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Beste Desselaar,
We leven in rare tijden. Al meer dan een jaar 
leven we in onzekerheid, worden onze vrijheden 
beknot in naam van de volksgezondheid, moet 
je ‘woke’ zijn of je bent niet meer mee,… Noem 
maar op. De wereld staat op zijn kop, denk ik 
wel eens. Er worden tal van acties georganiseerd, 
belangengroepen opgericht,  zaken worden in 
vraag gesteld, op zich niks mis mee. We leven in 
een vrij  Vlaanderen waar iedereen recht heeft op 
zijn eigen mening maar wel met respect voor een 
ander. Maar dat respect is soms ver te zoeken.
Onze voorouders hebben gevochten voor een 
vrije samenleving, een Vlaanderen waarin hun 
nazaten zonder grote zorgen en in volledige 
vrijheid kunnen leven, helaas is dit voor velen 
nog een utopie. De coronacrisis maakt het er ook 
niet makkelijker op, maar ik ben ervan overtuigd 
dat als we allemaal een beetje leven naar onze 
Westerse, Vlaamse normen en waarden, we er 
wel komen.
Met onze Vlaamse Feestdag, 11 juli,  in het 
vooruitzicht wil ik ze nog eens graag herhalen, 
onze 5 Vlaamse basiswaarden: vrijheid, 
gelijkheid, solidariteit,  respect en burgerschap.
Als ik naar het afgelopen jaar kijk, zie ik dat 
deze waarden bij  het merendeel van de Vlaamse 
bevolking toch nog leven. Ik denk maar aan de 
solidariteit die getoond werd met de zorgsector 
en de vele vrijwilligers,  ook in Dessel,  waarvoor 
dank, die er mee voor zorgen dat we sti laan het 
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Ellen Verhoeven
voorzitter N-VA Dessel

l icht aan het einde van de tunnel zien.
Met 11 juli  in het vooruitzicht wensen we jullie vanuit 
N-VA Dessel een f ijne Vlaamse Feestdag toe. Vergeet zeker 
niet je vlag te hangen die dag! Heb je er nog geen? Deze 
zijn gratis verkrijgbaar op ons secretariaat,  Zandvliet 60. 
Op voorwaarde dat je ze hangt, uiteraard!
Hou het veilig en gezond!
 
Met Vlaamse groeten,

Ellen Verhoeven
Voorzitter N-VA Dessel
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Ellen Broeckx aan het woord...
Ik ben voorzitter van het Uitvoerend Comité van het Lokaal 
Fonds. Er werden verschil lende voorwaarden gesteld bij  de 
oppervlakteberging voor laag- en middelactief radioactief 
afval in Dessel (cAt-project).  Deze voorwaarden gingen over 
veiligheid, milieu en gezondheid, communicatie,  het behoud van 
de nucleaire knowhow in de regio, tewerkstelling, kennisbeheer 
en de voortzetting van het overleg en de medewerking van de 
lokale gemeenschappen aan het bergingsproject.  Het Lokaal 
Fonds is zo nog een andere voorwaarde die STORA, MONA en 
NIRAS samen realiseren. 
Door lokale projecten en activiteiten f inancieel te ondersteunen 
wil het Lokaal Fonds een meerwaarde creëren. Op deze manier 
wil het Lokaal Fonds er mee voor zorgen dat het draagvlak voor 
de berging van radioactief afval in Dessel blijft  bestaan.
Het Lokaal Fonds zal gedurende 300 jaar blijven bestaan 
(net zolang er radioactiviteit in de berging aanwezig is). 
Het beginvermogen wordt belegd en enkel de jaarlijkse 
renteopbrengsten worden gebruikt voor de f inanciering van de 
projecten. Het is één fonds en bestaat uit twee gelijkwaardige 
compartimenten voor Mol en Dessel.
In december 2018 lanceerde het Desselse compartiment zijn 
eerste projectoproep. Het was een open oproep en alle Desselse 
organisaties en verenigingen konden een aanvraag indienen. 52 
aanvragen werden ingediend, al le aanvragen werden beoordeeld 
aan de hand van criteria en 19 projecten werden goedgekeurd en 
konden rekenen op f inanciële steun.
In januari 2020 lanceerde het compartiment Dessel zijn tweede 
oproep: “Vier mee 750 jaar Dessel”.  In 2021 bestaat de gemeente 
750 jaar, en het Lokaal Fonds wilde initiatieven rond het 
feestjaar mee steunen. 11 projecten werden geselecteerd. Jammer 
genoeg konden door het corona-jaar de festiviteiten nog niet 
doorgaan. 
In juni werd de derde projectoproep gelanceerd, specif iek 
gericht naar Desselse verenigingen en gemeentelijke 
adviesraden. Verenigingen hebben sterk geleden onder de 
coronacrisis.  Hopelijk is het einde van de coronacrisis sti laan 
in zicht en kunnen de verenigingen hun werking terug volledig 
opstarten. Het Lokaal Fonds willen we hen een hart onder 
de riem te steken en terug op weg helpen naar een bloeiende 
werking en men wil projecten steunen die het sociale leven 
in Dessel terug op gang brengen. Al de modaliteiten voor het 
indienen van een project kan vinden op www.lokaalfonds.be.

