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Nieuwsbrief voor de Desselse bevolking
Beste Desselaar,
Het nieuwe jaar is turbulent gestart.
Klimaatmarsen allerhanden waarbij vooral
het jonge volk zich laat horen. Ik bekijk
het met een dubbel gevoel. Enerzijds ben
ik verheugd dat jongeren zich bekommeren
om hun leefmilieu en van zich laten horen.
Ja, met een vleugje rebellie. Daar voor
zijn het jongeren. Hoe was ik zelf… bijna
veertig jaar geleden? Anderzijds ook het
besef dat blijven spijbelen geen oplossingen
biedt. Gecombineerd met sommige van hun
uitlatingen dat studeren allemaal geen zin zou
hebben, ben ik geschrokken van een zekere
moedeloosheid.
Klimaat en andere problemen pakken we pas
aan met ambitie. Met studie en onderzoek.
Met een vast geloof in “yes, we can”. Als
Desselaars, met een VITO en SCK in onze
achtertuin, zitten we met onze neus op
de toekomst. Het laatste wat de mensheid
nodig heeft, is geen vertrouwen in onze

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

Optimaal inzetten op
CO 2 -neutraliteit.
mogelijkheden om bakens te verzetten. Wat klimaat betreft,
gaat dat richting CO 2 -neutraliteit. Daar moet de politieke
wereld optimaal op inzetten. Onze jongeren gaan er op hun
pagina ook dieper op in achteraan in dit nummer.
En zo kom ik bij de nieuwe uitdaging...
26 mei komt er snel aan. Dan kiezen we een nieuw Vlaams
Parlement, een nieuwe federale Kamer en een nieuw
Europees Parlement. Voor de zesde keer krijg ik van mijn
partij de uitgelezen kans om onze stem te zijn in Brussel.
Op een derde plaats achter voorzitter Bart De Wever en
viceminister-president Liesbeth Homans doe ik opnieuw
een gooi naar een verlengd verblijf in Brussel.

Met vriendelijke groeten,
Kris Van Dijck
burgemeester
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In memoriam: Marc Blanquaert
Op woensdag 6 februari vernamen we het overlijden van dokter Marc Blancquaert. Van 1989 tot 1994 was hij
burgemeester van Dessel in coalitie met ons. Geboren in Dendermonde in 1932 vestigde hij zich als huisarts
in Dessel. Hij werd voorzitter van Dessel Sport en bleef heel zijn leven sterk betrokken bij de club. In 1982
werd hij kopman van de kartellijst D’82 en werd hij gemeenteraadslid. Naast zes jaar burgemeesterschap was
hij ook een tijdlang voorzitter van het OCMW. Aan al zijn nabestaanden bieden we als N-VA Dessel onze
oprechte deelneming aan.

Integratie gemeente en OCMW
De gemeente realiseert een lokaal beleid dat bijdraagt tot het welzijn van de burgers. De sociale thema’s
worden dus ook uitgetekend in de strategische meerjarenplanning.
Sinds 1 januari 2019 is er geen aparte OCMW-raad meer, de gemeenteraad behandelt nu al de dossiers van de
gemeente, dus ook diegene die vroeger op de OCMW-raad werden behandeld.
We spreken over een Lokaal Bestuur met één algemeen directeur en één financieel directeur. De diensten van
gemeente en OCMW zullen zo veel mogelijk worden samengevoegd.
Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst blijft nog wel bestaan en aan de werking verandert niets.
Het is hun taak individuele steunmaatregelen en/of begeleiding uit te werken zodat iedereen een menswaardig
inkomen en bestaan heeft.
De opdracht is tweevoudig:
1. De individuele dossiers bespreken. De inhoud van deze vergadering is strikt geheim. Maatschappelijk
werkers bereiden de dossiers voor en de leden van het comité nemen een beslissing na grondig overleg, dit
alles met de grootste discretie.
Enkele voorbeelden:
• Aanvragen leefloon waar tegenover een GPMI (geïndividualiseerd project maatschappelijke integratie)
		 wordt opgestart, voor wat hoort wat.
• Budgetbegeleiding en budgetbeheer, tewerkstellingsbegeleiding, ver warmingstoelage, 				
		 opvoedingsondersteuning, huisvesting, tussenkomst in water, gas, elektriciteit.
2. Niet-bindende adviezen geven over het gemeentelijk beleid. Die adviezen worden voorgelegd aan het vast
bureau (schepencollege) en/of OCMW-(gemeente)raad. Het bijzonder comité doet dit op eigen initiatief of op
vraag.
In het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst is er een constructieve samenwerking over de partijgrenzen
heen. Zij streven naar een leefbaar, veilig en warm nest voor iedereen!
Voor meer info kan je terecht bij de voorzitter van het Bijzonder Comité via anita.vandendungen@dessel.be.

