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Beste Desselaar,

Het eindejaar staat sti l letjes voor de deur. Tijd om 
eventjes terug te blikken naar het voorbije jaar en 
vooruit te kijken naar het nieuwe.
Er zijn het afgelopen jaar weer heel wat 
veranderingen geweest in ons dorp. Zo werd de oude 
Spinhal afgebroken om plaats te maken voor een 
nieuwe hypermoderne, fossielvrije gymhal,  weldra zal 
de bouw hiervan van start gaan. Tabloo werd off icieel 
geopend, de Expoo is zeker een bezoekje waard. De 
renovatie van de pomp is een feit,  een dossier dat al 
zoveel jaren aansleepte, is eindelijk afgesloten, en het 
resultaat mag gezien worden. Ons Dessels monument 
staat weer volop in al zijn pracht en glorie te pronken 
op de markt. De heraanleg van de Kleine Hei, 
Molenhei en Lorzestraat zijn volop bezig. Er werden 
nog vele andere zaken verwezenlijkt,  te veel om op te 
noemen.

We namen ook afscheid van een icoon in de Desselse 
politiek, Hugo Draulans. Zijn inzet,  idealisme en 
kritische noot worden gemist.  Bedankt Hugo, voor 
alles wat je deed en wie je was.

De dagen worden kouder, de nachten langer. De tijd 
van gezelligheid, lichtjes en warmte komt eraan. 
Niet voor iedereen even evident in deze tijden van 
crisis.  Bij  velen staat de verwarming wat lager en 
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N-VA Dessel wenst je

gezellige feestdagen

vol licht en warmte.
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gaan de lichtjes wat sneller uit.  Ook in 2023 staan 
ons nog heel wat uitdagingen te wachten. De ene al 
wat moeilijker dan de andere, maar we kijken positief 
vooruit.  De toekomst voorspellen kunnen we niet, 
er het beste van maken dat wel.  Geniet van de kleine 
dingen en doe wat je graag doet.
Het bestuur van N-VA Dessel wenst je f ijne, 
l iefdevolle feestdagen en een gezond en gelukkig 
2023.

Vlaamse groeten

Ellen Verhoeven
voorzitter N-VA Dessel

Dauwtrappen
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DESSEL

ZONDAG 5 FEBRUARI ‘23 
OM 8.00 U

VERTREK: VBS DE WEG-WIJZER, HANNEKESTRAAT DESSEL
De wandeling zal ongeveer  6  km ver zijn. 
Elke deelnemer wordt beloond met een lekkere boterham met spek of kaas.

PRIJS: € 8 PER VOLWASSENE, KIND (-12 J) GRATIS
Inschrijven verplicht voor 29/01/2023 via dessel@n-va.be of QR-code.
Inschrijving pas defi nitief na overschrijving op rekeningnummer: 
BE41 9793 5387 5910
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Foto: Pieter-Jan ziet toekomst in kernenergie als enige 
betrouwbare en lokale energiebron. 

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIEPieter-Jan Gys aan het woord...
De toekomst van energie zit in kernenergie
Laten we een kat een kat noemen. Deze federale regering 
onder leiding van Alexander De Croo en gedomineerd door 
de groenen (die met de federale verkiezingen in heel dit land 
amper 12 % haalden) is één van de slechtste federale regeringen 
die we ooit gehad hebben. Ze krijgen geen grote hervormingen 
doorgevoerd, ze nemen desastreuze beslissingen als het gaat 
over energie en de werkenden betalen het gelag en worden op 
geen enkele manier beloond voor hun harde werk. We voelen 
het al lemaal in onze portemonnee. België is ondertussen 
de slechtste leerling van de Europese klas als het gaat over 
begroting, met een begrotingstekort van 33,5 miljard euro, of 
5,8 procent van het bbp. Er wordt niet ten gronde gesaneerd.

Één van die meest desastreuze beslissingen van deze regering is 
het afbouwen van kernenergie. Ondertussen is kernreactor Doel 
3 al gesloten, de op één na jongste reactor van de kerncentrale 
van Doel.  Nochtans was Doel 3 lang belangrijk voor de 
elektriciteitsvoorziening in dit land, en kon de kernreactor 
de voorbije jaren opnieuw goede cijfers voorleggen. Doel 3 
produceerde sinds 1982 in het totaal 264.73 terawattuur aan 
stroom. Dat is drie keer zo veel als het totale elektriciteits-
verbruik in dit land vorig jaar. De centrale was ook zeer 
betrouwbaar en draaide gemiddeld 90 % van de tijd.

