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Nieuwsbrief voor de Desselse bevolking

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

Beste Desselaar,
Elke drie jaar hebben alle N-VA-afdelingen opnieuw hun bestuursverkiezingen. Voor Dessel was dit op
10 maart 2022. Al onze leden kregen een oproep in de bus waarmee ze zich kandidaat konden stellen voor
ons bestuur. Onze mandatarissen maken sowieso deel uit van het bestuur zonder dat zij zich verkiesbaar
moeten stellen.
In de vorige editie kon u al lezen dat Guy Muylaert en ik respectievelijk als onder voorzitter en voorzitter
werden verkozen. Met trots kan ik u meedelen dat ook ieder die zich kandidaat stelde met grote meerderheid
van stemmen werd verkozen. Onze bestuursleden zijn: André Geerinckx, Brigitte Van Dael, Carlo Van
Beylen, Chris Minnen, Han Mermans, Jan Luyten, Kathy Verstappen, Koen Huysmans, Renild Peeters, Serge
Sips, Simonne Minnen, Sophie Verfaille en Tom Minnen.
Op onze vergadering van 14 april werden dan nog
volgende functies ingevuld:
•
•
•
•
•
•
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Secretaris: Sophie Verfaille
Penningmeester : Karin Kuypers
Ledenverantwoordelijke: Eric Peeters
Communicatieverantwoordelijke: Pieter-Jan Gys
Organisatieverantwoordelijke: Sophie Verfaille
Jongerenverantwoordelijke: Serge Sips

We namen ook afscheid van bestuursleden die
beslisten om zich geen kandidaat meer te stellen.
Bij deze wil ik dan ook Fons Dries, wijlen Hugo
Draulans en hun partners bedanken voor hun
jarenlange steun en inzet aan de partij.
Met Vlaamse groeten,
Ellen Verhoeven
voorzitter N-VA Dessel
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Jan Luyten aan het
woord...
Bestuur dicht bij de burger
Beste lezer, met het oog op de
vreselijke oorlog in Oekraïne,
waar voor alleen het Kremlin in
Rusland heeft gekozen en niet
hun bevolking, wil ik stilstaan
bij de manier waarop onze
samenleving wordt bestuurd.
Tot op vandaag worden
besluitvorming, wetgeving,
beslissingen, enz. in hoofdzaak
genomen door een centraal
geleid bestuur. Het verleden
heeft meermaals aangetoond
dat deze aanpak niet efficiënt
is. Beslissingen worden boven
de hoofden van de bevolking
genomen en leiden tot
ver vreemding van het individu,
waardoor het ongenoegen
toeneemt en het vertrouwen in
de politiek afneemt.

dat door deze gemeenten in het
verleden is gevoerd.
Op nationaal vlak kan het
voortbestaan van ons land
enkel worden gegarandeerd
indien we kiezen voor een
minimale federale overheid
waar besloten en beslist wordt
over gemeenschappelijke
onder werpen. Alle andere
bevoegdheden worden beter
toegewezen aan het lokaal
niveau. Enkel op deze manier
groeit het wederzijds vertrouwen
en neemt de onderlinge
verbondenheid toe, wat
uiteindelijk resulteert in een
verdraagzame samenleving. De
opgelegde transfers ruimen zo
plaats voor een solidariteit die
de gemeenschappen overstijgt.

