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Nieuwsbrief voor de Desselse bevolking
Beste Desselaar,
Mogen wij jullie allen vooreerst een
veilig, gezond en vredevol nieuw jaar
wensen. Heel de maand januari staat
voor velen in het teken van die wensen.
Verenigingen, bedrijven, organisaties,
families en vrienden verzamelen om
te toasten op het nieuwe jaar. Ook wij
doen dat, weliswaar de eerste zondag
van februari pas, met ons jaarlijks
nieuwjaarsonbijt waar iedereen welkom
is. Onze burgemeester zal daar ook
toelichting geven bij het ambitieus
gemeentelijk meerjarenplan 2020-2025.
En ambitieus is het, met investeringen
in verkeersveiligheid, ons verbindend
verenigingsleven, onder wijs en bovenal
een kwaliteitsvolle dienstverlening van
ons lokaal bestuur – gemeente en OCMW
– met geëngageerde en gemotiveerde
personeelsleden. Dat is ook nodig willen
we dat Dessel op alle vlakken mee is met
de tijd. Infrastructuur, digitalisering,
en personeel, ze zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden.
Maar het belangrijkste is hoe we
met elkaar omgaan. Respectvol. Een
veelzeggende slogan luidt dan: behandel
een ander zoals je zelf behandeld wilt
worden. Op die manier kan veel leed
vermeden worden en worden we er

Ellen Verhoeven
voorzitter N-VA Dessel

Een veilig, gezond en
vredevol 2020 gewenst!
allemaal beter van. Op de gemeenteraad. En zeker in onze eigen
leefomgeving. In ons dorp. Mogen we je dat wensen?

Met vriendelijke groeten,
Ellen Verhoeven
voorzitter N-VA Dessel
Foto: Op de
nieuwjaarsreceptie van
N-VA nationaal
kreeg Kris
Van Dijck een
stevig applaus.
“Niemand
verdient het om
met leugens en
laster te worden
neergehaald,”
sprak Bart De
Wever, “en zeker
jij niet!”

V.U. Ellen Verhoeven, Zandvliet 60, Dessel - Verboden op de openbare weg te werpen.
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Verkeersveiligheid
Over verkeersveiligheid is al veel geschreven en zal nog veel geschreven worden.
Op korte termijn zullen een aantal maatregelen genomen worden om die te
verbeteren. Zo heeft schepen Herman Minnen het initiatief genomen om in de
Broekstraat aan beide kanten van de rijweg een fietspad aan te leggen. Nu ligt
er één tweezijdig fietspad wat voor gevaarlijke situaties zorgt voor kruisende
fietsers, maar ook voor verkeer komende uit de aanpalende straten en opritten
zorgt dit voor onoverzichtelijkheid.
In de Pastorijstraat kwamen dan weer enkele buurtbewoners, bekommerd om de
veiligheid in hun straat, met nuttige ideeën zoals fietssuggestiestroken en een
veiligere afslag naar het Hoeksen toe. Ook hieraan wordt gewerkt.
Tot slot staat een aanpassing van het algemeen gemeentelijk mobiliteitsplan
hoog op de agenda. Daarover volgt zeker nog meer nieuws.

