zo belangrijk. Door gebruik
te maken van al de mogelijkheden die de medische
wetenschap ons biedt hebben we meer kansen om
tijdig in te grijpen.
Is je uitnodigingsbrief niet duidelijk, neem contact op
met ons secretariaat of het gemeentehuis.
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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

Subsidies hernieuwbare energie.

O

m het gedrag van mensen te wijzigen is het geven van subsidies een
lovenswaardig instrument. Zo namen we de voorbije jaren een aantal
initiatieven in Dessel opdat de Desselaar zou investeren in hernieuwbare
energie. Voor thermische zonne-installaties (zonneboilers), fotovoltaïsche
zonne-installaties en warmtepompen kan men in Dessel van het gemeentebestuur
tot 620 euro subsidie bekomen, bovenop andere subsidiekanalen.
We keerden in drie jaar tijd een kleine 150.000 euro aan subsidies uit.
Vanaf 1 juli 2011 wordt de subsidie voor de fotovoltaïsche zonne-installaties, de
zogenaamde zonnepanelen voor elektriciteitsproductie, gehalveerd tot maximum
320 euro. Vanaf 1 januari 2012 wordt deze volledig afgeschaft. Het is een afbouw
omdat het doel bereikt werd en omdat we die middelen nu elders willen inzetten.
Het aantal subsidiedossiers tot op heden:
Thermische zonne-installaties:
23
Fotovoltïische zonne-installaties: 210
Warmtepompen:
8

Toelage DIFTAR.

M

Premiezoeker.
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K

rijgen waar je recht op hebt, het klinkt mooi, maar is niet altijd zo evident.
Vaak moet je zelf achter je rechten aan gaan… Weten waar je waarvoor
terecht kan, hoe doe je dat?
Wil je op de hoogte blijven van alle premies en tegemoetkomingen waarop je
aanspraak kan maken bij het kopen, (ver)huren of (ver)bouwen van een woning,
dan kan de premiezoeker je hierbij helpen. Je vindt er naast een overzicht van alle
gemeentelijke premies ook de premies en tegemoetkomingen die de hogere
overheden en netbeheerders aanbieden. Ontdek zelf op welke premies je recht
hebt via www.premiezoeker.be. Een klantvriendelijke website vanwege de Vlaamse
overheid. Een kleine moeite met mooie voordelen.

et de invoering van het DIFTARsysteem om ons afval te
verwijderen en te belasten
vanuit het principe de vervuiler betaalt,
werden ook een aantal premies in het
leven geroepen als sociale maatregel.
Zo kunnen gezinnen met kleine
kinderen tot 3 jaar, onthaalouders,
verenigingen en mensen die
incontinentieproblemen hebben op een
steun van 30 euro rekenen.
Voor 2010 werden volgende toelagen
uitbetaald:
Gezinnen met kinderen: 12.930 euro
Onthaalouders:
00.330 euro
Verenigingen:
000.30 euro
Medische redenen:
00.960 euro
TOTAAL:
14.250 euro

Uit het gemeentelijk
beleidsplan 2007-2012:
“Het gemeentebestuur neemt
zich voor om maximaal in te
spelen op het nieuwe decreet
op de subsidiëring van
gemeentebesturen voor het
voeren van een Sport voor
Allen-beleid en daartoe ook
een sportbeleidsplan
uitwerken.”

Erkenning als sportclub.

H

et Dessels sportbeleidsplan 2008-2013 voorziet in een erkennings- en
subsidiereglement. Dit reglement is gebaseerd op het Vlaams decreet voor
de subsidiëring van gemeentebesturen voor het voeren van een Sport voor
Allen-beleid. Clubs die financiële ondersteuning willen krijgen moeten zich eerst
laten erkennen. Dit moet voor dit jaar gebeuren voor 1 mei a.s. op de sportdienst
van de gemeente. Informatie en aanvraagformulier zijn te vinden op de gemeentelijke webstek. In een tweede stap kan subsidie aangevraagd worden. In Dessel
zal vanuit Vlaanderen voor volgend jaar 21.300 euro beschikbaar zijn. Om dit
administratief rond te krijgen kan er beroep gedaan worden op vrijwilligers van de
sportraad die het klappen van de zweep kennen.
Vorig jaar mochten we ervaren dat een niet onbelangrijke sportclub geen
erkenningsaanvraag deed. Ze kreeg dus ook geen subsidie. Al snel werd door
hen verteld dat ze geen subsidie kregen omdat niemand van hen in het N-VAbestuur zit… Larie natuurlijk. Ze kregen geen subsidie omdat ze ze niet vroegen!
Het gemeentelijk reglement wordt voor iedereen op dezelfde wijze toegepast:
correct en eerlijk. Dus sportclubs, vergeet de eerste stap niet te zetten, vraag je
erkenning aan voor 1 mei!

