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Beste Desselaar,

Eind maart bereikte ons het nieuws dat het 
overlegcomité had beslist om de lagere scholen te 
sluiten en enkel noodopvang te organiseren in de 
week voor de paasvakantie.  Dit ondanks het feit dat 
Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) 
al maanden pleit om de scholen open te houden, 
gesteund door berichten van onder meer viroloog 
Pierre Van Damme of wetenschappelijke studies van 
onder andere KU Leuven die aangeven dat kinderen 
niet de motor zijn van de pandemie. Waarschijnlijk 
heeft op elke school al wel een kind positief 
getest,  maar de besmettingsgraad is vergelijkbaar 
en zelfs lager dan in de rest van de samenleving. 
Kleuterscholen zouden openblijven, maar uiteindelijk 
moest het niet,  waardoor de koepels van het Katholiek 
Onderwijs en het Gemeenschapsonderwijs beslisten 
om te sluiten. Gelukkig gaf OVSG (de koepel van de 
gemeentescholen) wel het advies om de kleuterscholen 
open te houden. 

De impact van zo’n plotse sluiting op het welzijn van 
het kind en in het verlengde van het ganse gezin is 
niet te onderschatten. Dat een kleuter in de war zou 
geraken van de steeds wisselende maatregelen in 
maart,  is niet te verwonderen. Eerst zouden alleen 
de scholen voor de ‘grote’ kinderen sluiten. Maar 
plots werden de kleuters geconfronteerd met het feit 
dat de vakantie ook voor hen een weekje vroeger 
zou starten. Ze mogen hun vriendjes 3 weken lang 
niet zien en paaswerkjes blijven onafgewerkt in de 
klas achter. En waar naartoe met die kleuter? In de 
noodopvang waar er van klasbubbels geen sprake 
meer is en de begeleiding vaak wisselt? Thuis blijven 
bij  telewerkende ouders die onmogelijk voldoende 
aandacht kunnen geven aan hun kleuter in combinatie 
met grondig werk leveren? Of dan toch maar naar 
de grootouders, het scenario dat we al een jaar lang 
proberen te vermijden? Het verlof van werkende 
ouders kent natuurlijk ook zijn grenzen. 

In de lagere school konden we niet naast de sluiting, 
maar vroegen we wel aan alle Desselse scholen om zelf 
voor noodopvang te zorgen. Zo konden de kinderen 
toch terecht in hun vertrouwde omgeving en konden 
de begeleiders van de buitenschoolse opvang met het 
aanpassen van hun plannen voor de paasvakantie 
beginnen. Aan de 2 gemeentescholen vroegen we ook 

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

het advies van OVSG te volgen en de kleuterscholen 
open te houden. 

Hadden we dan geen oog voor het risico van de 
kleuterleiders? Jawel,  maar rekening houdend 
met het feit dat er in onze kleuterscholen geen 
besmettingen vastgesteld waren, de signalen die we 
ontvingen van leerkrachten die graag wilden blijven 
werken met hun kleuters en het welzijn van het kind 
maakten we toch die keuze. Zo creëerden we een 
stabiele omgeving voor de kleuters en zorgden we 
voor continuïteit in de pedagogische opdracht. 
We beseffen absoluut dat het voor iedereen, maar 
ook voor alle medewerkers in een schoolteam, al 
een zwaar jaar geweest is. 

Daarom zijn we ook heel dankbaar, naar hen toe, 
naar de begeleiders van alle opvanginitiatieven, 
zorginstellingen, ouders, grootouders en alle 
mensen die een steentje bijdragen om de ‘boel’ 
draaiende te houden. Samen slaan we ons hierdoor! 
 
