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De Desselse voorwaarden bij de berging van 
laag- en middelradioactief kortlevend afval  
in de gemeente

VEILIGHEID
g  Maximale voorzieningen
g  Controles
g  Opvolging milieu

OPENHEID
g  Communicatie- en 
 informatiecentrum 
g  Digicat 
g  Contact- en ombudsdienst
g  Blijvende inspraak van de  
 bevolking via STORA 

DESSEL PLUS
g  Lokaal Fonds 
g  3xG gezondheidsstudie 
g  Wetenschappelijk doe-centrum  
g  Ontmoetingsplaats voor Desselaars

DESSEL GROEIT
g  Behoud nucleaire kennis
g  Maximale tewerkstelling 
g  Mobiliteit 
g  Ruimtelijke ordening

DESSEL 2300
g  Sluitende financiering
g  Verderzetting alle voorwaarden
g  Gedurende de hele levensduur 
 van het cAt-project

STORA, jouw  
ogen en oren
STORA is de studie- en 
overleggroep die het 
radioactief afval dat aanwezig 
is in de regio van dichtbij 
opvolgt, in het belang van de 
Desselse bevolking. 
De vzw wordt gevormd door 70 Desselaars die 
samen het lokale gemeenschapsleven, het 
bedrijfsleven en de politiek vertegenwoordigen. 
STORA volgt de geplande berging van 
categorie A afval in Dessel op. In het 
bijzonder wordt erover gewaakt dat 
de Desselse voorwaarden hierbij 
ingevuld worden. Daarnaast 
komen binnen STORA ook 
alle andere nucleaire 
thema’s ook aan bod.

Leer filmen en monteren! Gratis workshops
Wil je graag leren filmen en monteren? Wil je graag Dessel of je vereniging in 
de kijker kunnen zetten met een filmpje? Neem dan zeker deel aan de workshops 
die georganiseerd worden door DIGICAT (de Desselse gemeenschapstelevisie) 
en STORA, in samenwerking met de gemeente Dessel, afdeling info en vrije tijd. 
In 6 zaterdagvoormiddagen leer je de basis van verschillende aspecten van het 
filmmaken, van ervaren lesgevers, experten in hun vakgebied.  

Deze lessenreeks staat open voor iedereen, met of zonder ervaring. We leren 
je graag de basisknepen van het filmen en monteren. Hoe meer Desselaars 
we warm kunnen krijgen om filmpjes te maken over Dessel, hoe meer filmpjes 
op DIGICAT kunnen verschijnen. Zo kan www.digicat.be een echt kanaal van 
gemeenschapstelevisie worden waar iedereen terecht kan om te kijken wat 
er leeft in onze gemeente en omgeving!
 
Waarom DIGICAT?  
STORA en Dessel vroegen in 2004 dat er op een eigentijdse manier 
gecommuniceerd zou worden over het nucleaire. Om de informatie over het 
cAt-project en de andere nucleaire activiteiten in de regio zo toegankelijk 
mogelijk te maken, werd daarom een website (en eerst ook een digitaal 
tv-kanaal, dat begin 2015 werd opgeheven) op poten gezet onder de naam 
DIGICAT. Dit kanaal staat ook ter beschikking van de Desselaars om via 
zelfgemaakte filmpjes te communiceren over het gemeenschapsleven. 

Het huidige DIGICAT is online sinds november 2010. Het is een proefproject 
om de haalbaarheid en praktische uitwerking van deze voorwaarde te 
bestuderen. Vandaag wordt bekeken hoe zo’n informatiekanaal best wordt 
verdergezet op de langere termijn.
      Lees verder op de volgende pagina     
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‘Belgoprocess kreeg 
een opvallende 
omheining’
‘Als voorbijganger in de 
Gravenstraat is het u al 
opgevallen dat Belgoprocess er 
sinds een aantal maanden net 
iets anders uitziet dan voorheen. 
Met name de omheining 
heeft een opknapbeurt gekregen en is voortaan uitgerust 
met scheermesjesdraad. Dit is de concrete vertaling 
van de richtlijnen van het FANC (Federaal Agentschap 
voor Nucleaire Controle) die de beveiliging van de site nog moet 
verbeteren. Daarnaast lopen ook andere projecten die de beveiliging 
van de site verhogen. Zo komt er ook een bijkomende interne 
perimeter en een centrale veiligheidspost binnen Belgoprocess. 
Deze investeringen zullen Belgoprocess beter wapenen tegen mensen 
of organisaties met verkeerde bedoelingen.’

