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Beste Desselaar,

De dagen zijn gekort,  de 
temperaturen gezakt,  het weer is 
niet meer zo zonnig en warm als 
een aantal maanden geleden. Niet 
abnormaal in wintertijden, gelukkig 
maar. De winter is tegelijk ook een 
seizoen met heel wat gezelligheid, 
we maken het samen gezellig in huis 
aan de haard, we drinken samen iets 
lekkers buiten bij  een open vuur, 
we maken lekker warm ingeduffeld 
winterwandelingen in onze prachtige 
natuur, we hangen kerstlichtjes in de 
hagen en aan de gevels.

In deze wintertijd is het buiten 
al snel donker en dan kunnen we 
genieten van de vele lichtjes die nu 
het straatbeeld en de huiskamers 
sieren. Overlaatst passeerde er een 
mooi citaat dat hier prachtig bij  past.
"Lichtpuntjes:  soms zijn ze groot, 
soms zijn ze klein. Je hoeft ze niet te 
zoeken, want je kunt ze ook zijn." 

Hierin zit de mooie boodschap dat 
we vooral zelf kunnen bijdragen aan 
positieve dingen. Een vriendelijk 
woord, een helpende hand, een 
schouderklopje of wat extra steun 
zijn gratis,  maar toch enorm veel 
waard. Laten we daarom in deze 
donkere dagen en wereldwijd 
onzekere tijden zelf eens een lichtje 
zijn. Wees vriendelijk en lief voor 
elkaar, help eens iemand in nood, 
bezoek eens wat vaker iemand die 
eenzaam is.  Zo verlichten we zelf 
deze donkere dagen!

Ook de Warmste Week zet in de 
aanloop naar Kerstmis weer hun 
vlammetjes in. Dit jaar hebben ze 
als centrale thema "Kunnen zijn wie 
je bent, dat verdient iedereen". Ook 
dit kunnen we op een simpele en 
goedkope manier bereiken. Respect 
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en liefde kosten nu eenmaal geen geld, maar kunnen voor iemand die 
het moeilijk heeft toch een wereld van verschil maken. Vele kleine 
lichtjes en vlammetjes zorgen samen voor een grote, warme en lichte 
vlam. En wie weet komt er ooit een tijd dat iemand voor jou een 
lichtje of vlammetje zal zijn. 

N-VA Dessel wenst jullie al len een gezellige, warme, liefdevolle en 
gezonde eindejaarsperiode. En we hopen jullie volgend jaar terug 
vaker persoonlijk te kunnen ontmoeten!

Fijne feestdagen!

N-VA Dessel

Foto: Een delegatie van N-VA Dessel staat klaar vlak voor de nieuwjaarsreceptie in 2020.
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Ellen Verhoeven aan het woord...
Dessel,  een dorp om fier op te zijn.

De Stil le Kempen, een begrip dat iedereen wel kent. In 
die Sti l le Kempen ligt ons mooie dorp Dessel.  Een dorp 
van net geen 10.000 inwoners, een dorp dat heel veel te 
bieden heeft,  waar het goed is om wonen. Als inwoner 
van dit dorp ben ik er terecht trots op; we hebben heel 
wat troeven in huis,  zowel op toeristisch als sportief 
gebied. 
Aan de Sas 4-toren in Witgoor kruisen 3 kanalen, 
een unicum in Europa. Sport en toerisme gaan 
hier hand in hand. De bossen op den Diel,  ideaal 
om uitgestrekte wandelingen te maken en even 
weg te dromen. In Dessel centrum vinden we een 
aantal historisch waardevolle gebouwen terug; 
waar vroeger brouwerij  Campina stond, is nu het 
Campinaplein, in 2005 uitgeroepen tot mooiste 
plein van de provincie Antwerpen. In Brasel hebben 
we een sportinfrastructuur om ‘u’ tegen te zeggen, 
verschil lende topsporters hebben in Dessel hun eerste 
stappen gezet.  Aan het gezellige pleintje op de Heide 
kunnen mensen met een beperking terecht in ‘De Hei’, 
een opvangtehuis van vzw De Rusthuif.
Heel wat Desselse bedrijven zorgen voor een grote 
werkzekerheid in de streek. Dankzij het overlegorgaan 
STORA over de berging van laag- en middelradioactief 
en kortlevend afval (categorie A) kregen we er het 
gloednieuwe Tabloo bij  dat in 2022 opent voor het 
grote publiek, wat ongetwijfeld een plek zal worden 
waar vele Desselaars hun weg naar gaan vinden.
We hebben een bloeiend verenigingsleven en een 
uitgebreide jeugdwerking. En niet te vergeten, een 
jaarlijks muziekfestival van wereldformaat in onze 
achtertuin.Kortom, wat wil een mens nog meer, dat 
dorp in de Sti l le Kempen, daar mogen we terecht f ier 
op zijn.