Foto: de N-VA-leden van het Bijzonder Comité voor Sociale Zaken: Karin, Diana, Anita en Eric.
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Een relaas van 1 maand nieuwe schepen
door Barbara Rommens

Op 2 januari ging de nieuwe gemeenteraad van start. In een
volle raadzaal mocht ik de eed afleggen als gemeenteraadslid
én als schepen.
Op het eerste schepencollege werden de bevoegdheden
officieel verdeeld. Een mooi pakket van domeinen waarin
ik al er varing heb en/of die in mijn interesseveld liggen:
cultuur, onder wijs, kinderopvang, jeugd, communicatie en
informatica. De aanvaarding van de bevoegdheden gebeurde
dus op een positieve manier, met veel zin en engagement.
De eerste dagen verliepen nog rustig, maar na de
kerstvakantie kwam de stroom van mails op gang. Afspraken
voor vergaderingen, kennismakingen, overlegmomenten, ...
werden gemaakt. Elk vrij momentje werd vastgelegd om me
te verdiepen in dossiers. Ik was al wat gewend op vlak van
een drukke agenda, maar tijdens deze eerste maand leerde
ik dat druk soms nog drukker kan. De combinatie met mijn
werk op school, hobby’s en dagelijkse werking van de partij,
het feit dat iedereen je om ter snelst wil bijpraten, alle raden
die opnieuw opgestart moeten worden, afspraken die al vast
stonden en die in je agenda moeten tussengepuzzeld worden,
Desselaars die hopen dat je al van a tot z op de hoogte bent
van net dat dossier waar zij voor ijveren, ... Al dit ter wijl een
dag maar 24 uur en een week maar 7 dagen telt.
Maar denk nu niet dat je me hoort klagen, integendeel.
Het was al een zeer interessante maand. Aangename
ontmoetingen met oude bekenden en nieuwe contacten,
ontdekken van de toewijding van de diensten en hun
ambtenaren die altijd met raad en daad klaarstaan, de leuke
samenwerking in het schepencollege, het leggen van de basis
van nieuwe initiatieven, me verdiepen in materie die me
nauw aan het hart ligt, ... Er ligt al een waslijst aan ideeën
klaar om op Dessel los te laten.
De belangrijkste en moeilijkste taak dit jaar wordt de
budgetplanning. Want hoe goed een idee ook is, er moeten
geld en middelen voor zijn. Voor de rest wil ik dit jaar wijden
aan het kennismaken met de verenigingen en structuren die
in mijn ‘territorium’ liggen. Een rondje langs de scholen
is bijna afgewerkt. Dan komen de ouderraden, culturele
verenigingen en jeugdverenigingen aan bod. Wees gerust, ook
jullie komen aan de beurt. Er ligt heel wat interessant werk
op de plank!

Rechtzetting: tekst
‘Ecorealisme’ JongBetrokken
januari 2019
In de JongBetrokken van januari 2019 las
u dat kernenergie een fenomeen is dat
zich voordoet in onze natuur en dat het
kernafval zeer veilig geborgen wordt in
Dessel.
Het klopt natuurlijk niet dat kernenergie
zich voordoet in onze natuur. In onze
natuur komen wel natuurlijke radioactieve
stoffen en ioniserende straling voor.
Het kernafval wordt nog niet definitief
geborgen in Dessel, dit wordt voorlopig
tijdelijk opgeslagen bij Belgoprocess. Het
cAt-project, waar volop aan wordt gewerkt,
zal vanaf 2024 het eerste afval definitief
bergen.
We willen de nauwkeurige lezer die ons deze
fouten meedeelde heel graag bedanken voor
zijn nauwlettendheid en betrokkenheid.

