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Beste Desselaar,
Het jaar is weeral bijna voorbij.  Ja, 
weeral,  want we duiken precies van het 
ene jaar in het andere alsof het niks 
te betekenen heeft.  Straks gaan we 
opnieuw de beste wensen uitwisselen. 
Maar voor het zover is,  gaan we 2018 
en de bestuursperiode 2013-2018 gepast 
afsluiten.
Vooreerst wil ik al le gemeente- en 
OCMW-raadsleden danken voor hun 
inzet.  Met een extra dankjewel voor 
de vijf  schepenen die me dagelijks 
bijstonden. Ook een dankjewel voor de 
vele medewerkers die zich dag in dag uit 
voor onze gemeente inspannen. Maar 
dit jaar willen we op een andere manier 
afsluiten.  

In de gemeentelijke beleidsnota 
omtrent vrijwilligers werd beslist om 
om de twee jaar onze vrijwilligers te 
vieren. In de zomer kwamen de vier 
gemeenteraadsfracties van N-VA, CD&V, 
D&W en sp.a overeen om dat pas na de 
gemeenteraadsverkiezingen te doen. Op 
die manier kunnen we deze legislatuur 
eindigen met een f linke dankjewel aan de 
vele vrijwilligers die Dessel rijk is.  Ben 
je vrijwilliger in een club of vereniging? 
Zet je je onbetaald in voor de mensen 
rondom je? Dan ben je op vrijdagavond 
28 december van harte welkom op het 
Dessels marktplein van 18.00 u tot 20.00 
u voor een drankje en smoutebollen of 
frietjes.
We klinken samen het oude jaar uit en 
de bediening wordt verzorgd door de 
gemeente- en OCMW-raadsleden. Alle 
vrijwilligers van harte welkom! 

Met vriendelijke groeten,

Kris Van Dijck
burgemeester 

V.U. Ellen Verhoeven
Zandvliet 60, Dessel - Verboden op 
de openbare weg te werpen.

Kris Van Dijck
Burgemeester

 Dank je wel!

feest
VRIJDAGAVOND 

28 DECEMBER 2018

18.00 u. - 20.00 u.
 Markt Dessel

Alle vrijwill igers op post!

Vrijwilligers
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In de kijker: Desselse vrijwilligers
Onze gemeente kent een zeer bloeiend verenigingsleven. 
Niet al leen de zogenaamde socio-culturele verenigingen, 
maar ook vele sportclubs, jeugdverenigingen en 
andere maken dagelijks het verschil.  De meeste van 
deze verenigingen zijn ook lid van één of meerdere 
gemeentelijke adviesraden. Cultuur, jeugd, sport,  milieu, 
ontwikkelingssamenwerking, het is dat maatschappelijk 
weefsel dat onze gemeenschap zo sterk maakt. Daarnaast 
zijn er ook heel wat vrijwilligers die zich inzetten binnen 
de Desselse politieke partijen. Geen evidentie maar ook 
belangrijk. Al die vrijwilligers zijn onbetaalbaar. Daarom 
zetten we ze graag in de kijker en het hele gemeentebestuur 
wenst hen oprecht te danken. 

Vuurwerk
Vuurwerk is leuk, maar niet voor iedereen. 
Dieren zijn bang en slaan op de vlucht. 
Bovendien is er altijd brandgevaar bij  al  dan 
niet met verwondingen. In onze politiezone 
startten we enkel jaren terug met een 
campagne om vuurwerk tijdens oudjaar af 
te raden. Vele brandweerzones en steden en 
gemeenten sprongen mee op de kar, want 
vuurwerk is wel degelijk gevaarlijk. Tijdens 
deze campagne getuigen een brandweerman 
en een ambulancier en wordt er gewezen op de 
gevaren voor dieren. Knal dit jaar mee zonder 
vuurwerk.

Foto’s:  Deze 4 posters roepen op om tijdens oudjaar te feesten zonder vuurwerk.

Lokaal Fonds gaat van start
Het laagactief en kortlevend Belgisch radioactief afval zal voor 
de volgende 300 jaar in Dessel geborgen worden. Die beslissing is 
al meer dan tien jaar geleden genomen, al blijft  het wel wachten 
op de definitieve vergunningen waaraan gewerkt wordt. De 
berging gaat dus niet al leen de Desselaars van nu, maar ook de 
toekomstige inwoners van Dessel aan. Als één van de voorwaarden 
bij  dit cAt-bergingsproject vroegen STORA en gemeentebestuur 
een ‘eeuwigdurend’ fonds om ook die toekomstige generaties een 
meerwaarde te kunnen bieden. Dit fonds bestaat uit een helft 
Dessel en een helft Mol. 