Foto: Ellen is terecht f ier op ons mooie dorp.
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 Wegenwerken N118 en N18 
We hebben twee gewestwegen. De N18 Retie-Mol, 
die pal over onze markt loopt, en op de westgrens 
de N118 Retie-Geel.  Wanneer er werken moeten 
uitgevoerd worden aan deze twee belangrijke 
verkeersaders kan dit niet anders dan gepaard 
gaan met verkeersproblemen. De laatste jaren 
is dat vaak van dat geweest.  Recentelijk nog op 
grondgebied Retie met beurtelings verkeer.
Op dit moment lopen nog werken op de N118 
tussen Brasel en Retie,  waarbij het verkeer dat 
naar Geel moet, een omleidingsweg volgt door 
Dessel.  Het is o.a.  om vrachtverkeer dat op 
die omleidingsweg zit weg te houden van het 
schoolverkeer in de Hannekestraat dat we de 
Broekstraat aan de Kwademeer afsloten. 
Als dat gedaan is zal het weer werken geblazen 
zijn op de N18. In Retie moeten de f ietspaden 
nog vernieuwd worden, maar ook in Dessel 
tussen Klaaseind en Kuilender zullen de riolen en 
het f ietspad worden vervangen.
Deze bestuursperiode investeren we 6,7 miljoen 
euro in riolen.

Foto: Ter ere van 20 jaar N-VA zetten we onze pionier, Hugo 
Draulans, in de bloemetjes met o.a.  een persoonlijke fototaart.

 Hugo Draulans in de bloemetjes
Eind 2021 vierde N-VA haar 20-jarig bestaan. Eén van 
de actiepunten in het feestjaar was het huldigen in 
elke afdeling van een “pionier”. In Dessel is dat niet 
moeilijk om de pionier aan te wijzen. Onze partij,  en 
haar voorloper de Volksunie, bestaat in Dessel zestig 
jaar en één iemand die toen mee aan de wieg stond, 
is nog steeds bestuurslid van onze afdeling: Hugo 
Draulans. Nog voor hij  in 1971 in de gemeenteraad 
kwam werd hij  in 1965 lid van de provincieraad. 
Daaruit nam hij ontslag in 1982 om drie jaar senator te 
worden. Van 1983 tot 1988 was hij  burgemeester en de 
twaalf jaar daarop eerste schepen. Hij was gedurende 
36 jaar gemeenteraadslid. Op de korte periode na dat 
wij als N-VA in de oppositie zaten (2001-2006) leidde 
Hugo STORA. Niemand zal kunnen ontkennen dat 
door die vele jaren van inzet Hugo een onuitwisbare 
stempel gedrukt heeft op Dessel.  Hij werd op onze 
bestuursvergadering van november gehuldigd en in de 
bloemetjes gezet. 
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Colloquium QUO VADIS kernenergie - wie, wat en conclusies
Op 27 november werden we in 
het prachtige Tabloo verwelkomd 
om ons te informeren en te 
discussiëren over kernenergie. 
Tijdens het colloquium dat Kris 
Van Dijck er organiseerde, waren 7 
sprekers te gast die het onderwerp 
vanuit  verschil lende ooghoeken 
belichtten. De gastsprekers 
waren Herman Matthijs (UGent, 
geopolitiek), Eric Van Walle 
(SCK-CEN, infrastructuur 
kerncentrales),  Franck Deconinck 
(VUB, medische toepassingen), 
Hamid Aït Abderrahim (SCK-
CEN, onderzoek), Frederik 
Ceyssens (KULeuven, milieu/
energiebelangen), Bert Wollants 
(federaal kamerlid, politiek) en 
Walter Bogaerts (KULeuven, 
Belgoprocess).