Met vriendelijke groeten,

Barbara Rommens
schepen van Onderwijs
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Barbara Rommens
Schepen
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Driss Zayou aan het woord...
Bestaat racisme vandaag de dag in Vlaanderen? 
Voor degenen die enkel zoeken naar het antwoord 
op deze vraag, zal ik jullie de moeite besparen en het 
verklappen. Ja,  het antwoord is ja.  Als iemand met 
Marokkaanse roots,  wilde haren en een vreemde naam 
denk ik dat ik wel bekwaam ben om te antwoorden 
op deze vraag.  Echter nodig ik jullie uit om verder 
te lezen en te ondervinden hoe ik als jongere met 
Marokkaanse roots Dessel,  alsook Vlaanderen ervaar.
Je voelt je steeds een buitenbeentje,  zo ging het toch bij 
mij al leszins. Was ik in België dan werd ik bestempeld 
als de Marokkaan van de groep, eenmaal mijn familie 
aan het bezoeken in Marokko kreeg ik Belg te horen 
(hoewel ik Vlaming prefereer).  Dit verhaal kreeg een 
keerpunt toen ik de lokale politiek inkwam. 
Meteen werd ik met open arme ontvangen door N-VA 
Dessel.  Het feit dat ik moslim ben? Geen probleem, 
respect voor elk geloof.  Dit was de eerste keer dat ik 
mezelf niet moest verantwoorden, waardoor ik dubbel 
zo sterk in mijn schoenen stond. Na een succesvolle 
verkiezing en tijdje gemeenteraadslid zijnde merkte ik 
toch dat de schoenen waarin ik dubbel zo sterk stond, 
af en toe een maatje te groot waren. 
Sinds het begin van mijn mandaat heb ik pas echt 
geleerd wat racisme inhoudt, daarvoor was het 
feitelijk kinderspel.  En wat mij het meest verbaasde, 
was het feit dat ik racisme ervaarde, niet persé omdat 
ik Marokkaans ben, maar juist omdat ik mezelf een 
Vlaming noem met Marokkaanse roots. 
De dag dat ik publiekelijk maakte dat ik opkwam 
voor de N-VA, was de dag dat ik de meest vulgaire 
termen naar mijn hoofd gesmeten kreeg. Ik was een 
“landverrader”, “fake moslim”, "opportunistje”,  “je 
bent enkel partijopvulling om aan de mensen te laten 
uitschijnen dat ze niet racistisch zijn”. 

Foto: Driss werd verkozen in 2018 als gemeenteraadslid en is 
trotse Vlaming met Marokkaanse roots.
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Heropstart geothermie
In de week van 19 april  2021 zal VITO de geothermiecentrale 
op de BALMATT-site in Mol heropstarten. Omdat er in 
2019 voelbare tri l lingen werden waargenomen door dit 
onderzoeksproject,  volgt de N-VA-fractie dit dossier van nabij 
op en wordt er benadrukt dat een heropstart op de meest 
veilige en open manier dient te gebeuren.

In juli  2020 verschenen er artikels in de krant dat de raad 
van bestuur van VITO plannen had om in september 2020 de 
geothermiecentrale,  na het sti l leggen na de tri l lingen in 2019, 
opnieuw op te starten. N-VA-raadslid Pieter-Jan Gys bracht dit 
puntje op de agenda van de gemeenteraad en de raad besliste 
uitleg te vragen bij  VITO tijdens de gemeenteraadscommissie 
van december 2020 en drong bij  VITO nog eens extra aan de 
inwoners van Dessel en Mol verder te informeren. 

Hiernaast vind je een overzicht van de door VITO genomen 
maatregelen om de geothermiecentrale nog veiliger en 
nauwkeuriger terug op te starten.

Deze woorden kwamen van de zogenaamd meest 
progressieve mensen van het land, die vandaag de 
dag met hun borden pronken voor gelijkheid. Trots 
op je Aziatische roots? Super! Ben je f ier op je 
donkere huid? Machtig! Dezelfde mening met een 
blanke huid en je wordt bestempeld als racist.  Wie 
deze gedachtegang goedkeurt,  is volgens mij niet 
enkel het noorden, maar ook alle andere richtingen 
kwijt.  En hoewel ik zeker wekelijks zulke verwijten 
krijg in de vorm van een berichtje,  slaap ik er echt 
niet slechter van. De manier waarop je hiermee 
omgaat is essentieel.  Dat ene berichtje weegt niet 
op tegen de glimlachen en andere berichten die ik 
niet wekelijks,  maar dagelijks krijg.  En wat dan met 
racistische mopjes, wat doe ik daar mee? Indien 
ze goed zijn, lachen natuurlijk. Een grap is maar 
een grap en moet zo opgenomen worden. Bestaat 
racisme vandaag de dag in Vlaanderen? Ja,  net zoals 
op alle andere plaatsen in de wereld jammer genoeg. 
Is Vlaanderen daarom racistisch? Absoluut niet, 
een paar rotte appels mogen nooit de gehele mand 
schaden. Alle Vlamingen over dezelfde kam scheren 
zou een ongeoorloofde veralgemening zijn en op 
zijn beurt een racistische uitspraak. En als we iets 
kunnen onthouden uit deze tekst,  is toch wel dat we 
dat willen vermijden.

