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Nieuwsbrief voor de Desselse bevolking
NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

Pieter-Jan Gys
Gemeenteraadslid

Beste Desselaar,
Kijk even naar de afbeelding hierboven en lees
de tekst. Het is artikel 19 uit de Universele
Rechten van de Mens (UVRM). Lees die tekst nu
nog eens, en laat het even bezinken… Hoezeer
gaat dit recht nog op anno 2021?
Tegenwoordig leven we in een vreemde wereld.
In een wereld waar het vooral op de toppen
van de tenen lopen is. In een wereld waar veel
mensen alsmaar vaker niet meer dur ven zeggen
wat ze denken. In een wereld waar iemand
die iets ‘fout’ zegt meteen aan de galg wordt
gehangen. Een wereld die voortaan gedomineerd
wordt door politieke correctheid. Vreemd, want
een mening hebben, is allesbehalve een misdaad.
In een vrije samenleving, waar vrije
meningsuiting centraal staat, zou niemand
schrik mogen hebben om eender welke mening
te verkondigen. Dit is al bij al een universeel
recht van elke mens. Hoe gek deze mening ook
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mag zijn, iedereen heeft het recht die mening te hebben
en te koesteren.
Uiteraard moet er streng worden opgetreden tegen
racisme, discriminatie en aanzetten tot geweld, in elk van
zijn vormen. Dit staat ook zo in de Belgische strafwet.
Wanneer iemand zich schuldig maakt aan één van deze
wandaden, zal die door de rechtsstaat ook strafrechtelijk
ver volgd worden, en terecht. Bovendien kan vrije
meningsuiting nooit een vrijgeleide zijn om een persoon
zijn integriteit te schenden of iemand niet met respect
te behandelen. Wat ons grote zorgen baart, is dat we
voortaan vaker merken dat de staat strafrechtelijk wil
optreden wanneer iemand een mening heeft of verkondigt,
die buiten die grenzen van de politieke correctheid valt.
Denk maar aan het vrouwonvriendelijke optreden van
Jeff Hoeyberghs in 2019 op de UGent. Wij vinden zijn
ideeën verfoeilijk en walgelijk, maar is het correct om
hem daar strafrechtelijk voor te ver volgen? Heeft hij niet
het recht die mening te hebben? Denk anderzijds aan
mensen die geloven dat de Europese immigratie gefaald
heeft. Mensen die openlijk voor deze meningen dur ven
uitkomen, zullen ongetwijfeld meteen bestempeld worden
met het etiket ‘racist’, maar hebben zij niet het recht deze
mening te hebben? Geloof je dat de aarde plat is? Geloof
je dat 5G schadelijk is? Geloof je niet in vaccinaties? Geen
meningen die wij delen, maar eenieder heeft het recht
deze mening te hebben en te koesteren zonder hier voor te
worden veroordeeld.
We vinden het zeer eng dat we leven in een wereld waarin
politieke correctheid over de samenleving waakt zoals
een totalitaire en dictatoriale big brother, waarin alles
dat buiten deze grenzen van de politieke correctheid
valt meteen wordt verketterd. Strips en boeken worden
uit de rekken gehaald, afleveringen worden offline of
uit de ether gehaald, beelden worden uit het straatbeeld
ver wijderd, … Zullen mensen binnenkort strafrechtelijk
ver volgd kunnen worden om een mening te hebben die
niet strookt met de politiek correcte ‘mainstream’? Het is
deze onweerstaanbare drang van de politieke correctheid
om tolerantie en gelijkheid te bekomen, die van onze
maatschappij net een zeer intolerante samenleving aan het
maken is.
Hoe vaak denk je bij jezelf of zeg je tegen je
gesprekspartner : “Maar ja, dat mag je eigenlijk niet
zeggen he.” Aan jou nu om het onderscheid te maken
tussen een vrije en een totalitaire samenleving.
Met vriendelijke groeten,
Pieter-Jan Gys
Gemeenteraadslid