Quo vadis Belgica?
Waarheen met België? We zijn het jaar
2020 ingedoken en in de verste verte is nog
geen nieuwe regering voor België in het
verschiet. De Vlaamse daarentegen is sinds
begin oktober op kruissnelheid.
De verkiezingen voor het federale parlement
van 26 mei 2019 legden de kaarten in een
quasi onmogelijke positie. Los van het
communautaire zijn de programma’s van
de grootste partijen in beide landsdelen
onverzoenbaar. N-VA en PS zijn op beide
vlakken bijna elkaars tegenpolen. Hoe
kan je dan een regering maken zonder
de kiezer te verloochenen? Daar knelt nu
net het schoentje. Er is naast België in de
wereld geen tweede land te vinden dat uit
twee naast elkaar bestaande democratieën
bestaat. Politieke debatten worden of in
Vlaanderen of in Franstalig België gevoerd.
Er wordt nauwelijks geluisterd naar de
andere kant. Ook media, pers en de hele
publieke opinie zijn gefocust op de eigen
democratie. Is het dan ver wonderlijk dat
de uitslagen in de twee landsdelen, die op
sociaal en economisch vlak mijlenver van
elkaar liggen, haaks op elkaar staan?
Dat en dat alleen is de reden waarom een
regering vormen in België zo moeilijk is.
Want om een federale regering te vormen,
moeten de partijen zoveel water in de wijn
doen, zoveel compromissen sluiten dat de
kiezers zich bedot voelen. In Vlaanderen.
Maar ook in Brussel en Wallonië. Partijen
die dan hun nek uitsteken, worden de
verkiezingen daarop afgerekend en naar het
schavot gevoerd.
Om uit die impasse te geraken, is er
maar één duurzame oplossing: vergaande
autonomie voor de deelstaten. Als die stap
niet gezet wordt, zal het nog lang wachten
zijn op een nieuwe, slagkrachtige federale
regering. Geen herfederalisering van het
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land, want de geschiedenis heeft aangetoond dat dit niet
werkt. Net omdat het federale niveau in het verleden al zo
vaak geblokkeerd zat, zijn de deelstaten opgericht en vele
bevoegdheden overgeheveld van het Belgisch niveau naar het
niveau van de deelstaten. Dat werkt. Laten we die tendens
verder zetten en alle bevoegdheden overhevelen van het
federale niveau naar het niveau van de deelstaten.
Even in het achterhoofd houden hoe de Desselaar in 2018 en
2019 stemde:
Zo stemde Dessel
14 oktober 2018

26 mei 2019

gemeente

provincie

Vl. parlement

kamer

N-VA

51,5 %

50,7 %

40,2 %

37,0 %

CD&V

16,7 %

17,0 %

14,5 %

15,1 %

D&W

31,8 %

-

-

-

VB

-

13,5 %

20,3 %

21,4 %

open VLD

-

4,4 %

8,1 %

7,9 %

SP.a

-

5,1 %

6,8 %

6,9 %

Groen

-

7,6 %

4,6 %

5,1 %

PVDA

-

1,6 %

4,2 %

4,9 %
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Driekoningen

Foto: Robrecht was één van de zangertjes die op
Driekoningen kwam smullen van een lekkere wafel en
warme chocomelk.

Driekoningen zingen, hoort bij ons historisch erfgoed. Wie trok
als kind geen verkleedkleren aan, zette een kroon op zijn of haar
hoofd en trok met een al dan niet draaiende ster zingend van
deur tot deur met een geldbeugel in de hand? We herinneren het
ons allemaal: “Driekoningen, driekoningen, geef mij een nieuwe
hoed…” Wat als er bij het aanbellende huis niet werd opengedaan
steevast gevolgd werd met: “Hoog huis, laag huis, hier zit een
gierige pin in huis…”
Dat en nog ander historisch erfgoed trachten we vanuit onze
gemeentelijke cultuurraad en erfgoedcel k.Erf actueel te
houden. En dat lukt prima. Op maandag 6 januari werden onze
driekoningenzingers ver welkomd in de inkomhal van De Plaetse
waar ze iets konden drinken en Boem-Tuut voor de muzikale
ambiance zorgde.
Volgend jaar opnieuw!