Heropstart geothermiecentrale 2e helft april 2021
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Meer seismometers in en rond Dessel

Spanningsdips openbare net 
→  Instellingen minimumspanningsbeveiliging 
 minder kritisch gezet na overleg met leverancier  
 bronpomp

Aanwezigheid gassen bovenaan injectieput
→  Installatie van injectieleiding tot diepte van 
 200 m = 70 m lager dan statisch waterniveau

Aanwezigheid vrije gassen bij systeemdruk 40 bar 
→  Aanpassing componenten naar een 
 werkingsdruk van 55 bar

Aangepaste pomp geïnstalleerd met lagere pomp-
debieten tussen 15 en 65 m³/u i.p.v. 70 en 150 m³/u

Sterke daling injectiedruk door stoppen centrale 
→  Installatie van drukbehoudsysteem om druk 
 op injectieput te houden of zeer langzaam 
 af te bouwen

Heropstart week van 19 april - duur 12 maanden

VITO sloot schadeverzekering af
NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE



515515
N-VA secretariaat • Zandvliet 60, 2480 Dessel
tel. 0477 63 24 92 (Diana Slegers) • e-mail: kris.vandijck@n-va.be
web: dessel.n-va.be • www.krisvandijck.be • www.facebook.com/nvadesselNIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

2009 20212016

afsluiten module 6 en Moeder-
convenant tussen het Vlaamse 
gewest en het gemeentebestuur 
met betrekking tot het proper 
houden van de gewestweg N18 
en vrijliggende fi etspaden

budget voorzien voor vervangen 
van bestaande fi etspaden langs 
N18 tussen Klaaseind en Kuilender 
+ samenwerkingsovereenkomst 
met Retie

goedkeuring lastenboek 
+ aanstelling ontwerper
door gemeenteraad, 
college en Agentschap 
Wegen en Verkeer

bespreking 
voorontwerpen

start heraanleg
in najaar

Stand van zaken dossier ‘fi etspad Turnhoutsebaan’

Veilige, goed berijdbare
fi etspaden

ook voor minder mobielen

DESSEL 2020-2025

2012 2020

opmaak 
archeologienota, 
sloopopvolgingsplan 
en milieuhygiënisch 
onderzoek

raming:
€ 300 000

2017 2018 2019

goedkeuring laatste 
verslag projectstuur-
groep ter afronding 
van dossier

bespreking en 
goedkeuring 
discussienota met 
gemeente Retie, Pidpa 
Hidrosan en AWV

Alle mensen zijn gelijk
Op 17 mei is het de Internationale Dag tegen 
Homofobie en Transfobie. In 1990 schrapte de 
WHO op die dag homoseksualiteit uit de lijst van 
geestesziekten. N-VA-lid Kurt Minnen laat zijn licht 
schijnen over  de boodschap 'liefde is liefde'.