Op dit moment is 
kernenergie ongeveer 
goed voor 50 % 
van de Belgische 
stroomopwekking 
met een minimum 
van de totale uitstoot 
(4 %). Kernenergie is 
de enige betrouwbare 
en lokale energiebron 
die we hebben in 
dit land. Je begrijpt 
het goed, voor 
ons is kernenergie 
onmisbaar! (zie foto)

Maar deze regering ziet dat anders. Ze wil al le kerncentrales 
sluiten en de productie van energie vervangen door ‘groene’ 
energie en gascentrales.  In de afgelopen decennia heeft Europa 
zich té afhankelijk gemaakt van Russisch gas. Nu Rusland de 
gaskraan dicht heeft gedraaid, dreigen er grote problemen voor 
de Europese energiebevoorrading.
Groene energie is trouwens ook niet zo groen… De zeldzame 
metalen en grondstoffen die nodig zijn voor de productie van 
zonnepanelen en accu’s zijn niet onuitputtelijk. De ontmijning 
van deze stoffen uit de bodem zorgt daarbovenop voor enorm 
veel uitstoot en milieuvervuiling in onder andere China en 
Zuid-Amerika, waar tientallen vierkante kilometers grote 
plassen met afvalwater ontstaan vol met zware metalen, door 
de productie van deze groene energie bestemd voor Europa. 
De recyclage en verwerking van de zonnepanelen en accu’s 
is daarbij nog een zeer grote uitdaging, het recycleren van 
windmolenwieken is momenteel gewoon onmogelijk. Ook wil 
de overheid energie gaan produceren met gascentrales maar 

alle wagens tegen 2035 wel op elektriciteit 
laten rijden. In feite wordt de uitstoot 
gewoon verplaatst van de wagen naar de 
gecentraliseerde gascentrale.  Europa zal 
‘properder’ worden en andere delen van de 
planeet zullen zwaarder worden vervuild. 
Ironisch genoeg gaat ecocide (vernielen 
van het klimaat) binnenkort strafbaar 
worden, blijft  maar de vraag of we dit 
misdrijf  misschien kunnen inroepen tegen 
bijvoorbeeld onze regering…

De toekomst zit in het verder uitdiepen 
van de nucleaire technieken. Ik denk 
hierbij  aan kernfusie i.p.v. de huidige 
kernsplijt ing, deze techniek veroorzaakt 
nagenoeg geen afval of schadelijke emissies 
en er is geen risico op kernsmelting. De 
nieuwe MYRRHA-reactor die binnenkort 
wordt gebouwd op SCK CEN in Mol 
zal bijdragen aan dit onderzoek, alsook 
aan ‘transmutatie’,  een techniek die zal 
onderzoeken of we hoogradioactief, 
langlevend afval sneller kunnen laten 
vervallen tot een veilig product. Ik denk 
ook aan SMR, small modular reactors, 
kleine, innovatieve, modulaire reactoren die 
lokaal snel kunnen worden aan- en uitgezet. 
Alsook aan toekomstige technieken zoals 
de gesmoltenzoutreactor met thorium als 
brandstof.  Deze techniek produceert ook 
veel minder afval dat veel minder lang 
radioactief blijft . 

Je merkt het,  er zit toekomst in kernenergie. 
We moeten er gewoon voor durven blijven 
kiezen en in investeren! Ik ben ervan 
overtuigd dat we er ooit gaan komen. Als 
we op dat punt komen, zal er oneindig veel 
energie zijn voor de hele planeet zonder 
schadelijke afvalproducten of uitstoot!
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N-VA Dessel in actie
Half oktober buigen we ons traditioneel gezien 
met het hele bestuur over de aanpassingen 
van het meerjarenplan van het lokaal bestuur. 
Net zoals de rest van Vlaanderen is ook in 
het budget van onze gemeente de impact van 
de stijgende loon- en materiaalkosten niet te 
onderschatten. N-VA Dessel dacht constructief 
mee na over mogelijke oplossingen. De 
resultaten van de budgetbesprekingen worden 
voorgesteld op de gemeenteraadscommissie van 
8 december en ter goedkeuring voorgelegd op 
de gemeenteraad van 22 december.  