V.U. Ellen Verhoeven, Zandvliet 60, Dessel - Verboden op de openbare weg te werpen.
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Diana Slegers aan het woord...
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Onze gemeente onderneemt actie om het recht
op wonen te garanderen, zeker voor mensen in
armoedesituaties. Mensen met een lager inkomen
hebben vaker kwaliteits- en betaalbaarheidsproblemen
op het vlak van huisvesting.
1.We zetten in op sociale woningen
Sociale woningen zijn een garantie voor betaalbare,
aangepaste en goede woningen in een gemeente.
Dit kunnen koop- en huur woningen zijn. Sociale
huisvestingsmaatschappij De Ark renoveert heel zijn
patrimonium in onze gemeente en werkt door aan
kleine inbreidingsprojecten. Dit betekent het opvullen
van open ruimtes binnen woonzones. Een mooi
voorbeeld hier van vind je in de Vogelzangstraat.
Het aanbod via het sociaal verhuurkantoor groeit
stilaan, zij maken wel degelijk een verschil.
2. We zetten in op verbetering van de woningkwaliteit
Wonen in een niet-kwaliteitsvolle woning houdt
gezondheidsrisico's in en heeft een negatieve invloed op
je levenskwaliteit. We zetten in op de verbetering van
woningen o.a. via het ‘conformiteitsattest’. De kwaliteit
van onze oudere woningmarkt wordt hierdoor stilaan
beter. Huur je een privéwoning waarbij je vragen hebt
over de kwaliteit, of ben je eigenaar van een woning
die je wenst te verhuren? Dan kan je via de gemeente
een controle aanvragen. Hierna ontvang je een officieel
attest over de kwaliteit en veiligheid van je woning.
3. Privaat huren betaalbaar maken
Ongeveer 30 % van de private huurders loopt het risico
om na het betalen van de huur niet genoeg inkomen
over te houden om een menswaardig leven te kunnen
leiden. Onze gemeente heeft een intern reglement voor
‘huursubsidie’. Indien je aan de voor waarden voldoet,
krijg je financiële ondersteuning tot je een betaalbare
woning vindt.
4. Aanbod alternatieve woonvormen
Alternatieve woonvormen kunnen echte oplossingen
zijn voor mensen met een laag inkomen. Daar voor is
er nood aan meer erkenning, omkadering en financiële
steun van de verschillende overheden. Het ‘zorg wonen’
kan hierin een eerste stap zijn.
Meer info via:
 Conformiteitsattest & huursubsidie
https://www.dessel.be/product/245/ongeschikt-ofonbewoonbaar-verklaren-van-een-woning

Foto: Diana is al jarenlang sociaal geëngageerd, eerst als
OCMW-raadslid en OCMW-voorzitter en nu in het Bijzonder
Comité voor de Sociale Dienst.
Leden Bijzonder Comité op foto vnlr : Karin Kuypers, Diana
Slegers, Anita Vandendungen, Eric Peeters

VerLEDding
Openbare verlichting is steeds een grote kost.
Zowel de aankoop van palen en lampen als het
energieverbruik zijn daar voor verantwoordelijk.
De kwaliteit van de openbare verlichting kwam
sinds kort in een stroomversnelling via de LEDlampen. LED-lampen zijn veel zuiniger, geven
meer licht en kunnen afhankelijk van de situatie
gedimd worden.
Vorig jaar nam Fluvius onze openbare verlichting
over en startte met de omschakeling. Vorig jaar
kwamen heel wat straten in Witgoor aan de
beurt, alsook Zanddijk, Polderstraat, Dijkstraat,
Spinnerstraat, Donkerstraat, achterste deel van
Brasel en Zandbergen. De volledige omschakeling
loopt tot en met 2030. Dit jaar staan o.a.
Kruisberg, Kuilstraat, Kuilender, Lorzestraat,
Vijverstraat en Kleine Heide op de planning
Heel de omschakeling moet zorgen voor een
besparing op de elektriciteitsfactuur van. Deze
daalde al van 113 764 euro in 2018 tot 93 910
euro vorig jaar. Bovendien werken we nu met een
nachtregime waarbij enkel op cruciale plaatsen de
lampen blijven branden. Eénmaal de verLEDding
voltooid kunnen alle lampen blijven branden.
Dus goedkoper, meer zichtbaarheid en een hogere
veiligheid.
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 Zorg wonen
https://www.dessel.be/product/301/zorg wonen
 De Ark en sociaal verhuurkantoor
https://www.arkwonen.be/home
https://www.svka.be/
 Of bel het OCMW van Dessel op 014 38 90 40.
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Foto: Schepen Herman Minnen op de Kruisberg waar de
verLEDding al voltooid is.
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Stand van zaken dossier ‘Riolering Kleine Heide en Molenhei’
samenwerkingsovereenkomst VMM en
gemeente
2018

2019

vooropwerp ingediend
bij VMM (Vlaamse MilieuMaatschappij)
akkoord voorontwerp

2020

*budget enkel voor ondergronds
brengen van laagspanningsnet;
riolering is via budget Hidrosan
en verLEDding via budget
Fluvius

raming:
€140 000*

2022

2021

start werken

aanstelling
ontwerpdossier wordt
aanpassen
studiebureau eerste ontwerp
opgesteld
ondergronds brengen van
laagspanningsnet en plaatsen
LED-verlichting ook onderdeel ook in Vijverstraat
net ondergronds +
van ontwerp
verLEDding

Bingo-avond
bestuursleden
N-VA Dessel
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Foto: Schepenen Willy en Barbara op
het houten platform, gemaakt door de
gemeentelijke technische dienst, aan de
nieuwe glijbaan aan de Sas4-toren.