Laten we het vooral over inhoud
hebben
Belachelijk. Dat is helaas het enige waar we aan
denken wanneer we de actie van een Desselse
oppositiepartij beoordelen die recentelijk gehouden
werd op de Desselse donderdagmarkt. Deze partij
deelde snoepdoosjes uit met daarin een briefje met
het hoofd van onze burgemeester op een ventje
dat geld neemt uit de zakken van de hardwerkende
Desselaar. Heel persoonlijk en onder de gordel. Niet
de stijl van N-VA! Op de gemeenteraad van december,
waar het meerjarenplan werd bediscussieerd en
goedgekeurd, werden er amper relevante vragen
gesteld door de oppositie om daarna deze laag bij de
grondse actie te zien verschijnen. Niet enkel onze
burgemeester, maar de hele N-VA-fractie en zelfs
het hele N-VA Dessel-bestuur is betrokken geweest
in de besluitvorming rond de opcentiemen en het
meerjarenplan, alsook de leidende ambtenaren van
Lokaal B estuur Dessel. Er moesten moeilijke, en
waarschijnlijk weinig populaire, keuzes gemaakt
worden. Maar we hebben keuzes gemaakt die ons hele
dorp de volgende jaren vooruit stuwen. De verhoging
van de opcentiemen heeft trouwens enkel invloed op
de personen en bedrijven met eigendom, niet op elke
Desselaar, zoals onterecht beweerd wordt.
LEUGENS
Bovenop dit alles vinden we het dan ook zeer
bedroevend dat de oppositie leugens verspreidt over
het meerjarenplan binnen de Desselse verenigingen
en op televisie. Zo wordt de Witgoorse jeugd
onterecht rond de tuin geleid als het gaat over De
Scharnier. De gemeente zal de Scharnier nooit laten
vallen! We hebben dan ook proactief gereageerd
en het bestuur van De Scharnier uitgenodigd bij
de burgemeester en onze schepen van jeugd om de
feiten op een rijtje te zetten en de leugens die worden
verspreid teniet te doen. Na dit gesprek was het
bestuur van De Scharnier gerustgesteld. Dit is onze