Zalen in Dessel
Het is heus nog niet zo lang geleden dat de gemeente 
geen infrastructuur had voor het verenigingsleven. 
De parochies hadden hun centra, denken we aan 
het parochiehuis en Zaal 700 in Dessel en het 
parochiecentrum in Witgoor, of aan de sporthallen 
van Jeugdhuis Spin in de Pastorijstraat.  Allen in 
privébezit.  Inbreng gemeente: nul.  Op goed twintig jaar 
tijd veranderde er enorm veel.  De gemeente bouwde 
nieuwe scholen waarbij die ook na de schooluren ter 
beschikking kwamen. De Spinhallen werden gekocht, 
worden vernieuwd of verder uitgebaat.  Sportcentrum 
Brasel zag het licht.  De kleuterscholen van Brasel en 
Heide werden aangekocht, evenals zaal De Eendracht. 
Er werd door de gemeente bovendien geïnvesteerd in PC 
Witgoor, in de sportgebouwen van Dessel en Witgoor 
Sport en de Witgoorse chiro’s.  Tot slot kwam dankzij het 
politiek beleid van onze gemeent Tabloo tot stand dat 
ook in al haar glorie ten dienste staat van de Desselse 
gemeenschap. Wie zegt dat er vanwege de gemeente niks 
gebeurde richting verenigingsleven en infrastructuur 
voor dat verenigingsleven is mis. 
Een volgende stap dient zich aan. Goed vijftien jaar 
geleden kocht de gemeente zaal De Eendracht. Dit om 
niet al leen de zaal te redden, maar ook de faciliteiten 
voor de fanfare veil  te houden. Niet veel later verkoos 
fanfare De Eendracht er voor om te gaan repeteren in 
JC Spin en zocht men een uitbater.  Nu die uitbater stopt 
en de fanfare de boodschap bracht de zaal niet langer te 
huren is een verdere exploitatie stopgezet.  Een recente 
keuring vanwege de brandweer is ook van die aard dat 
we moeten concluderen dat de huidige zaal niet langer 
bruikbaar mag zijn. De noodzakelijke investeringen 
lopen dermate op dat ze niet verantwoord zijn.
Hoe nu verder?
Wij willen al het mogelijke doen om in Dessel centrum 
een zaal te hebben. Daarvoor zullen nu alle pistes, 
inclusief publiek-private samenwerking, onderzocht 
worden. Een eerste gedachtewisseling vond plaats op 
de gemeenteraad van november. Echter zeggen dat er 
in Dessel geen zalen meer zijn door de sluiting van 
De Eendracht, is meer dan kort door de bocht. Wat 
er al lemaal door verenigingen of particulieren kan 
gehuurd worden: Tabloo, PC Witgoor, Kristoffelzaal,  de 
Boeretang, refters van al de Desselse scholen, scholekes 
Brasel en Heide, kantines van al onze voetbalclubs, noem 
maar op. 

Kempen 2030
De Kempense gemeenten worden opgeroepen 
mee te werken aan een klimaatvriendelijkere 
omgeving. Daarvoor moeten zij  zich mee 
inschakelen om de CO2-uitstoot drastisch te 
verminderen. Ambitie:  min 40 % tegen 2030. 
Dessel wil daarbij zeker mee haar best doen. 
Zo kregen bijna alle gemeentelijke gebouwen 
al zonnepanelen op hun dak en voeren we 
een strenger beleid m.b.t.  verwarming, 
elektriciteitsverbruik en wagenpark. Dessel 
wil zich daar dus zeer loyaal bij  aansluiten en 
inspanningen leveren. Echter…
Worden de doelstellingen niet te hoog 
geformuleerd? Is al les wat gevraagd wordt wel 
haalbaar? Wat ons het meest stoort,  is dat we 
aangemaand worden zoveel mogelijk fossiele 
brandstoffen te weren, maar men anderzijds 
in dit land voor de elektriciteitsproductie naar 
gas grijpt.  Onbegrijpelijk. Daar sta je dan 
als gemeente. Kempen 2030? Ja,  graag. Maar 
willen de dames en heren in Brussel ook het 
goede voorbeeld geven, a.u.b.? Want als al les 
wat ik elektrisch ga doen, en die elektriciteit 
wordt CO2-vervuilend gemaakt, dan staan we 
nergens. Daarom; elektriciteit van windmolens, 
zonnepanelen, waterkracht en… kernenergie. Nu 
meer dan ooit.

Foto: Willy en Kris dromen van een groene gemeente en een 
Vlaanderen met CO2-vrije elektriciteit. 
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Lid worden? Neem contact op met onze voorzitter:
Serge Sips: serge.sips@jongnva.be
dessel.jongnva.be • www.facebook.com/desseljongnva

Pagina van Jong N-VA DesselPagina van Jong N-VA Dessel

Wil je in 2023 onze ploeg komen versterken? 
Laat zeker van je horen en neem contact op 

met onze voorzitter Serge.

Contactgegevens: kijk hieronder!