Openbare werken.

H

et ondergrondsbrengen van nutsleidingen, alsook het vernieuwen van
voet- en fietspaden waar nodig, gaat
in een hels tempo verder. Nu de werkzaamheden afgerond worden in Kattenberg,
Bleekstraat, Blokstraat en Wouwerstraat,
worden in 2011 Kuilstraat en Boonhofstraat in het vooruitzicht gesteld en zullen
ook in de Kuilender de leidingen ondergronds gebracht worden. Het lijstje van
uitgevoerde werken de voorbije vier jaar
wat nutsleidingen en voet- en/of fietspaden
betreft oogt indrukwekkend.
jaar
straten
2007
Broekstraat, Kattenbos, Hoefstraat
2008
Nieuwedijk, korte Blokstraat, Nieuwstraat, Konijnenberg, Bogaardstraat,
Taaihoek
2009
Kantstraat, Boshoek, Heegstraat, Kerkstraat, Bloemdallaan
2010
Kijsberg, Rozenlaan, Wouwerstraat, Blokstraat, Kattenberg, Werbosstraat,
Bleekstraat

Drie nieuwe straten.

I

n Dessel zijn momenteel drie nieuwe
verkavelingen in ontwikkeling.
Binnengebieden die ontsloten
worden en waardoor bouwgronden op
de markt komen. Het betreft allemaal
privéverkavelingen in de Lorzestraat
(terrein Dessel Sport), in het gebied
tussen Dijk-, Polderstraat en Zandvliet
en in het gebied tussen Peres-, Krom-,
Almen- en Meistraat.
Op de gemeenteraad van februari
kregen deze nieuwe straten een naam.
Het is een principebeslissing en wordt
nu voor advies overgemaakt aan de
bevoegde commissie voor toewijzing
van straatnamen. Het voorstel van de
gemeenteraad, na ruggespraak met
heemkundige kring en cultuurraad luidt
als volgt:
De verkaveling van Dessel Sport:
David Weytsstraat.
De verkaveling in de Dijkstraat:
De Dijken.
De verkaveling in de Peresstraat:
Hertveken.
Het waarom van deze namen lees je in
de volgende Betrokkenheid.
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Greenpeacefobie.

W

at elke weldenkende Vlaming
weet, is dat we voor het
leeuwendeel van onze
energievoorziening aangewezen zijn op
kernenergie. Daar was en is ook een
reden voor. Alle energiebesparende
maatregelen ten spijt vreet onze
moderne levensstijl steeds meer
elektriciteit.
In 1973, het jaar van de oliecrisis, werd
meer dan de helft van onze elektriciteit
opgewekt door middel van de verbranding van aardolie. Kernenergie,
afkomstig van de BR3 in Mol, was toen
goed voor 0,2% van de energievoorziening. Steenkool nam de rest voor
zijn rekening. Van alternatieve energiebronnen of groene stroom was
nauwelijks sprake. In de jaren tachtig
steeg het aandeel van kernenergie tot
66%. Doel I, II, III en IV en Tihange I, II
en III werden begrippen in Vlaanderen
en Wallonië. Twee op de drie lampen
brandden in mijn jeugdjaren dankzij
kernenergie. En voor alle duidelijk:
vandaag is kernenergie nog altijd goed
voor meer dan de helft van de energievoorziening.
Elke vorm van elektriciteitsproductie
brengt afval met zich mee. Bij de
172 verbranding van fossiele brandstoffen
komt CO2 vrij, bij de productie van
kernenergie is nucleair afval een
ongewenst nevenproduct.
Zelfs de zo bejubelde zonne-energie
zorgt vroeg of laat voor afval. Want
ooit zullen al die duizenden
zonnepanelen moeten gedemonteerd
en vervangen worden.