Omdat we elkaar met
corona al zo lang niet
meer fysiek hebben
kunnen zien, organiseerde
het feestcomité van N-VA
Dessel op zaterdagavond
13 februari een digitale
bingo-avond voor de
bestuursleden.

Hernieuwbare energie in
Dessel vervijfvoudigd
De energieproductie via zonnepanelen
is de laatste jaren sterk gestegen, ze
is verdubbeld t.o.v. 2011. In 2020
waren we zelfs de sterkste stijger in
Vlaanderen. Ook op vlak van windenergie
scoren we met onze 13e plaats in
Vlaanderen heel goed. Zo zetten we het
burgemeestersconvenant met succes om
naar de praktijk.
*bron cijfers: www.energiesparen.be op 8/3/2021

Iedereen zorgde voor
een natje en een droogje
om zo samen online een
bingo-avond te kunnen
houden! Het werd een
gezellige avond en wie
weet iets om later fysiek,
met meer volk, nog eens
over te doen... We kijken
er alvast naar uit! Wordt
ver volgd.

Glijbaan aan Pagadderpad
Het Pagadderpad is weer een attractie rijker. De vertrek- en
aankomstplaats aan de Sas4-toren werd in een nieuw jasje
gestoken.
Een firma plantte er een mooie, avontuurlijke schuifaf. De
technische dienst van de gemeente Dessel nam het houtwerk en
de omgeving voor hun rekening. Beide leverden prachtig werk
met dit als resultaat. Onze Pagadders kunnen zich weer ten volle
uitleven op deze populaire en druk bezochte locatie.
Schepen Barbara Rommens van jeugd en schepen van toerisme
Willy Broeckx zijn dan ook zeer blij dat onze gemeente in deze
tijden de jeugd iets extra kan aanbieden.
Ze zijn vooral trots op de technische dienst van onze gemeente
voor hun prachtig werk.

WINDENERGIE
DESSEL
3 windturbines
1006 W/inw.
355 kW/km²
VLAANDEREN
580 windturbines
206 W/inw.
100 kW/km²

ZONNE-ENERGIE
DESSEL
1289 installaties
1414 W/inw.
499 kW/km²
VLAANDEREN
572 120 installaties
590 W/inw.
286 kW/km²
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Catalaanse onafhankelijkheidspartijen
winnen verkiezingen 14 februari 2021
Op 14 februari gingen de Catalanen naar de stembus om een nieuw
parlement te kiezen. Aanleiding voor deze verkiezingen was de
‘ongehoorzaamheid’ van president Quim Torra, een uitwas van het
nog steeds aanhoudende conflict rond de politieke gevangenen. De
Catalaanse president had het aangedurfd om de wetten van Madrid
te negeren en spandoeken op overheidsgebouwen geduld die deze
toestand, inmiddels formeel erkend als in strijd met de meest
fundamentele mensenrechten, aan te klagen. Torra werd daar voor
veroordeeld en nieuwe verkiezingen werden uitgeschreven.
Voor het eerst halen de onafhankelijkheidspartijen meer dan 50 %
van de stemmen, ze gaan van 70 naar 74 zetels. Het ganse regionale
parlement telt 135 zetels.
- Het linkse ERC (Esquerra Republicana de Catalunya) haalde 33
zetels.
- Het rechts-liberale Junts per Catalunya (partij van voormalig
president Carles Puigdemont) haalde 32 zetels.
- Het links tot extreemlinkse CUP (Candidatura d'Unitat Popular)
haalde 9 zetels.
We wensen de Catalanen proficiat met deze over winning! Net
zoals wij dromen en dagelijks werken aan een onafhankelijke
Vlaamse Republiek, blijven we ook onze Catalaanse
onafhankelijkheidsstrijders steunen in hun weg naar
onafhankelijkheid!

Stille studeerplek

Foto: De zetelverdeling na de verkiezingen van
februari 2021. De onafhankelijkheidspartijen (ERC,
Junts per Catalunya en CUP) halen voor het eerst
meer dan 50 %.
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Studeren voor de examens ter wijl je ouders thuis aan
het telewerken zijn of wanneer je kleine broer of zus
duidelijk ver veeld door een gebrek aan hobby's in je
buurt rondhangt, kan een echte uitdaging zijn. Voor
welke reden dan ook, soms kan je nood hebben aan
een plek waar je in alle rust kan studeren.
Op vraag van de jeugdraad richt de gemeente Dessel
een stille studeerplek in voor scholieren van de
middelbare school tijdens de blokperiode voor de
paasvakantie. In de cafetaria van de Sporthal van
Brasel kunnen 14 jongeren coronaveilig komen
studeren.
Meer informatie en reser vatie
via de gemeentelijke website
(https://www.dessel.be/
studieplekpaasexamen) of
via deze QR-code.
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Foto: In 2019 reisden enkele van onze jongeren af naar Barcelona
om de Diada (= Catalaanse feestdag) mee te vieren. Het was een
indrukwekkend moment.

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