Zo kom ik bij de internationale
context van mijn statement. De
internationale instanties zijn
in dit opzicht dringend toe aan
herbronning en vernieuwing. De
machtsverhoudingen hebben hun
Dicht bij ons illustreert de
oorsprong vooral in de 19e eeuw
zaak rond de terugdraaiende
gekregen. De heersers destijds
teller van de zonnepanelen hoe
Vlaanderen geen vat heeft op het voegden tegen heug en meug
beleid hieromtrent, waardoor de in volkeren en groeperingen
Vlaming die investeert in groene samen. Zo noemden ze hun
territorium o.a. België, maar
energie financieel door de
centrale, federale regering wordt slaagden ze er niet in of wilden
niet aan de verzuchtingen van de
afgestraft. In dit opzicht ben ik
bevolking tegemoet komen. En,
voorstander van een
doorgedreven gedecentraliseerd jawel lezer, nu nog moet tot in
verre windstreken het gepeupel
bestuur waar de besluitvorming
op deze aardkorst de ‘verdeel
mede door en dicht bij de
en heers’-politiek van de elite
mensen wordt genomen.
ondergaan!
Op lokaal vlak is een fusie
Een her vorming van de VNvan gemeenten voor mij geen
veiligheidsraad is onafwendbaar
noodzaak. Ik ben er van
willen we de volgende 100 jaar
overtuigd dat men beter kiest
in vrede en met respect naast
voor een samenwerking tussen
overheden zodat er ruimte blijft en voor mekaar kunnen samen
leven. Het kan toch niet zijn
voor een beleid met inspraak
dat regimes hun vetorecht
van de lokale bevolking. Hoe
blijven gebruiken om de wil
zinvol zou het zijn indien
en de rechten van hun eigen
men in Retie mee beslist over
bevolking te onderdrukken,
een project waar voor men
zinloos oorlogsgeweld gebruiken
in Witgoor geen draagkracht
om buren tot hun invloedssfeer
vindt? De fusies die momenteel
te verplichten en er zelfs
tot stand zijn gekomen hebben
niet van terugschrikken om
enkel de bedoeling gehad
populaties te vernederen, hun
om de financiële put door de
gemeenschap te helpen dichten. culturele waarde af te nemen of
dat wereldvreemde leiders hun
Dit zegt meer over het beleid
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Foto: Als rasechte democraat ijvert Jan Luyten
voor een bestuur dicht bij de burger.

eer en grootheidswaanzin met een
genocide willen beslechten.
Beste lezer, laten we de drang over de
macht van anderen begraven en dat we
als volkeren, met respect voor mekaar,
over onze eigen toekomst kunnen
beslissen!

Zondagsmarsen VLAKO

Ken je VLAKO al? VLAKO staat voor
Vlaamse Koepelbeweging. Zij streeft
op vreedzame wijze naar een zo ruim
mogelijke Vlaamse autonomie of
zelbeschikking.
VLAKO beweegt!
Vlamingen, we moeten samen bewegen
voor een Vrij Vlaanderen.
De verkiezingen in 2024 zijn het
moment waarop er kan afgerekend
worden met het huidige Vivaldibeleid en de Vlamingen eindelijk het
bestuur kunnen krijgen waar voor ze
in het stemhokje kiezen. Wij stappen,
maandelijks, van Vlaamse stad naar
Vlaamse stad voor : respect, vrije
meningsuiting, verantwoordelijkheid,
democratie en zelfbeschikking.
vervolg artikel: zie pagina hiernaast
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De waarheid achter de bedrijfsbelasting
betalen. De grootste Desselse
niet te controleren. Sommige
Als de gemeente belastingen
bedrijven, die ook de meeste
grote bedrijven hebben geen
heft, is dat omdat onze inwoners
motoren. Sommige kleine wel. Wij drijfkracht betaalden, blijven een
en bedrijven ook heel wat
gelijkaardig bedrag betalen dan
werden al langer gevraagd om die
dienstverlening en deftige
drijfkrachtbelasting af te schaffen. voorheen. We hebben het hier over
infrastructuur ver wachten.
Belgoprocess en Sibelco. Diegenen
Hieronder vind je de inkomsten en Zeker voor de kleine. Niets leuker
dan belastingen afschaffen. Echter ; die veel opper vlakte innemen,
de bron van waar die inkomsten
gaan dus wel betalen. Wij vinden
minder inkomsten is ook minder
komen.
dit billijk en correct. Anderen
investeringen…
Waar burgers boven op hun
blijkbaar niet…
personenbelastingen 6 % extra
Dus wat hebben we vorig jaar
moeten betalen voor de gemeente
Bedrijven die weinig opper vlakte
uitgewerkt? We hebben een
(waar Dessel bij de laagste van
innemen en motoren inzetten
nieuwe bedrijfsbelasting in het
het land is) mogen de gemeenten
(schrijnwerker, garagist…) gaan
leven geroepen, gebaseerd op
geen extra taxatie aanrekenen op
niks meer moeten betalen. Dat
een gelijksoortige belasting
de vennootschapsbelasting. Tot
gaat over ±30 bedrijven die
die de provincie heft. Goed,
vorig jaar betaalden bedrijven
vroeger wel en nu niks meer
belastingen op de motoren die ze
objectief controleerbaar. We
betalen. Bedrijven die geen
hebben. De drijfkrachtbelasting.
belasten niet de motoren, wel de
motoren inzetten maar wel veel
Dit was goed voor 170.084
bedrijfsopper vlakte. Vlot af te
opper vlakte innemen gaan vanaf
euro in 2020. Alle bedrijven
lezen op het plan. Daarbij ook een
nu wel betalen. Daarbij ook een
moesten dat betalen. De grote
vrijstelling voor bedrijven van
25-tal bedrijven die vroeger niks
én de kleine. Eén probleem; de
minder dan 5.000 m² bedrijfsbetaalden en nu wel gaan moeten
opper
vlakte,
waardoor
alle
kleine
aangifte.
B
edrijven
gaven
hun
		