In een ideale wereld zal de volledige
cyclus van energievoorziening verlopen zonder dat er nog afval aan te
pas komt. Maar voor die tijd kan het
geen kwaad te vermelden dat zelfs de
productie van zonnepanelen energie
vreet. Hoewel enkele producenten het
goede voorbeeld geven en
fotovoltaïsche zonnepanelen
produceren met behulp van zonneenergie, zijn er ook die daarvoor
energie gebruiken afkomstig van …
kerncentrales.
Hoog radioactief afval dat afkomstig is
van de kerncentrales van Doel en
Tihange werd naar La Hague in
Normandië vervoerd om er ontmanteld en gerecycleerd te worden.
Na behandeling keert dat afval voor
opslag naar ons land terug. Voor die
opslag werd in Dessel op de terreinen
van Belgoprocess gebouw 136
ingericht. Omdat het verwerkte
nucleaire afval warmte afgeeft, moet
het nog minstens vijftig jaar afkoelen
in een solide, bovengrondse bunker.
Niemand betwist dat het opwekken
van energie via kerncentrales ons de
komende decennia opzadelt met een
gespecialiseerde verwerking en strikte
bewaking van nucleair afval. Wat me
danig op de heupen werkt, is dat
telkens een transport nucleair afval uit
Frankrijk terugkeert, dat voor Groen!
en Greenpeace de aanleiding is voor
een nieuw rondje stemmingmakerij.
Als burgemeester van Dessel vind ik
het ontoelaatbaar dat ecologisten de
inwoners van Dessel en omstreken
trachten bang te maken.
Om die reden zet ik graag nog dit

puntje op mijn i: in Dessel wordt
nucleair afval bovengronds opgeslagen. Dat afval wordt er volgens de
meest strikte normen opgevolgd. De
ondergrondse opslag van nucleair
afval is onmogelijk zolang het afval niet
voldoende gekoeld is. Zoals gezegd
duurt het nog enkele decennia voor
dat het geval zal zijn. En zelfs dan is
nog niet gezegd dat het ooit zover zal
komen. Er is simpelweg nog geen
beslissing over genomen. Omdat die
opslag nog niet aan de orde is.
Groen en Greenpeace zijn onverstoorbaar in hun tendentieuze communicatie en maken ons als het moet de
komende vijftig jaar bang. Telkens een
transport met nucleair afval in Dessel
aankomt. Want, willen of niet, bang
moeten we zijn. Bang voor de toekomst van onze kinderen. Bang voor
het voortbestaan van onze planeet.
Greenpeacefobie. Inwoners van Dessel
kregen een folder in hun handen
gestopt waarin de hysterie ten top
werd gedreven. Linten werden langs
de wegen gespannen en een geluidswagen maande de mensen aan om
binnen te blijven. Ik heb daar genoeg
van. Geen haar op mijn hoofd dat er
aan denkt hen de mond te snoeren.
In een democratie heeft iedereen het
recht om te zeggen wat ze menen te
moeten denken. Maar mensen bang
maken? Dat zijn praktijken en strategieën die extreem-rechts ook toepast.
Het verschil tussen die laatste en
Greenpeace en Groen is dat rond
extreem-rechts een cordon sanitaire
wordt gesmeed.
Tot er voldoende alternatieven zijn om
genoeg groene energie op te wekken
als onze maatschappij nodig heeft, is
nucleair afval een feit. En dan nog...
Het afval is er en moet ergens veilig
worden gestockeerd. In Dessel getroost het gemeentebestuur en NIRAS
zich grote inspanningen om de
bevolking goed te informeren.
De lokale gemeenschap wordt optimaal
bij die belangrijke zaak betrokken.
Onze groene
vrienden moesten blij
zijn dat Dessel en
zijn inwoners zoveel
gemeenschapszin
aan de dag leggen.
Kris Van Dijck

