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Nieuwsbrief voor de Desselse bevolking
Beste Desselaar,
Diegenen die mij wat volgen op Facebook
zullen gemerkt hebben dat ik de voorbije
weken heel actief was m.b.t. Catalonië.
Misschien verbazend, want zijn er in
Dessel en Vlaanderen geen andere
katten te geselen? Zeker wel, maar de
ontwikkelingen aldaar raken mij in elke
vezel van het waarom ik aan politiek
doe. Daarom voel ik me dezer dagen zo
verbonden met de Catalanen.
Kort samengevat:
Vooreerst zijn we allemaal mensen,
gelijkwaardig. Ver volgens wonen we
ergens en delen op die manier een
gemeenschappelijke ruimte waarbinnen
we, willen of niet, moeten samenleven.
Dat is een gemeente, dat is een land, dat is
Europa. Binnen die ruimte worden regels
afgesproken en wetten gemaakt om het
samenleven te ordenen. Die ruimten staan
bovendien ook op gelijke voet met elkaar :
het ene dorp of land is niet beter dan het
andere. Tenslotte hebben we allemaal een
politieke overtuiging of een religie die we
belijden. Dit laatste is van eenieder een
pure individuele keuze die we ook moeten
respecteren.
De Europese Unie is ondertussen een
samengaan van 28 lidstaten. 28 landen.

Om beter op uw wensen in te
spelen, willen we enkele vragen
stellen. De vragenlijst in
bijlage mag u bezorgen op het
secretariaat. Via de QR-code
kan u hem online invullen.

Kris Van Dijck
Burgemeester

Mijn hoofd keren
zoals de EU?
Dat kan ik niet!
Grote (Duitsland, 80 miljoen inw.) en kleine (Malta,
416.000 inw.). Oude (Frankrijk, Denemarken, …) en
jonge, recentelijk onafhankelijk geworden (Letland,
Kroatië, Slovenië, ...). Centraal bestuurde (Polen,
Zweden, …) of opgebouwd uit deelstaten en soms heel
complex (B elgië). De grond van de zaak is nu eigenlijk
wie het recht heeft om te bepalen dat zijn of haar
gemeenschap een land is dat mee aan de Europese tafel
gaat zitten. Wie heeft daar over te oordelen? Voor mij is
dat zonneklaar. Dat zijn de bewoners van het betrokken
gebied zelf.
Toegepast op Catalonië. Daar is er een grote groep
die streeft naar onafhankelijkheid. Een eigen land
binnen de EU. Catalonië heeft een eigen geschiedenis,
grondgebied, taal, cultuur en politieke structuur.
Lees verder op de volgende pagina.

V.U. Ellen Verhoeven
Zandvliet 60, Dessel
Verboden op de openbare weg te werpen.
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Heeft dat streven naar autonomie voldoende draagkracht?
Daarover kunnen alleen verkiezingen en/of referenda uitsluitsel geven. Geef hen dan ook de kans om die
beslissing te nemen. Niet Brussel, niet Madrid heeft daarover te oordelen.
De Catalanen moeten hun zeg kunnen doen, waarna de dialoog kan starten. Met Madrid. Met de EU.
Maar wanneer ik zie dat collega-parlementsleden opgesloten worden omwille van de stem die ze in het parlement
uitbrachten, dan kan ik dat als democraat niet aanvaarden. Net zomin dat ik kan aanvaarden dat voorzitters van
middenveldorganisaties in dezelfde cellen gestoken worden omdat ze opkomen voor hun mening. Ze hebben
de wet overtreden hoor ik sommigen zeggen en de rechters moeten de wetten volgen. Klopt. Maar mogen we
de wil van het volk negeren? Mogen we de stem van een parlementslid of minister criminaliseren? Mogen we
daarenboven sommige wetten in vraag stellen? Nelson Mandela zat ook in de gevangenis op basis van de ZuidAfrikaanse wetten en Amerika discrimineerde haar zwarte burgers eveneens op basis van de wet. Ook in Europa
werden er in het verleden wetten gestemd die leidden tot gruwelijke ver volgingen… De wet is dus niet altijd
zaligmakend. Er zijn ook foute wetten!
Als ik zie wat er in Spanje gebeurt - niet zomaar het buitenland, maar een deel van onze Europese leefgemeenschap - moet ik dan mijn hoofd keren zoals de EU? Dat kan ik niet, dat wil ik niet. Democratie is me daar veel
te dierbaar voor.