  Philippe Lannoy
vertegenwoordiger van Belgoprocess 

in de STORA-werkgroep Communicatie 

Wat te doen bij een nucleair ongeval?

g  Blijf binnen of ga naar binnen
g  Sluit ramen en deuren
g  Luister naar de radio en kijk tv
g  Telefoneer niet onnodig
g  Laat de kinderen op school

ONTHOUDEN

INHOUD
g  Leer filmen en monteren! Gratis workshops
g   Onze gezondheid wordt onderzocht
g  Op weg naar een Lokaal Fonds in Dessel en Mol 
g  ‘Belgoprocess kreeg een opvallende 
 omheining’
g   Noodplanoefening in Dessel en Mol
g   Zware metalen in het bloed van 
 301 baby’s uit onze regio? 
 Infoavond op 4 februari

Zware metalen in het bloed van 
301 baby’s uit Dessel-Mol-Retie? 
Infoavond op 4 februari
In de 3xG-studie worden momenteel 
301 kindjes onderzocht die tussen 2011 en 2015 
geboren werden. De gehaltes van milieuvervuilende 
stoffen in hun bloed werden gemeten tijdens 
de zwangerschap en bij de geboorte. De kindjes 
worden nu verder opgevolgd om eventuele 
vroegtijdige effecten van deze stoffen op te sporen.

Er wordt een openbare infoavond georganiseerd 
over de nieuwste resultaten, namelijk de metingen 
van zware metalen. Hoe scoort onze regio ten 
opzichte van Vlaamse gemiddelden? Stijgt of daalt 
de concentratie van bepaalde zware metalen in ons 
lichaam? Ook de verdere plannen voor de komende 
jaren zullen worden toegelicht.

Benieuwd naar de resultaten van deze 
gezondheidsstudie? Kom dan zeker naar de 
3xG-infoavond! Iedereen is van harte welkom, 
inschrijven is niet nodig. De infoavond gaat door 
op donderdag 4 februari van 20u tot 21u in 
gemeenschapscentrum Den Dries, Kerkhofstraat 37 
in Retie.

Noodplanoefening in Dessel en Mol
Eind oktober 2015 werd een oefening georganiseerd waarbij 
een nucleair incident werd gesimuleerd bij Belgoprocess en SCK. 
Het oefenscenario voorzag een beperkte uitstoot van radioactief 
jodium bij SCK en op hetzelfde moment ook een transportongeval 
bij Belgoprocess. 

 
Vanuit het lokale 
crisiscentrum 
in Dessel en 
het federaal 
crisiscentrum 
in Brussel 
werden de acties 
gecoördineerd. 
In het nucleair 
noodplan 
spelen het 
gemeentelijk, het 
provinciaal en 

het federaal bestuur elk een rol. Een goede samenwerking en 
coördinatie tussen de verschillende niveaus en diensten is dan 
ook van cruciaal belang. Vandaar het belang van regelmatige 
noodplanoefeningen. Alle verschillende hulpdiensten konden 
tijdens deze nucleaire noodplanoefening de bestaande procedures 
uittesten. 

Vanuit STORA, MONA, en de gemeentebesturen van Dessel en 
Mol worden alvast een aantal aanbevelingen gedaan over de 
nucleaire noodplanning in het algemeen. De optimalisatie van de  
noodplanning was namelijk een lokale voorwaarde bij de 
cAt-berging. Daarom zal een lijst met vragen en aanbevelingen 
gericht worden naar de verschillende bevoegde 
beleidsniveaus. 

Bonsai



 STORA weetjes
g  Wist je dat STORA in 2015 promotie 

heeft gevoerd op 63 activiteiten in 
Dessel?

g  Wist je dat 45 Desselse verenigingen 
een vergoeding kregen voor zo’n 
STORA-promotie?

g  Wist je dat je nog steeds als vereniging 
bij STORA een aanvraag kan doen voor 
promotie?

WEDSTRIJD
Weet jij waar in Dessel  
deze foto genomen is?

Schrijf of mail je antwoord en 
maak kans op een waardebon van € 25, 
te gebruiken bij een Desselse handelaar!

Er waren 16 Desselaars die deelnamen 
aan de wedstrijd in het vorige 
STORA-magazine. Christiane Pirotte 
wint een waardebon van € 25. Proficiat!

Volg STORA op facebook!

Onze gezondheid wordt onderzocht
Sinds 2010 loopt de 3xG-studie, wat staat 
voor Gezondheid-Gemeenten-Geboorten, 
in de gemeenten Dessel, Mol en Retie. De 
studie gebeurt in opdracht van NIRAS en 
de partnerschappen STORA en MONA. Het was een 
voorwaarde bij de cAt-oppervlakteberging in Dessel, 
waarbij de studie wordt gezien als één van de 
initiatieven met een positieve impact op de lokale 
gemeenschap. 