De grote vraag die dag was: 
moeten we de kerncentrales 
openhouden of sluiten? 
Het zal vast niet verbazen dat het 
unanieme besluit van elke spreker 
was: ‘Houd de kerncentrales open 
en blijf  investeren in nucleair 
onderzoek; onderzoek waarbij 
wij als Kempen meespelen op 
wereldniveau. Laat de kennis en 
voeling omtrent dit onderwerp 
niet verloren gaan of verhuizen 
naar andere landen.’ 

De Belgische elektriciteits-
productie was van okt.  ’20 tot 
sept.  ’21 voor 46 % afkomstig 
van kerncentrales.  Dit getal l igt 
zo hoog omdat België zelf geen 
andere energiebrandstoffen heeft, 
behalve het zeer vervuilende en 
niet meer gebruikte steenkool. 
Voor gas zijn we afhankelijk van 
andere landen. De gasprijs bepaalt 
op dit moment de energieprijs en 
dat is niet correct.  De prijs van 
andere energiestoffen is gedaald en 
toch wordt energie duurder. 
Quote Ceyssens: “De burger 
betaalt voor ideologisch 
geïnspireerde overheids-
ingrepen.”
Quote Matthijs:  “Merkwaardig 
dat vandaag huizen van het gas 
af moeten en men tegelijkertijd 
gascentrales wil bouwen.”

Er wordt al eens gezegd dat onze 
kerncentrales oud en versleten 
zijn. Wat slijtage van een kern-
centrale betreft,  kan daarvoor 
bijna enkel gekeken worden naar 
de kuip van de centrale waarin 
de splijtstof zit.  Deze kuip biedt 
bescherming tegen het grote 
stralingsniveau dat vrijkomt. Het 
SCK deed onderzoek op de kuipen 
van de kerncentrales wereldwijd en 
hieruit is gebleken dat de kuip van 
de nieuwste kerncentrales Doel 4 
en Tihange 3 nauwelijks tekenen 
heeft gegeven van materiaalschade 
over de laatste 40 jaar en dat de 
kuipwand dus nog minstens 100 
jaar extra veiligheid biedt.  Quote 
Van Walle: “In politieke debatten 
zitten veel mensen in het panel 
o.a. politici,  milieuactivisten, 
journalisten…, maar ingenieurs 
of wetenschappers zie of hoor 
je maar zelden, of toch niet bij 
doorslaggevende debatten”.

Het MYRRHA-project,  de 
nieuwe onderzoeksreactor van 
SCK, zal vooral bijdragen tot de 
vermindering van het volume en 
de levensduur van hoogradioactief 
afval,  maar in feite nog veel 
meer dan dat.  De gehele reactor 
zou tegen 2034 klaar moeten 
zijn. Ander onderzoek binnen 
SCK gaat over small modular 
reactors (SMR’s) en thorium-
reactoren. Een SMR is eigenlijk 
een kleine kerncentrale die minder 
splijtstof bevat en dus minder 
afval produceert.  Door de lagere 
productie is het gemakkelijker 
om de installatie veilig te 
houden en om gedurende een 
kortere periode en meer lokaal 
in te zetten. Interessant is dat 
kool- en gascentrales kunnen 
worden omgebouwd naar SMR 
door in essentie enkel de kern 
te vervangen. Anderzijds zijn de 
gesmolten-zout-reactoren met 
thorium het lichtpuntje van de 
toekomst. Van deze splijtstof is 
enorm veel aanwezig wereldwijd, 
veel meer dan uranium. Deze 
reactor is zeer veilig en produceert 
afval dat zijn gevaarlijke straling 
al binnen 300 jaar verliest terwijl 
dit met de bestaande kerncentrales 

tot wel 250.000 jaar kan zijn. 
Met voldoende investeringen 
zou de eerste thoriumcentrale 
wellicht binnen enkele decennia 
al een feit kunnen zijn. Quote 
Aït Abderrahim: “Hiermee 
zal er energie voorradig zijn 
tot lang nadat de mensheid is 
uitgestor ven”.