Met vriendelijke groeten,
Kris Van Dijck
burgemeester

De Olmense Zoo
We schrijven in onze Betrokkenheid niet snel over dossiers in buurgemeenten. De sluiting van de Olmense
Zoo en de sfeerzetting daarrond, waarbij minister Ben Weyts kop van jut was, vraagt ons toch enige duiding te
brengen.
Dierenwelzijn is pas sinds 2014 een Vlaamse materie. Daar voor waren Belgische ministers bevoegd. Eerlijk, we
kunnen niet achterhalen wie de minister was. Zo belangrijk was dat... Ben Weyts werd dus de eerste Vlaamse
minister. Quasi onmiddellijk kreeg hij van de voorheen Belgische inspectie een lijvig dossier op z’n tafel: de Olmense Zoo, met de vraag er eindelijk op te treden. De houding van de minister was: “ik ga hier niet onmiddellijk een dierentuin sluiten hé”. Vele tussenkomsten en PV’s later was het bobijntje echter op… en de eigenaars
wisten dat. In mei vroegen ze opnieuw uitstel aan, wat de minister toestond. Begin oktober volgen er nieuwe
PV’s, deze waren er te veel aan. Ze werden overgemaakt aan het parket en de minister trad op.
Vele scheldtirades volgden, maar wat moet een minister doen? Er toch op toezien dat de wet nageleefd wordt,
neen? In het belang van de dieren, de werknemers, het toerisme.
Achter de schermen werd er sindsdien hard gewerkt, waarna uitbaters en overheid een afsprakenkader uitwerkten. Binnen dat kader kan de Zoo de deuren opnieuw openen. De wet op dierenwelzijn wordt nageleefd en de
bezoekers kunnen terug naar Olmen. Alleen spijtig dat het tot zo’n escalatie moest komen. Soms is dat blijkbaar
noodzakelijk om tot de juiste acties over te gaan. Uiteindelijk wint dierenwelzijn.

In de kijker: Driss Zayou
Jonge mensen die verder kijken dan hun eigen leven. Die zich mee willen inzetten
voor hun gemeenschap; nu en in de toekomst. Ze zijn er : in jeugdhuizen, in
jeugdverenigingen, in Chiro’s en ja, ook bij politieke partijen. Ook bij onze Desselse
N-VA engageren zich steeds meer jonge mensen. Vandaag zetten we het nieuwste
lid van Jong N-VA Dessel, Driss, in de kijker.
Driss woont samen met zijn broers en zussen, papa Mohamed Zayou en mama
Heidi Lauwen in de Dijkstraat. Driss liep school in de Kangoeroe en daarna in
de Rozenberg in Mol waar hij Wetenschappen-Wiskunde studeerde. Sinds dit
jaar studeert hij Rechten aan de Leuvense universiteit, maar blijft hij Desselaar
in hart en nieren. Tijdens de zomer vakantie voelde Driss het politieke beestje
kriebelen en besefte hij dat het tijd was om de handen uit de mouwen te steken.
Zodoende nam hij dus contact op met het bestuur van Jong N-VA Dessel. Na een
kennismakingsgesprek met enkele van de bestuursleden stond zijn besluit vast. Hij
wil vanuit de N-VA werken voor een nog gezelliger Dessel voor alle Desselaars.
Geëngageerd wil hij zo zijn intreden maken in de politieke wereld.
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Uit het N-VA Verkiezingsprogramma:
De fysieke toegankelijkheid voor personen met een
handicap moet een blijvend aandachtspunt zijn. Knelpunten op het openbaar domein voor rolstoelgebruikers en andere personen met
een handicap worden weggewerkt.

Toegankelijkheid
Regelmatig moeten we als gemeente
voet- en fietspaden heraanleggen.
Zo kregen de stoepen in de
Netestraat en Gildestraat pas een
grondige beurt. Mede op voorstel
van aannemer Leo Gys, die zelf
een tijdlang in een rolstoel zat,
gebruikten we op de plaatsen waar
rolstoelgebruikers op of af het
voetpad gaan geen borduur meer.
Ook geen verlaagde. Met klinkers
wordt
een
vlotte
doorgang
mogelijk gemaakt.