De gezondheidsstudie omvat twee luiken: enerzijds 
het opsporen van milieuvervuilende stoffen in 
ons lichaam (via een onderzoek bij 301 baby’s) en 
anderzijds de vijfjaarlijkse analyse van ziekte- en 
sterftegegevens van de regio. De twee onderdelen 
van de studie moeten samen toelaten om een 
gezondheidsprofiel op te stellen van de inwoners 
van de regio. Aan de hand daarvan kunnen in 
een volgende stap aanbevelingen voor het 
gezondheidsbeleid geformuleerd worden, om 
zo de gezondheid van de inwoners te verbeteren.
Over het eerste luik van de 3xG-studie vindt u meer 
op het achterblad van dit magazine. 

De vijfjaarlijkse analyse van de ziekte- en sterftecijfers 
uit de regio werd ondertussen drie maal herhaald: 
in 2002, 2010 en 2015. Eind 2015 werden de laatste 
cijfers bekendgemaakt tijdens een open infoavond. 
We geven hiernaast de belangrijkste resultaten.

Het volledige rapport kan je terugvinden op 
www.studie3xg.be of je kan het opvragen bij STORA. 
Of kijk naar het filmpje op www.digicat.be met een 
duidelijke samenvatting van de resultaten van de 
analyse.

Onderzoek naar kankers en overlijdens 
in Dessel-Mol-Retie
Het aantal sterftes in onze regio was in de periode 2003-
2012 vergelijkbaar met het Vlaamse gemiddelde. Ook sterfte 
door kankers komt in onze regio niet meer voor dan elders in 
Vlaanderen. In Dessel-Mol-Retie kwamen in de periode 2008-
2012 iets minder kankers voor dan gemiddeld in Vlaanderen. 
Geen enkel kankertype kwam significant meer voor. Bij de 
vorige analyse in 2010 werden meer prostaat- en longkankers 
bij mannen vastgesteld dan gemiddeld, maar deze verhoging 
is niet meer terug te vinden in de cijfers van 2015.
Ook de cijfers over de ziekenhuisopnames en de aangeboren 
afwijkingen kwamen in grote lijnen overeen met de cijfers uit 
heel Vlaanderen.  

Beperkte regionale verschillen waargenomen
Dit betekent niet dat er op het vlak van gezondheid helemaal 
geen verschillen zouden zijn tussen de inwoners van Dessel-
Retie-Mol en de rest van Vlaanderen. In de rapporten zijn 
gegevens opgenomen over meer dan 10 verschillende 
kankertypes, 8 verschillende redenen voor ziekenhuisopname 
en een vijftiental types aangeboren afwijkingen. Tussen de 
grote lijnen die min of meer gelijk lopen, zijn er wel degelijk 
(kleinere) verschillen te vinden. In de analyses wordt telkens 
getracht de verschillen te duiden, al zijn ze soms ook te wijten 
aan toeval. 

Een concreet voorbeeld: in onze regio worden meer mensen 
dan gemiddeld opgenomen in een ziekenhuis omwille van 
hartinfarcten en chronische luchtwegaandoeningen. Het 
aantal overlijdens door ziekten aan hart en bloedvaten 
is echter niet hoger dan gemiddeld. Dit kan er op wijzen 
dat het niet zo is dat deze ziekten meer voorkomen in de 
regio, maar bijvoorbeeld dat de huisartsen in onze regio 
sneller doorverwijzen naar het ziekenhuis. Er komen 
daarentegen wel meer dan gemiddeld overlijdens door 
chronische luchtwegaandoeningen voor in onze regio ten 
opzichte van Vlaanderen. Dat bevestigt dus het groter aantal 
hospitalisaties omwille van luchtwegaandoeningen, vooral 
bij mannen. 

Met de waargenomen verschillen kan rekening gehouden 
worden bij het uitwerken van preventiecampagnes. Het 
vroegtijdig signaleren en beter begrijpen van de relaties met 
levensstijl en leefomgeving kan een aandachtspunt worden. 
Dit maakt deel uit van een volgende fase van de 3xG-studie.

Op weg naar een Lokaal Fonds in Dessel en Mol
Zowel STOLA in Dessel als MONA in Mol zijn in hun eindrapport 
tot de conclusie gekomen dat er, als voorwaarde bij de berging 
van categorie A afval, een fonds moet gecreëerd worden dat een 
meerwaarde kan betekenen in de gemeenschap, over een periode van 300 jaar. 
Op die manier kan ook een draagvlak voor de berging gecreëerd worden bij de 
toekomstige generaties, die ook te maken zullen krijgen met de berging.
 