betalen.
 Kris Van Dijck
bedrijven niet langer moeten
drijfkracht door maar dat was
5 % uitgekeerde

3 % individuele
werkingssubsidies
Inkomsten gemeente Dessel (verwachting 2022)					
hulpverlening OCMW
Gemeentefonds (dotatie van Vlaanderen)
€ 2.150.090
6 % bijdrage
Nucleaire belastingen
€ 2.019.541
politiezone
Wit zand-belasting
€
603.432
Onroerende voorheffing (burgers en bedrijven) € 3.062.331			
3 % aflossing
lening
Personenbelastingen (enkel burgers)
€ 2.188.371
overzicht uitgaven
Bedrijfsbelasting
€
180.000
Bijdrage Vlaanderen gemeentelijk onderwijs
€ 2.931.203
Overige inkomsten
€ 3.781.160
Totaal werkingsmiddelen voor 2022
€ 16.916.128

(ver volg artikel Zondagsmarsen VLAKO)

13 % investeringsuitgaven
19 % werkingsuitgaven

52 % loonkosten
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Zondag 22 mei wandelen we van 13.00 u. tot 17.00 u.
van Dessel over Mol naar Geel. Dessels burgemeester
Kris Van Dijck zal ons toespreken bij het vertrek
op het Campinaplein te Dessel en burgemeester van
Geel Vera Celis zal ons bij aankomst begroeten op
de Havermarkt te Geel. Iedereen is welkom, met je
familie, vrienden, vereniging. Je kan overal aansluiten
en meestappen zover je wilt. Er is een volg wagen
voorzien die de stappers na het evenement naar de
oorspronkelijke startplaats kan terugbrengen.
Meer info: Alex Decadt, alcat17@gmail.com of via
0478/203.330 en Guy Muylaert, gmuylaer@gmail.com
of via 0475 877 403.
Volg ons voor data en locaties op Facebook: Groep
VLAKO en www.vlaamsekoepelbeweging.be.
Vooraf inschrijven is niet verplicht, maar wel handig
voor de organisatie.
 Diana Slegers

Foto: Ellen, Guy en Kris zullen 22 mei zeker van de partij zijn.
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Pagina van Jong N-VA Dessel
Zwerfvuil rapen in de
Desselse straten

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

Er werden op zaterdag 26 maart
heel wat stunts uitgehaald om de
straten zwerfvuilvrij te maken.
Heel wat verzameld tijdens onze
zwerfvuilactie. Zwerfvuil hoort
in de vuilbak!
NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

Foto's: Jong N-VA Dessel hielp mee aan de lenteschoonmaak in de Desselse straten en ze moesten er letterlijk hun handen en voeten voor
vuil maken.

Nieuwe bestuursfuncties
Op de bestuursvergadering van 11 april werden de
overige bestuursfuncties verdeeld.
Tom Minnen werd verkozen als penningmeester en
Driss Zayou als onder voorzitter. Serge Sips werd
eerder al verkozen tot voorzitter. Proficiat, heren!
NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE
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DESSEL

De regering De Croo is een bedreiging
voor ons sociaal model.

!! 4 miljard éxtra tekort op amper 4 maanden tijd.
!! Steeds meer uitgaven, maar geen enkele extra
her vorming van de arbeidsmarkt.
!! Facturen blijven stijgen. Uw leven wordt steeds
duurder.
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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