Kernuitstap: een groene oplossing?
De klimaatmarsen vliegen ons om de oren. Net zoals de vele statements over het klimaat. Bepaalde politieke
partijen gebruiken deze materie graag als politieke recuperatie. Maar wat kunnen we besluiten als we
realistisch naar deze materie kijken? Wat kan er effectief gedaan worden zonder dat de bevoorrading in het
gedrang komt en er niet meer wordt uitgestoten? Wat zijn de feiten?
Eerst en vooral willen we met jou delen welk aandeel België heeft in de wereldwijde uitstoot van
broeikasgassen: 0,27 %. Zoals je merkt, ver waarloosbaar klein. Zelfs al stoppen we alle CO 2 -uitstoot in
België, op wereldwijd vlak zal dit voor weinig verschil zorgen. Dit mag ons echter niet weerhouden om werk
te maken van een properder klimaat.
										Lees verder op de pagina JongBetrokken.
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Pagina van Jong N-VA Dessel
Kernuitstap: een groene oplossing?
(ver volg van artikel)
We beginnen bij het begin, in 2003. De regering Verhofstadt I voert een maatregel uit die in het
regeerakkoord van 1999 was opgenomen. Ze legde namelijk een kalender vast om het gebruik van kernenergie
voor industriële elektriciteitsproductie af te bouwen. Volgens die wet mogen er geen nieuwe kernreactoren
worden gebouwd en moet de productie van de bestaande reactoren in Doel en Tihange gestopt worden 40
jaar na hun ingebruikname. Na enkele verlengingen van voorgaande regeringen, werd uiteindelijk 2025 de
absolute sluitingsdatum. Sinds de regering in 2003 deze wet aannam, werd er vanaf dan serieus geïnvesteerd
in hernieuwbare energie. In 2017 werd in België 30 % van de geleverde energie gewonnen uit hernieuwbare
bronnen. Wie snel kan tellen merkt dus dat op 14 jaar tijd 30 % hernieuwbare energie werd gerealiseerd. Wie
nog sneller kan tellen, zal merken dat vanaf 2017, op 8 jaar tijd dus, de overige 70 % zou moeten worden
opgevangen aangezien de kerncentrales zullen sluiten in 2025. Dit zal uiteraard gebeuren met nog meer
hernieuwbare energie, maar vooral ook met vuile opwekkers zoals gascentrales.
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Zoals al vermeld, om deze leemte op de energiemarkt op te
vangen, wordt vooral gekeken naar gascentrales. Is dit wel een
alternatief voor kernenergie? Kerncentrales stoten geen CO 2
uit en zijn dus volledig CO 2 -neutraal. Als we de kerncentrales
ver vangen door gascentrales zal onze CO 2 -uitstoot spectaculair
stijgen. Men gaat er van uit dat in 2030 de vraag naar energie
met 10 % zal gestegen zijn ten opzichte van vandaag. Zelfs
wanneer het aandeel van hernieuwbare energie tegen 2030
oploopt tot 57 %, stijgt de CO 2 -uitstoot met bijna 10 miljoen
ton of met 60 %! In vergelijking met de totale CO 2 -uitstoot in
België - 89 miljoen ton in 2012 - weegt deze ver wachte toename
uit de productie van elektriciteit zwaar door. Aangezien we
de opwarming van onze aarde, veroorzaakt door de uitstoot
van CO 2 , willen stoppen op korte en snelle termijn, lijkt meer
uitstoten ons niet de oplossing.
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Agoria, Essenscia en Febeliec berekenden in 2017 dat een
+ 60 %
kernuitstap in 2025 ons bovendien een extra jaarlijkse factuur
uitstoot CO2
zou opleveren van € 600 miljoen. Deze meerkost van een
57 %
rest energieenergiesysteem met een stijgend aandeel duurzame energie is
hernieuwbare
voorziening
energie
door gascentrales
onnodig duur voor onze gezinnen en bedrijven. Mochten er twee
kerncentrales openblijven na 2025 dan zou er nog steeds nood
zijn aan gascentrales om de vraag te kunnen beantwoorden maar zou deze factuur wel veel kleiner zijn. De
structurele kost om die twee kernreactoren open te houden, zou € 160 miljoen per jaar zijn, t.o.v. de € 600
miljoen extra die een volledige kernuitstap ons jaarlijks zou kosten.
Voor ons ligt de oplossing in het langer openhouden van de huidige (of toch tenminste twee) kerncentrales
aangezien zij volledig CO 2 -neutraal zijn en de bevoorrading garanderen. De opwarming van de aarde stoppen
is nodig, NU nodig. En dat los je niet op door meer fijn stof de lucht in te sturen. Wij pleiten voor het langer
openhouden van (of twee van) onze kerncentrales tot er voldoende alternatieven bestaan die ook CO 2 neutraal zijn.
Natuurlijk beseffen wij goed dat kernenergie nucleair afval met zich meebrengt. Nucleair afval dat zeer
nauwkeurig en precies dient te worden ver werkt en geborgen, waarna het nog eeuwenlang van dichtbij moet
worden opgevolgd en gemonitord. Gelukkig zijn hier de meest vooraanstaande instanties zoals NIRAS en
BELGOPROCESS in Dessel mee bezig en wordt er door SCK-CEN en internationale partners dagelijks gewerkt
aan efficiëntere technieken voor de opwekking van kernenergie, zoals de goedkope en flexibele SMR (Small
Modular Reactors), ITER (kernfusie), thoriumzout, hergebruik van reeds gebruikte brandstof, etc.
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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