Foto: Gemeente-
raadslid Ellen 
Broeckx is 
voorzitter van 
het Uitvoerend 
Comité van het 
Lokaal Fonds.
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 Zomeractie Dessels Kado
Deze zomer zet de gemeente de 
cadeaubon Dessels Kado nog eens 
extra in de kijker. Ondertussen heb je 
vast de mooie folder in je brievenbus 
gevonden. Hierin vind je al le Desselse 
handelaars die aan de actie deelnemen 
terug. Aan de achterzijde van de folder 
is een stempelkaart bevestigd. Trek met 
deze stempelkaart langs de deelnemende 
handelaars en verzamel zo 5 verschil lende 
stempels.  Dit doe je heel simpel door 
aankopen te doen in 5 verschil lende 
handelszaken. 
In ruil  voor een volle stempelkaart krijg 
in je AC De Plaetse een Dessels Kado-
bon ter waarde van € 10 (maximum 1 
bon per gezin). Door deel te nemen aan 
deze actie steun je de lokale handelaars 
aangezien je je aankopen bij  hen doet. 
Daarenboven besteed je de bon die je 
van de gemeente krijgt ook weer bij 
diezelfde lokale handelaars.  Als iedereen 
deelneemt, investeert de gemeente een 
totaalbedrag van ongeveer € 40 000 in de 
Desselse lokale economie. 
Is je eerste stempelkaart vol? Dan kan je 
altijd blijven verder sparen. Je krijgt geen 
extra Kado-bon meer, maar maakt wel 
meer kans op de grote prijzenpot. Uit de 
binnengebrachte stempelkaarten worden 
er namelijk 10 winnaars getrokken voor 
een prijzenpot van maar liefst € 2000. De 
hoofdprijs bedraagt een pakket Kado-
bonnen van € 1000, de tweede prijs € 500 
en de derde prijs 
€ 200. Veel winkelplezier gewenst!
   Willy Broeckx

Foto: Schepen van Lokale Economie, Willy Broeckx, 
toont de folder van de Zomeractie. 
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Aanpassing jeugddelinquenten-
decreet
Het nieuws dat een 14-jarig meisje na een 
groepsverkrachting, die tevens ook nog eens 
werd verspreid via sociale media, zichzelf van 
het leven beroofde kwam bij éénieder hard 
binnen.
Onmiddellijk werden de foto’s van de vier 
verdachten via diezelfde sociale media verspreid 
met daarbij de oproep om deze schoften een 
lesje te leren, liefst nog zo gruwelijk mogelijk. 
Naast het feit dat het nooit een goed idee is om 
het recht in eigen handen te nemen, ondanks dat 
deze feiten gevoelens van wraak oproepen, zou 
het jammer genoeg ook geen oplossing zijn. 
Hoe schrijnend dit verhaal ook is,  het is 
jammerlijk geen op zich alleenstaande 
zaak. Bovendien is boxing (het delen van 
identiteitsgegevens van derden zonder 
toestemming) bij  wet verboden. Men moet er bij 
sti lstaan dat ook het delen van deze berichten 
eigenlijk strafbaar is.
De meest recente cijfers van Amnesty geven aan 
dat misbruik een enorm onderschat probleem 
is.  Bovendien zijn de cijfers slechts het topje 
van de ijsberg aangezien de meeste slachtoffers 
zelfs geen aangifte durven te doen o.w.v. de 
vooroordelen die nog steeds vastplakken aan de 
slachtoffers. 
Valerie Van Peel deed hieromtrent een 
pakkende interpellatie in de kamer met de 
vraag hier eindelijk iets aan te veranderen. 
Daarnaast bleef Zuhal Demir ook niet bij  de 
pakken zitten. Ze zorgde er met het nieuwe 
jeugddelinquentendecreet voor dat jeugdrechters 
elke verkrachting streng en kordaat kunnen 
vervolgen met langdurige opsluiting, ook indien 
de daders minderjarig zijn. 
Verder geven we ook graag mee dat het nooit 
de bedoeling kan zijn om onze kinderen in hun 
vrijheid te beperken maar dat het eerder een 
kwestie is om onze kinderen aan te leren wat het 
betekent om respectvol met anderen om te gaan. 
En dat als er ooit iets fout gaat,  er steeds hulp 
bereikbaar is zodat de daders verantwoordelijk 
kunnen worden gesteld.
Tot slot:  indien je slachtoffer bent van geweld of 
getuige was, dan kan je steeds contact opnemen 
met de hulplijn voor vragen bij  geweld op 
het nummer 1712. Hier zal naar je geluisterd 
worden en kan men je ook doorverwijzen waar 
nodig. 