Het onderzoek en debat in de 
wetenschappelijke wereld is dus 
al grondig gevoerd. Het politieke 
debat blijft  hier maar bezig. 
Frankrijk gaat ondertussen massaal 
investeren in kerncentrales.
N-VA neemt steeds het standpunt 
in dat energie duurzaam, 
betaalbaar en zeker moet zijn. 
Kernenergie is veilig en duurzaam 
zoals hierboven besproken. 
Kernenergie is zeker en stabiel. 
Die cijfers en zekerheden halen 
gas, zon en wind helemaal niet. 
Energie zal enkel betaalbaar 
zijn als we ze zelf kunnen 
produceren en niets of nauwelijks 
moeten importeren. Ook maken 
gascentrales de elektriciteit 
duurder, niet enkel omwille van 
de gasprijs maar ook door de 
emissiekosten aan CO2.

MYRRHA doet fantastisch 
onderzoek naar afvalverwerking, 
toch maakt Groen het moeilijker 
en moeilijker om hun onderzoek 
draaiende te houden. Quote 
Wollants: “Want zolang er afval 
is,  heeft Groen nog een standpunt 
om tegen kernenergie te zijn. Het 
MYRRHA-project is nogmaals één 
van de vele reden waarom ik pleit 
voor het behoud van kernenergie 
en onze know-how”.
Quote Deconinck: “De knowhow 
in België is enorm groot en zit bij 
heel veel verschillende bedrijven”.

Voor elke lezer die geboeid is 
door dit onderwerp en nog met 
vragen zit,  stel len wij het boek 
‘Kernenergie: Nee Bedankt, Ja 
Graag? ’ van Walter Bogaerts als 
boekentip voor. Het boek bevat 
een link naar het e-boek vol 
f i lmpjes en i l lustraties en links 
naar de f i lmpjes zelf.
   Serge Sips
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De Slimste Leeuw 2021
Na een jaartje te hebben moeten overslaan door het 
welgekende virus, konden we gelukkig op 
23 oktober opnieuw onze quiz De Slimste Leeuw 
organiseren. Het werd alweer een geweldige editie, 
een heel gezellige avond. Presentator van dienst 
was onze nationale Jong N-VA-voorzitter Viktor 
Rooseleer, die speciaal hiervoor van Asse naar 
Dessel kwam afgezakt.

De top 3 bestond uit:
1.  Powered by PFOS
2. De Griekse Tragedie
3. De Wijze Gijzen

Tot volgend jaar! 

 
Zwerfvuilactie
Op 20 november stond er weer een zwerfvuilactie gepland. 
Onze actiecoördinator Mats Gijs en voorzitter Serge Sips 
trokken erop uit.  Helaas werd er weer heel wat zwerfvuil 
verzameld. Vooral aan bouwwerven werd er veel zwervend 
afval gevonden. Ook zijn er maar liefst om en bij  50 
mondmaskers gevonden!

Laten we het samen proper en aangenaam houden voor 
iedereen en gooi je vuil steeds thuis of ergens anders in de 
vuilbak.
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Foto: Het bestuur van Jong N-VA Dessel dankt Viktor Rooseleer voor 
zijn bekwame presentatie!

Foto: De jongeren betreuren dat ze telkens opnieuw 
meerdere vuilniszakken vol met zwerfvuil bij  elkaar 
rapen tijdens hun zwerfvuilactie. 

Foto: Er namen 10 ploegen deel aan de editie van 2021.

Foto: De deskundige jury.