Om dit te verwezenlijken, zal 
een ‘Lokaal Fonds’ opgericht 
worden, waarvan het geld 
zal dienen om projecten en 
activiteiten te ondersteunen 
die de levenskwaliteit van de 
lokale bevolking ten goede 
komen, en dit over meerdere 
generaties. Er wordt een 
bedrag van ongeveer 100 
miljoen euro voorzien in het 
Lokaal Fonds. Dit bedrag 
kan pas gestort worden als 

NIRAS een vergunning voor de berging verkregen heeft. Het kapitaal zal 
veilig worden belegd en enkel de opbrengsten uit deze beleggingen zullen 
jaarlijks gebruikt worden om lokale projecten mee te financieren. Op die 
manier kan het fonds 300 jaar blijven bestaan. Er komen twee deelfondsen, 
één voor Dessel en één voor Mol, waarover de opbrengsten gelijk verdeeld 
worden.

Het Lokaal Fonds wordt op 3 juni 2016 gesticht
De statuten van het Lokaal Fonds zijn in december 2015 definitief 
goedgekeurd door STORA, MONA en NIRAS. Vooraleer het Lokaal Fonds 
ook echt opgericht kan worden, moet de Raad van Bestuur samengesteld 
zijn. Naast de 3 Desselse en de 3 Molse bestuurders moet ook een 7e, 
onafhankelijke bestuurder aangeduid worden door NIRAS, in samenspraak 
met MONA en STORA. 

Ondertussen werd alvast de datum voor de stichting van het Lokaal 
Fonds vastgelegd op vrijdag 3 juni 2016. Voordat het Lokaal Fonds 
echt in werking kan treden is er nog werk voor de boeg. In de komende 
maanden zal nog op punt gezet worden hoe de Desselaars en de Desselse 
verenigingen een project zullen kunnen indienen, en hoe die projecten 
geselecteerd en achteraf geëvalueerd zullen worden. 

De uitwerking gebeurt door de STORA-werkgroep Lokaal Fonds, die 
hiervoor kan rekenen op het deskundige advies van de Koning Boudewijn 
Stichting, die al jaren grote fondsen beheert. De Algemene Vergadering 
van STORA moet de reglementen dan nog goedkeuren.
Ten vroegste in januari 2017 kan er geld in het Lokaal Fonds gestort 
worden, bij wijze van een voorschot. Het volledige bedrag wordt pas 
gestort nadat de vergunning voor de berging is afgeleverd.

Ervaring of niet, kom naar deze 6 videoworkshops 
Deze lessenreeks is bedoeld voor iedereen die de basis van het 
film maken onder de knie willen krijgen. Je kan je inschrijven voor 
de hele reeks van zes of enkel voor de sessies die je interesseren. 
De workshops zijn volledig gratis en worden gegeven door ervaren lesgevers.  
Filmen met iPad en monteren met iMovie
Als je een iPad hebt, heb je misschien al veel leuke filmpjes gemaakt.  iMovie 
is ideaal om je opnames te bewerken. ‘Ook jij hebt het in je vingers om een 
geweldige film te maken. Je kiest een thema en je favoriete fragmenten. 
Vervolgens bewerk je ze, voeg je effecten toe en maak je er een soundtrack bij. 
Dankzij de gestroomlijnde interface is een film maken in iMovie zo gebeurd. 
En het is nog leuk ook’, aldus Kurt, docent bij ICT Atelier. Al het nodige 
materiaal is aanwezig, je hoeft dus niets mee te brengen.

Scenario’s en interviewtechnieken
‘Het verhaal staat centraal. Als filmmakers zijn we verhalenvertellers’, stelt 
lesgever Hans Manshoven. ‘Creativiteit, visualisatie en emotie kunnen een 
banaal onderwerp plots weer interessant en boeiend maken.’ Hoe begin je goed 
voorbereid aan je reportage? Aan de hand van concrete voorbeelden kom je het 
te weten. Ook de juiste aanpak van een interview is hierbij natuurlijk belangrijk.

Sportreportages 

Het maken van een reportage over een sportwedstrijd is een vak apart. 
Tom Malin is regisseur bij Sporza en vertelt erover vanuit zijn dagelijkse 
werkervaring. Als praktische oefening kan er dan een beeldverslag gemaakt 
worden van een sportevenement of wedstrijd in Dessel. 
Interesse in één of meerdere workshops? Schrijf je in bij info@stora.org, 
dit kan tot één week voor de betreffende workshop. Alle workshops zijn gratis en 
gaan telkens door op zaterdagvoormiddag, van 9u tot 12u, in de DIGICAT-studio 
in Dessel, Lorzestraat 44a. 

Meer info op www.stora.org en www.dessel.be.  