  Sophie Ver faille

Via de QR-codes 
kan je hier meer 
over lezen of 
bekijken.
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Vrijheid van meningsuiting (2) 
In maart schreef ik nog in deze Betrokkenheid: “Zullen 
mensen binnenkort strafrechtelijk vervolgd kunnen 
worden om een mening te hebben die niet strookt met 
de politiek correcte ‘mainstream’?”. Ondertussen, amper 
twee maanden later,  is het al zo ver. Op 26 mei werden 
vier leden van de radicaal-rechtse groepering ‘Voorpost’ 
door de rechtbank in Mechelen veroordeeld tot 6 
maanden cel.  Drie leden kregen een straf met uitstel, 
voor één lid gaat het om een effectieve gevangenisstraf. 
Reden? Op een betoging hielden ze een spandoek 
omhoog met de boodschap ‘Stop Islamisering’.
Ik spreek me niet uit over de boodschap op het 
spandoek, wel over het feit dat meningen die niet 
stroken met wat politiek correct geacht wordt, 
ongenadig en ongewenst worden weggewerkt. Hier dus 
in de vorm van een gevangenisstraf.
Een degelijk en vrij  debat mag geen taboes kennen. 
Het is net door het debat te kunnen voeren over 
alle aspecten van het spectrum, van extreemlinks 
tot extreemrechts,  en vooral over het grote centrum 
daartussen, dat er tot een gedegen en gebalanceerde 
uitkomst kan worden gekomen.
Extremen help je niet uit de maatschappij door ze 
strafrechtelijk te vervolgen, in de gevangenis te steken 
of ze het zwijgen op te leggen. Dit wakkert extremisme 
alleen maar aan. Je helpt dit uit de maatschappij door 
de bevolking te horen, een fatsoenlijk debat te voeren 
en realistische, gebalanceerde en menselijke oplossingen 
aan te reiken. Een mening of een opinie an sich kan 
nooit strafbaar zijn. Je kan de inhoud ervan goed of 
slecht,  geweldig of verwerpelijk vinden, maar nooit, 
nooit kan een opinie in een vrije samenleving strafbaar 
zijn.
De basisinzichten van de Belgische grondwetgever 
in 1831 waren vrijheid van meningsuiting. Vrije 
meningsuiting is heilig en niet vervolgbaar. De Vivaldi-
regering maakte aanzetten tot haat strafbaar ; maar wat is 
‘haat’? Hoe definieer je haat? Haat is niet verboden. Hoe 
kan dan aanzetten tot iets wat niet verboden is,  strafbaar 
zijn?     Pieter-Jan Gys

Foto: Federaal kamerlid Valerie Van Peel en Vlaams minister van 
Justitie Zuhal Demir pakken straffeloosheid voor jonge verkrachters 
aan. 

https://www.zuhaldemir.be/nieuws/langdurige-opsluiting-minderjarigen-weldra-ook-mogelijk-voor-verkrachting-zonder-verzwarende 
https://www.facebook.com/Vanpeelvalerie/videos/210756437555414
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Coronavaccin bij jongeren