Bekentenis 1 :  ik ben, ondanks mijn seksuele voorkeur, 
nooit naar een Gay Pride geweest.  Toch besef ik dat de 
optochten uit het verleden ertoe hebben bijgedragen 
dat het huwelijk, de adoptie en de non-discriminatie 
van holebi 's wettelijk zijn verankerd. Vraag: is zo’n 
Pride nog wel nodig? 
Bekentenis 2 :  ik heb nog nooit iets van Apple 
gekocht. Maar hun ‘think different’-reclamespot 
eind jaren ‘90 vond ik briljant.  “Here’s to the crazy 
ones”, klonk het.  Uitzonderingen werden geroemd. 
Grensverleggend. Want wie afweek van de norm werd 
toen nog teruggef loten. Vraag: blijft  het belangrijk om 
verschil len tussen mensen te benadrukken?
Bekentenis 3 :  na de gruwelijke moord in Beveren 
heb ik geen regenboogfilter op mijn sociale media 
gezet.  Uit reacties van andere holebi’s heb ik 
intussen begrepen dat het collectief afwijzen en de 
massale solidariteit voor velen onder hen wel een 
hartverwarmende steun was. Vraag: kan een gehesen 
vlag iets veranderen? 

Ik ben geneigd 3 keer ja te antwoorden. Want de 
mentaliteit loopt achter op de wet. Wat op papier 
rooskleurig is,  is dat in de realiteit vaak nog niet. 
Homo’s zijn oké, “maar ze moeten wel normaal doen”. 
Nog voor de geboorte, dreigt al veel vast te liggen. 
De eerste echo heeft amper het geslacht verraden of 
de spreekwoordelijke bal gaat al aan het rollen. Tot je 
dan als t iener ontdekt wat je zelf wil en je je bewust 
wordt van wat onbewust al langer speelt. . .  Dan begint 
het opboksen tegen de verwachtingen. Niet voldoen 
staat gelijk aan ontgoochelen. De angst,  schaamte, 
woede en frustratie die daarmee gepaard gaan, 
worden vaak miskend en onderschat.  Daarbovenop 

komt nog de schijntolerantie en het onbegrip. Die 
zitten trouwens overal,  niet al leen in stedelijke 
islamitische omgevingen. Na de moord op David was 
extreemrechts plots vooral extreem homovriendelijk. 
Waarom dan een homofoob afvaardigen naar het 
Audiovisueel Fonds en steevast stemmen tegen 
wetten voor gelijke rechten? Ook de Kerk laat zich in 
deze niet van zijn fraaiste kant zien. Paus Franciscus 
mag dan al verfrissender en sympathieker overkomen 
dan zijn voorgangers, de recente uitspraken over 
homoseksualiteit doen vermoeden dat dat slechts 
schone schijn is.

Ja dus voor méér regenboogkleuren, méér 
verschil len. Iedereen wint als we diversiteit wat meer 
naar waarde schatten. Want wat betekent diversiteit 
als het zich alsnog naar een norm moet voegen? Wat 
is de waarde ervan als je al leen mag zijn of laten zien 
wat men al kent?
Deze gedachte doet me denken aan een af levering 
van ‘Down The Road’.  Deelnemers Stijn en Peter 
lagen samen te genieten van de zon terwijl  die laatste 
in een openhartig gesprek eruit f loepte: “ik val op 
mannen”. “Ben jij  homo, of wat?”, vraagt Stijn. “Dat 
is goed, hé”, gaat hij  verder. “Als een jongen verliefd 
is op een meisje,  dat is normaal.  Als een meisje 
verliefd is op een meisje,  is dat normaal.  Je kunt niet 
zeggen dat dat raar is.  Liefde is liefde. Alle mensen 
zijn gelijk. Je moet respect hebben voor de anderen.”