stijl, feiten en goed bestuur, geen leugens verspreiden
en Desselaars onterecht ongerust maken. Bovendien
zagen we een oppositielid op RT V verklaren dat de
investeringsgraad van deze legislatuur niet hoger ligt
dan die van de vorige legislatuur. We verduidelijken
even dat de investeringsgraad de vorige legislatuur
16,4 miljoen bedroeg en deze legislatuur 23,1 miljoen.
Deze persoon ligt blijkbaar niet wakker van een 7
miljoen meer of minder.
Daarnaast werd ook de leiding van Chiro Dessel
opgestookt tegen het gemeentebestuur door de
oppositie omtrent nieuwe lokalen voor de Chiro.
Deze lokalen zijn aan vernieuwing toe en er is in juli
reeds met het oudercomité van de Chiro van Dessel
gesproken over de vernieuwing van deze lokalen.
Hier wordt dus ook aan gewerkt. Let er ook op dat
de nieuwe lokalen van Chiro Witgoor niet in het
meerjarenplan in het begin van de vorige legislatuur
stonden en de gebouwen zijn er toch ook gekomen...
Concrete gesprekken hierover zullen met de
aangewezen personen in de loop van deze legislatuur
verder gezet worden.
CONCLUSIE
Laten we vooral verder werken op een respectabele
en fatsoenlijke manier, zonder persoonlijke aanvallen
of aanvallen onder de gordel. Wij spelen op inhoud
en feiten, niet op leugens en het stoken van onrust
binnen onze Desselse samenleving. Heb je vragen
over het beleid? Spreek dan iemand van de N-VAfractie aan voor onderbouwde feiten en om te weten
te komen hoe de vork juist echt in de steel zit zonder
onnodig gestook. Niemand zal het gemeentebestuur
laten vallen, geen Chiro Dessel, geen Scharnier, geen
school van Witgoor,... Niemand.
Wij doen verder op onze manier, de manier van
inhoud, respect en feitelijk beleid. Dit is toch het
minste dat we mogen ver wachten van mandatarissen
en politieke partijen, niet?
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Pagina van Jong N-VA Dessel
Vlaamse sociale zekerheid (3)
Het is ondertussen een tijdje geleden, maar in
onze JongBetrokken van november en oktober 2019
hadden we het over de Vlaamse sociale zekerheid.
Zo besproken we reeds wat de sociale zekerheid
is, waar de centen vandaan komen en waar we nu
al onze Vlaamse klemtonen kunnen leggen, maar
vooral waar we dat niet kunnen doen. We gaan hier
nu verder in op die financiën.
WIE IS VANDAAG VERANTWOORDELIJK VOOR HET
FINANCIEEL EVENWICHT IN DE SOCIALE ZEKERHEID?
Dat is vooral de federale overheid. Het systeem
is heel simpel: wie veel verbruikt, krijgt veel! Het
gevolg is dat misbruiken of een laks beleid voor de
hand liggen… Een schoolvoorbeeld daar van is het
aantal personen met een verhoogde tegemoetkoming.
Een ander voorbeeld is het veel hoger aantal artsen
in Franstalig B elgië: 29 % meer(!) en ze weigeren
de federale afspraken over contingentering na te
komen. Onaanvaardbaar! Vlaanderen en Wallonië
moeten hun inkomsten en uitgaven zelf beheren,
op eigen verantwoordelijkheid. Er moet een einde
komen aan de eindeloze welles-nietes-discussies
daarover!
WAT ZIJN TRANSFERS?
Dit zijn geldstromen van Vlaanderen naar Wallonië,
zonder dat Wallonië daar iets voor moet doen!
Een deel ontstaat in de sociale zekerheid doordat
Wallonië ten opzichte van Vlaanderen voor veel
minder inkomsten zorgt maar wel meer uitgeeft!
Daarnaast ontstaan er via de begroting, de
financiering van gewesten en gemeenschappen en
de afbetaling van de intrestlasten op staatsschuld
ook nog aanzienlijke transfers. Het is geld dat
Vlaanderen elk jaar verliest.
HOE GROOT ZIJN DIE GELDSTROMEN VAN VLAANDEREN
NAAR WALLONIË?
Onrechtvaardig groot!! 12 300 000 000 euro per jaar
of 1.920 euro per Vlaming! Met dit geld zouden
wij onze Vlaamse sociale zekerheid socialer kunnen
maken. Het ergste is nog dat dit geld door Wallonië
niet gebruikt wordt om
de eigen economische
situatie te verbeteren!
Het wordt veelal
gewoon gebruikt om
de kosten te dekken,
niet om te investeren
in economische
verbeteringen.
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WAS ER DAN VROEGER GEEN GELDSTROOM VAN WALLONIË
NAAR VLAANDEREN?
Neen, dat is een fabeltje! Ooit was Wallonië wel de
meest welvarende regio en gingen veel Vlamingen in
Wallonië werken om daar hun brood te verdienen.
Er is echter nooit een euro of frank solidariteit van
Wallonië naar Vlaanderen gevloeid. Mocht dit wel
ooit gebeuren, zijn we er van overtuigd dat België snel
zal ophouden te bestaan…
MOETEN WIJ DAN NIET SOLIDAIR ZIJN MET WALLONIË?
Jazeker! Maar niet tot in het oneindige. De sociale
zekerheid moet een vangnet zijn, geen hangmat.
Bovendien gebruikt Wallonië het geld niet om een
herstelbeleid te voeren maar worden hiermee gewoon
de ver vangingsinkomens betaald. De wil tot herstel
ontbreekt.
KAN IK ZELF HELPEN?
Jazeker! Word lid van het Vlaams en Neutraal
Ziekenfonds en splits zelf de sociale zekerheid. Dit
ziekenfonds zorgt er voor dat Vlaams geld in de
sociale zekerheid Vlaams blijft en de taalgrens niet
oversteekt en is neutraal en dus niet politiek gekleurd
zoals bijvoorbeeld CM (CD&V), Voorzorg (sp.a), …
Een brievenbus van VNZ vind je in de Broekstraat
op de hoek met de Boeretangsedreef en het kantoor
bevindt zich in Mol. Surf naar www.vnz.be voor meer
info.
Bron: Aktiekomitee Vlaamse Sociale Zekerheid

Nieuw bestuur
Tijdens ons jaarlijks evenement Rond de Vuurkorf
in december werd opnieuw het Jong N-VA Desselbestuur verkozen. Van links naar rechts zie je
Serge Sips (nieuw lid), Driss Zayou, Mats Gijs
(actiecoördinator), Elia Vos (onder voorzitter),
Pieter-Jan Gys (actiecoördinator), Han Mermans,
Maurits Van Rompaey (voorzitter) en Tom Minnen
(penningmeester).

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