Ontwerp een speeltuin voor een pleintje in Dessel 
Weet je nog? Onze speelpleintjesactie is al  geleden van 2018. De tijd vliegt,  maar 
we hebben niet sti l  gezeten. We hadden toen beloofd om het winnende ontwerp te 
verdedigen bij  het gemeentebestuur en dat wordt volop gedaan! 
De voorbije maanden heb ik met de afdeling Vrije tijd van onze gemeente alle 
speeltuintjes en speelpleintjes in de gemeente bekeken. Welke speeltuinen hebben 
de keuring goed doorstaan? Welke zijn aan vervanging toe? Waar kunnen we nieuwe 
elementen toevoegen? Zijn onze skatepleintjes nog in orde? Is er voldoende ruimte 
voor onze jongeren? Zijn er regio’s waar er meer speelmogelijkheden nodig zijn? Al 
die vragen worden gesteld en beantwoord. Dit zal hoogstwaarschijnlijk resulteren 
in een uitgebreid dossier dat over verschil lende jaren uitgevoerd zal worden. Op dit 
moment zitten we nog maar in de beginfase, maar je hoort er zeker nog meer van. 
	 	  Barbara Rommens

Terwijl  de zomer dichterbij komt, komen ook de 
uitnodigingen voor vele jongeren om zich te laten 
vaccineren dichterbij.  Hoewel het ieders recht is om 
het gratis vaccin te weigeren, kan men elkaar enkel 
aanmoedigen om het toch te halen. Ook circuleren 
er nog verschil lende vragen doorheen het land. Hier 
noemen we er een paar op en proberen ze kort maar 
krachtig te beantwoorden.

"De vaccins zijn veel te gehaast gemaakt, normaal 
duurt dat minstens 10 jaar."
De vaccins zijn inderdaad relatief snel op de markt 
gekomen, maar dit gebeurde allesbehalve gehaast. 
Operation Warp Speed is een partnerschap die 
ervoor zorgde dat de vaccins op recordsnelheid 
ontwikkeld, geproduceerd alsook gedistribueerd 
werden. Het gaf onderzoeksfinanciering aan de 
grootste vaccinproducenten die wij vandaag kennen 
(Johnson & Johnson, AstraZeneca, Moderna, 
Pfizer…). Daarenboven werd er fors gehamerd op een 
vermindering van de bureaucratie.  Zo werd er niet 
meer stapsgewijs gewerkt,  maar gingen stappen A, 
B en C gelijktijdig van start.  Dit al les zorgde ervoor 
dat via universele samenwerking op een relatief korte 
periode veilige vaccins gecreëerd werden. 

"In de Scandinavische landen zijn verschillende 
mensen overleden aan het vaccin!"
23 mensen uit Noorwegen zijn inderdaad overleden 
één week na de injectie van hun vaccin. Dit verhaal 
speelde zich af bij  de eerste vaccinatiestroom van 
het land, waarbij de vaccins gegeven werden aan de 
oudsten en meest kwetsbare inwoners. Dit waren de 
inwoners van de rusthuizen. Maar als je weet dat 
wekelijks meer dan 400 mensen in rusthuizen sterven 
in Noorwegen, lijkt het verband met het vaccin 
steeds te krimpen. De WHO is deze gevallen dan ook 

gaan onderzoeken en er werd geen verband met de 
coronavaccins gevonden. Logisch want verband is 
niet meteen oorzaak. De 23 op 57.604 gevaccineerden 
komt neer op 0,038 % kans om te overlijden. De kans 
op overlijden op de baan of gebeten worden door een 
hond en kat is groter dan te sterven aan het vaccin.

"Als de ouderen al gevaccineerd zijn, is er toch 
geen probleem?"
Deze uitspraak hoor je vaak, maar is niet helemaal 
accuraat.  Terwijl  het klopt dat de oudere mensen 
het meest kwetsbaar zijn voor het coronavirus, 
kan het ook gevaarlijk zijn voor jongeren. Maar 
wat hier vooral belangrijk is,  is dat we naar de 
gemeenschap als geheel moeten kijken en niet op 
persoonlijk niveau. Als niet iedereen actief meedoet 
aan de vaccinatiecampagne zal het gevaar om je 
grootouders te besmetten blijven bestaan. Het is 
dus een collectieve verantwoordelijkheid om aan 
de groepsimmuniteit te geraken, zodat de mutaties 
van het virus vermeden worden en er geen nieuwe 
varianten komen.

Natuurlijk zijn er nog 
veel andere vragen, maar 
wie zich wil informeren, 
zal hier steeds een 
antwoord op vinden. 

Hopelijk kunnen wij 
rekenen op jullie 
medewerking en wie weet 
zie je iemand van ons 
bestuur wel een 
shift draaien in het 
vaccinatiecentrum 
BalDeMoRe!				   Driss Zayou

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

Foto: Het winnende ontwerp 
van Fran, Myrthe, Lara en 
Colette.

Foto: Guy en Driss draaien met 
enthousiasme mee als vrijwilligers 
in het vaccinatiecentrum.
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