Scholeke Brasel
De cirkel is rond. Daaraan moesten we denken toen we op 18 november de voormalige kleuterschool van Brasel
officieel openden als ontmoetingscentrum voor onze senioren.
Na het stopzetten van de onder wijsactiviteiten eind jaren negentig, kochten we de kleuterscholen van de Heide
en Brasel. Bedoeling was en is ze beide ter beschikking te stellen van de Desselaar. De Heide kreeg met de Swing
snel een buurtfunctie waarbij personen met een handicap centraal kwamen te staan. De bouw van het woonhuis
De Hei was er de kers op de taart. Dit alles in nauwe samenwerking met vzw De As.
Brasel was een ander verhaal. Ook dit schoolgebouw werd met vele vrijwilligers opgetrokken eind jaren zestig
toen de wijk Brasel tot ontwikkeling kwam en vele jonge gezinnen er kwamen wonen. Na de aankoop door de
gemeente kende het verschillende functies. Het OCMW startte er een tweedehandswinkel en ontplooide er tal
van activiteiten gericht op kansarmoede, jongerenwerking en de buurt. De speelpleinwerking vond er een stek,
net als het Jeugd Rode Kruis tijdens de bouw van Tijl 4. Nu gaat er een nieuwe fase in. Het vernieuwde Scholeke werd door onze eigen gemeentediensten omgevormd tot een aantrekkelijk ontmoetingscentrum voor onze
senioren. Een ontspanningsruimte inclusief biljarts en petanquebanen. En zo is de cirkel inderdaad rond, want
de kleuter van toen is bijna een senior... Wij wensen er alle senioren heel veel aangename momenten toe.

In de caravan met...
Heb je onze gele caravan al gezien? Met deze caravan
trokken we op pad n.a.v. de parlementsverkiezingen
van 2014. Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar werd hij flink opgepoetst
en knus ingericht. Bedoeling is dat onze beleidsmensen naar jou
toe komen. Met jou in gesprek zullen gaan. De eerste keer stond
de caravan aan het sportpark. Gastheer was schepen Herman
Minnen. Op 21 december staan we op de wekelijkse markt en is
onze gastvrouw Pascale Segers. We delen een kleine attentie uit
in het kader van de eindejaarsperiode.
Onze caravan zal verschillende buurten van de gemeente aandoen. Volg het traject op Facebook en onze website. Dus, zie je
de caravan? Spring zeker eens binnen.
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Pagina van Jong N-VA Dessel
Maak de sociale zekerheid VLAAMS en ZEKER
Een eigen Vlaamse sociale zekerheid, daar kijken we als jongeren ongeduldig naar uit. In Vlaanderen zit het
snor met de werkgelegenheid. Veel mensen aan het werk betekent veel inkomsten voor het systeem van de
sociale zekerheid. Met de vergrijzing die om de hoek loert, zijn die inkomsten nodig om er voor te zorgen dat
ook wij later nog van ons pensioen kunnen genieten.
Het blijft echter nodig om extra maatregelen te nemen om deze zekerheid tot een zekerheid te maken. We
hebben nood aan zowel gelijke gezondheidszorg en gelijke kinderbijslag voor alle Vlamingen. Het pensioen
wordt dan weer gekoppeld aan het loon, dus de geleverde bijdrage. Die maatregelen moeten er voor zorgen dat
het systeem niet ineenstort.
Om dit te realiseren, is het splitsen van de sociale zekerheid een must, zodat de deelstaten bevoegd worden. De
situatie in Wallonië is helemaal anders. Zij staan niet te springen voor zo’n splitsing. Zij profiteren nu mee van
onze inspanningen en de vele Vlaamse inkomsten.
Het wordt tijd dat Wallonië zelf een beleid begint te voeren dat jobs creëert en de mensen uit de werkloosheid
haalt, zodat het Vlaamse sociale zekerheidsgeld voor de Vlamingen gebruikt wordt en dat de miljoenentransfers
naar Wallonië stoppen. Het wordt tijd voor een Vlaamse sociale zekerheid.

Piet mag werken in het zwart
Sinterklaas is weer in het land. Ook in Dessel werden de Sint en zijn vrienden weer feestelijk onthaald. Hij had
een hele bende Zwarte Pieten bij zich. Het deed deugd om te zien dat deze traditie hier nog steeds blijft leven
en dat men de discussie, die jaarlijks oplaait in Nederland, links laat liggen. Nooit heb ik als kind of jong volwassene enige vorm van racisme gekoppeld aan hun zwarte gelaat. Nooit heb ik hem gezien als een “minderwaardige slaaf ”. In een oud liedjesboek werd hij wel eens afgeschilderd als de man die de stoute kinderen in de
zak stak. Ik ken hem echter als de gekke vriend van de Sint uit de afleveringen van Dag Sinterklaas. Een speelse
jongeman die graag grapjes uithaalt met kinderen.
Het beeld dat kinderen van hem hebben, daar spelen volwassenen een grote rol is. Het hangt er vooral vanaf wat
wij de kinderen willen leren, welke duiding volwassenen hierrond geven. Dat doen we hier in onze streken duidelijk goed. Met wat extra aandacht voor het historische aspect en de traditie in het onder wijs en de opvoeding
bereik je meer dan met het verbannen van Zwarte Piet. Breng onze kinderen niet in de war met een overbodige
discussie. Geef mij Zwarte Piet maar i.p.v. al dat bloederige gedoe rond Halloween.

wenst alle
studenten
heel veel
succes
met hun
examens!
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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