Foto: N-VA-leden Kurt Minnen, de schrijver van dit artikel,  en zijn 
partner Hans zijn al jarenlang heel gelukkig met elkaar. 
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Moedertaal
Vrij recent is beslist door de Vlaamse overheid dat kleuters vanaf 
5 jaar ook leerplichtig worden, dit met de bedoeling dat kleuters 
naar school gaan om zo sociale contacten te leren leggen en beter 
Nederlands te leren spreken.
Het Nederlands voldoende spreken alleen volstaat vaak niet want 
bij  het gebruik van taal wordt ook onze gemoedstoestand getoond. 
Personen die in Vlaanderen komen wonen maar een andere 
moedertaal hebben, gebruiken andere klanktonen, waarbij het uiten 
van de gemoedstoestand licht anders kan worden opgevat door de 
ontvanger. Voor deze personen, specif iek de kinderen, is onvoldoende 
kennis van het Nederlands een belemmering om volwaardig deel uit te 
maken van hun omgeving. 
Dit is één van de argumenten die kan worden aangehaald om de 
leerplicht te vervroegen, om zo gewenning te krijgen met het 
Nederlands voor kinderen die daar thuis weinig tot geen kans toe 
krijgen.
Voor Vlaamse jongeren blijft  de beheersing van het Nederlands 
natuurlijk ook belangrijk. Het wordt als een evidentie beschouwd dat 
bij  jongeren waarvan de ouders Nederlands spreken de kinderen ook 
het Nederlands goed beheersen.
Helaas is niets minder waar. Jongeren die volledig in het Nederlands 
zijn opgevoed, beheersen het Nederlands toch niet zoals verwacht. 
Mede door alom tegenwoordige sociale media wordt bijvoorbeeld in 
chats minder op correct taalgebruik gelet en worden er bijvoorbeeld 
minder ‘moeilijke’ woorden gebruikt.  Het gebruiken van emoticons 
maakt duidelijk hoe we ons bij  een bepaalde thematiek voelen, terwijl 
vroeger een breder gamma van woorden nodig was om onze gevoelens 
te duiden.
In de chats worden ook meer afkortingen gebruikt,  algemene 
afkortingen of afkortingen die enkel in een bepaalde groep gebruikt 
worden. We zouden bijna kunnen stellen dat in elke groep een 
eigen taalcultuur, een eigen dialect wordt gevormd, wat een goede 
beheersing van het Nederlands natuurlijk ook wat bemoeilijkt.
Er kan dus beknopt gesteld worden dat de beheersing van het 
Nederlands in het belang is van elke Vlaming en dat het interageren 
met andere culturen, hetzij  persoonlijk of digitaal,  het moeilijker 
wordt om Nederlands goed te blijven beheersen.

Sterke democratieën
De Democracy Index van The 
Economist Intelligence Unit (EIU) 
is een jaarlijkse evaluatie van de 
democratie in 167 onafhankelijke 
landen. Om de score op een totaal 
van tien punten te berekenen, 
krijgen verschil lende democratische 
aspecten een beoordeling: het 
kiesproces, pluralisme, het 
functioneren van de regering, 
politieke deelname, politieke cultuur 
en de toestand van de burgerlijke 
vrijheden.

Dit land doet het opvallend slecht 
in de index. Al jaren is het de status 
van ‘volledige democratie’  kwijt. 
Daarvoor moet je meer dan 8 punten 
scoren, terwijl  België dit jaar op 7,51 
staat.  Officieel heeft het daardoor 
een ‘gebrekkige democratie’.  Hoe 
komt dit dan? Dit land scoort op 
de meeste criteria even goed als 
een ‘sterke democratie’,  behalve op 
politieke deelname.

De opkomst tijdens verkiezingen is 
wel erg hoog, maar dat komt alleen 
maar omdat er een opkomstplicht 
geldt.  Liefst 36 procent zegt z’n 
stemrecht op te geven als dat zou 
kunnen, en dat is alarmerend veel. 
De kloof tussen burgers en bestuur 
wordt almaar groter, waardoor er 
volgens de index onmogelijk sprake 
kan zijn van een ‘sterke democratie’.

Hoe slecht dit land scoort,  merken 
we ook wanneer we naar enkele 
landen kijken die het voorgaan. Zo 
doet België het minder goed dan 
pakweg Chili  (17de), Kaapverdië 
(32ste) en Botswana (33ste).  Ook de 
Verenigde Staten (25ste) staan met 
Joe Biden als president nog steeds 
boven België.

Wij zeggen: “Breng de politiek terug 
dicht bij  het volk. En dat kan enkel 
in een onafhankelijke Vlaamse staat 
uit de Belgische structuren.”

1. Noorwegen
2. IJsland

3. Zweden
4. Nieuw-Zeeland

5. Canada
6. Finland

7. Denemarken
8. Ierland

9. Australië
10. Nederland

36. België

De 10 sterkste 
 democratieën 
  ter wereld

...
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