Ellen Broeckx is voorzitter van het Uitvoerend Comité Dessel van 
het Lokaal Fonds: “Dit is een fonds dat zal blijven bestaan. Het 
kapitaal zal veilig belegd worden en alleen de opbrengsten zullen 
gebruikt worden. Het fonds kan dan telkens nieuwe projecten 
steunen. Zo zal de berging in het geheugen van de mensen blijven 
en zal het Lokaal Fonds bijdragen aan een draagvlak voor de 
berging.”

Het fonds is dit jaar opgestart met een beginkapitaal van 1 miljoen 
euro. Zodra de vergunning definitief is,  te verwachten in 2020, zal 
het met 110 miljoen euro op volle kracht komen. 
De eerste oproep om projecten in te dienen is gelanceerd. De eerste 
projecten zullen in 2019 ondersteund worden. 

Meer info: www.lokaalfonds.be

Foto: Ellen Broeckx is voorzitter van het 
Uitvoerend Comité Dessel van het Lokaal Fonds.

Foto: Logo Stichting Lokaal Fonds.
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Belasting nucleair afval
Sinds begin jaren negentig heft Dessel een 
belasting op de tijdelijke opslag van nucleair 
afval op de site van Belgoprocess.  Deze 
belasting is belangrijk voor de gemeente 
want ze betekent één vierde van onze 
inkomsten. Daardoor betaalt u, Desselaar, 
bij  de laagste gemeentebelastingen van het 
land. 
Maar kan deze belasting op de tijdelijk 
opslag overeind blijven wanneer het Lokaal 
Fonds start? Het is een vraag die we 
al verschil lende keren kregen. 
Ja,  want niet al het afval dat in Dessel ligt,  is 
geschikt voor de definitieve berging. Denk 
maar aan het middel- en hoogactief afval 
dat ook bij  Belgoprocess opgeslagen is. 
Daarop zal een aangepaste belasting blijven 
geheven worden. Aangepast want de inkomsten 
mogen niet dalen. Het Lokaal Fonds moet een 
meerwaarde betekenen. Indien het in de plaats 
zou komen van de belasting, kunnen we niet over 
een meerwaarde spreken. 

In de tabel 1 hiernaast vind je de jaarlijkse 
nucleaire belasting sinds de start in 1990 en in 
sprongen van 5 jaar en de grafiek met de groei. 
Afhankelijk van transporten kende de belasting 
tot en met 2016 een wispelturige groei met soms 
een klein dipje zoals in 2016 met 65 000 euro 
minder dan het jaar voordien. Vanaf 2017 zorgen 
we voor een jaarlijkse groei van 2 %.

De geraamde inkomsten voor Dessel voor het 
jaar 2019 bedragen 14,58 miljoen euro. Ruim 
7,76 miljoen is belastingen. De andere grote 
inkomstenbron zijn werkingssubsidies voor in 
totaal 5,62 miljoen euro. 
In de bijhorende tabel vind je de drie grootste 
belastinginkomsten. 

Uit het N-VA-verkiezingsprogramma 2012:

   De gemeente ziet er op toe dat het fonds 
lokale ontwikkeling als voorwaarde voor 
het cAt-project, ingezet zal worden voor 
duurzame projecten die de Desselse 
gemeenschap ten goede komen.
De belastinginkomsten uit de nucleaire 
sector en de ontginning van wit zand moeten 

het mogelijk maken de belastingdruk 
op de inwoners laag te houden.

Tabel 1: Overzicht van de jaarlijkse nucleaire belasting per 5 jaar.
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Grafiek bij  tabel 1:  Overzicht van de jaarlijkse nucleaire belasting.

Geraamde belastingsinkomsten
6 % personenbelasting 2 161 487 euro
563 opcentiemen onroerende voorheffing 1 992 745 euro
Belasting tijdelijke opslag Belgoprocess 1 894 911 euro
Andere belastinginkomsten 1 716 923 euro
TOTAAL 7 766 066 euro

Jaarlijkse nucleaire belasting
1ste jaar 1990 62 637 euro
5de jaar 1995 198 518 euro
10de jaar 2000 493 199 euro
15de jaar 2005 1 098 272 euro
20ste jaar 2010 1 289 700 euro
25ste jaar 2015 1 857 232 euro
30ste jaar 2020 1 941 120 euro

Tabel 2: Overzicht van geraamde belastingsinkomsten voor 2019.
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Lid worden? Neem contact op met onze voorzitter:
Han Mermans: han.mermans@jongnva.be • 0474 60 51 19
dessel.jongnva.be • www.facebook.com/desseljongnva

Pagina van Jong N-VA Dessel

De volgende generatie jongeren
Begin december koos Jong N-VA Dessel een 
nieuw bestuur. Voor het eerst waren een meerdere 
kandidaten voor de verschil lende functies.  Het 
enthousiamse om aan de slag te gaan, is dus groot 
onder de jongeren. Onder het toeziend oog van 
Evelien Lievens werden volgende functies verkozen:
 voorzitter :  Maurits Van Rompaey
 secretaris:  Lore Paeshuyse
 penningmeester :  Tom Minnen
 overige bestuursleden: Han Mermans, 
 Mats Gijs,  Pieter-Jan Gys, Elia Vos, 
 Driss Zayou, Anne-lou Van Gulik en 
 Maarten Verniers
De functies van ondervoorzitter en actiecoördinator 
zullen tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering 
nog ingevuld worden. 

Een verkiezing brengt altijd wat veranderingen 
met zich mee. Er komen mensen bij.  Functies 
worden doorgegeven. Bij  deze willen we de nieuwe 
bestuursploeg heel veel succes wensen. Ook het 
uittredende bestuur verdient een grote dankjewel 
voor het werk van de afgelopen jaren. 
Jolien Wuyts, Jolien Minnen en Barbara Rommens 
werden letterlijk in de bloemetjes gezet.  Hun carrière 
bij  Jong N-VA Dessel loopt ten einde. Het drietal 
kijkt met veel warmte terug op vele mooie jaren. Zij 
blijven wel actief bij  N-VA Dessel.

Leuk om te zien, is dat er nog een hele lijst met 
nieuwe geïnteresseerden klaar staat.  Over enkele 
maanden leest u vast en zeker ook over hun 
verwelkoming in deze ploeg.

Fijne, maar veilige feestdagen!
Jong N-VA wenst u graag f ijne feestdagen. 
Maak er een plezante tijd van, geef er een lap op, 
maar hou het veilig.  Er is geen plaats voor alcohol in 
het verkeer! Wees dus Werkelijk Ongelofelijk Wijs! 
Regel een BOB, een slaapplaats of hou het bij  water 
of frisdrank. Zo kan je ongestoord feesten en veilig 
terug thuis geraken.

Foto: Het nieuwe bestuur van Jong N-VA Dessel.  Elia ontbreekt op 
de foto. 

Foto: Barbara, Jolien en Jolien 
nemen afscheid van Jong N-VA.

Rond de vuurkorf 
Naar jaarlijkse gewoonte nodigde Jong N-VA 
Dessel de ploeg van N-VA Dessel en de omliggende 
jongerenafdelingen uit voor een gezellige avond 
rond de vuurkorf.  Het weer was in het begin van de 
avond niet zo geweldig, maar dat kon de sfeer niet 
bederven. 

Op stap met Theo
Sinds een aantal jaren organiseren wij met Jong 
N-VA Dessel elk jaar rond 11 juli  onze Vlaamse 
Cantus. Dit doen we om de Vlaamse Feestdag in 
de kijker te zetten en de gedachte aan Vlaamse 
onafhankelijkheid op een leuke manier levendig te 
houden. Tijdens deze cantus drinken we samen een 
pintje en zingen we Vlaamse en Nederlandstalige 
liederen. Het succes van deze activiteit is ook Jong 
N-VA Nationaal niet ontgaan. We werden dit jaar 
beloond met de tweede prijs voor onze 11 juli-actie, 
de Vlaamse Cantus: een jogging door Brussel en 
daarna een ontbijt met Theo Francken in zijn kabinet 
in Brussel.  Met Theo liepen we door Brussel en 
bezochten we onder andere de 
Grote Markt en het kabinet van 
Jan Jambon. Daarna genoten 
we van een ontbijt en woonden 
we de plenaire zitting bij  in het 
federale parlement.

Foto: Sfeerbeeld Rond de vuurkorf
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Wie is er...

?

Er is geen plaats voor alcohol 

          in het verkeer!


