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Beste inwoners
Het is de eerste keer dat ik mij langs
deze weg tot u mag richten.
We hebben de voorbije weken al
mogen genieten van enkele prachtige
voorjaarsdagen. De lente is duidelijk
in het land en dat merk je aan alles
en iedereen. De natuur krijgt opnieuw
kleur, nieuw leven ontspringt en de
mensen lopen er vrolijk bij. Hopelijk
houdt het mooie lenteweer aan
tot Paasmaandag, wanneer de
uitgestelde carnavalstoet van Rotem
zal doorgaan.
Het stadsbestuur maakt de komende
weken en maanden volop werk
van het op punt stellen van diverse
dossiers, waaronder de realisatie
van een nieuw ontmoetingscentrum
in Dilsen. De ideeënmarkt die we
hierover organiseerden was een groot
succes. Niet alleen qua opkomst, ook
inhoudelijk waren de aanwezigen zeer
tevreden over dit inspraakmoment.
Er is ook weer goed nieuws, want
we kunnen nu al aankondigen dat er
in september opnieuw Parkfeesten
georganiseerd zullen worden, met op
donderdag 19/09 de bekende After
Work Party, op vrijdag 20/09 een
sportactiviteit, op zaterdag 21/09
een culturele activiteit en op zondag
22/09 de grote Familiedag in het
kasteelpark Ter Motten. Vergeet zeker
niet deze data al in uw agenda te
noteren!
Veel leesplezier en tot ziens!
Kelly Issaris
schepen

De ideeënmarkt over het nieuwe ontmoetingscentrum in Dilsen trok heel
wat belangstellenden. Je leest meer over dit geslaagde inspraakmoment
verderop in deze Nieuwsbrief!

Sluitingsdagen stedelijke diensten
Opgelet!
Op
maandag
22
april
(Paasmaandag)
en
woensdag
1
mei (Feest van de Arbeid) zullen
alle stedelijke diensten, dus ook de
bibliotheek en het containerpark, gesloten zijn!
Een actueel overzicht van de openingstijden per dienst
is uiteraard steeds terug te vinden op onze website
www.dilsen-stokkem.be!

CARNAVAL IN DILSEN-STOKKEM
Uitstel is geen afstel! De carnavalstoet in Rotem
van KV De Kezelzekskes zal op Paasmaandag 22
april door de straten trekken!

Je belastingaangifte invullen? De FOD Financiën maakt het je gemakkelijk!
Online: simpel en snel vanaf begin mei
Ga naar MyMinfin.be en meld je aan om toegang te krijgen tot je gedeeltelijk vooraf ingevulde aangifte of tot je
voorstel voor vereenvoudigde aangifte.
Heb je een voorstel van vereenvoudigde aangifte gekregen?
Als je gegevens juist en volledig zijn moet je verder niets doen. Zijn ze onjuist
of onvolledig, dan moet je ze corrigeren, hetzij via MyMinfin.be, hetzij via het
papieren antwoordformulier.
Wens je meer info of heb je hulp nodig?
Contacteer de FOD Financiën via het online formulier of op 0257 257 57.
Zitdagen FOD Financiën
Je kan je aangifte in de maanden mei en juni ook laten invullen door de experten van de FOD Financiën. Inwoners
van de gemeenten Maaseik, Kinrooi en Dilsen-Stokkem kunnen voor het invullen van hun belastingaangifte weer
terecht zowel op de locatie in Maaseik, Bleumerstraat 72 als deze in Bree, Stadsplein 1.
In Maaseik kan men terecht:
Tijdens de maand mei: vanaf 15 mei elke voormiddag tussen 09.00 en 12.00 uur.
Tijdens de maand juni: elke werkdag tussen 09.00 en 15.00 uur.
In Bree kan men terecht:
Tijdens de maand mei: elke voormiddag tussen 09.00 en 12.00 uur
Tijdens de maand juni: elke werkdag tussen 09.00 en 15.00 uur.
Opgelet: je moet je identiteitskaart meebrengen. Kom je voor iemand anders? Breng dan ook een kopie van zijn
of haar identiteitskaart mee en een volmacht. Meer informatie op de website van de FOD Financiën.
Wacht niet te lang, het is niet mogelijk je aangifte te laten invullen na de opgegeven data!

Onze officiële Facebookpagina telt ruim 2.200 likes, maar dat kan
altijd beter! Geef ons een duimpje en blijf op de hoogte van allerlei
leuke nieuwtjes en activiteiten!
www.facebook.com/StadDilsenStokkem
Wist je dat ...
- de stad weer vakantiewerkers zoekt?
- er vakantiejobs zijn op de kinderopvang en de toeristische dienst?
- je alle info hierover vindt op www.dilsen-stokkem.be?
- er bij de verkiezingen van 26 mei opnieuw digitaal gestemd kan worden?
- je over deze verkiezingen binnenkort meer info krijgt via een aparte themanieuwsbrief?
- vacatures bij de stad en het OCMW steeds terug te
vinden zijn op onze website?
- er 55 cultuur- of welzijnsverenigingen hun
subsidieaanvraag digitaal ingevuld hebben?
- de medewerkers van de stedelijke werkplaatsen sinds
kort beschikken over 4 nieuwe voertuigen?
- juist en goed materiaal immers belangrijk is om
Dilsen-Stokkem mooi te (onder)houden?

Publiek wifi-netwerk op plein Ter Motten
Voortaan kan je aan administratief centrum De Motten gratis op het internet.
Fluvius plaatste er vorige week een installatie voor publieke wifi. In deze
moderne tijden van tablets en smartphones werken we graag mee aan een
betere bereikbaarheid voor onze inwoners en mensen die Dilsen-Stokkem
bezoeken.
Inloggen op ‘Dilsen-Stokkem Free wifi’ kan zowel met je gsm-nummer als
via Facebook. Je vult eenmalig enkele gegevens in en je bent verbonden. Als
gebruiker betaal je hiervoor geen verbindingskosten.
Via het publieke wifi-netwerk kan iedereen die in de buurt is op het internet surfen, chatten en mailen. Dat is
alvast een voordeel voor de gebruikers maar ook een extra troef voor de stad. Want een publieke wifi verzamelt
ook heel wat informatie over het publiek dat zich in de wifi-zone bevindt. Hoeveel volk komt er voorbij op elk
moment? Hoe lang blijven mensen gemiddeld op dezelfde drukke plaats? Het zijn slechts een paar voorbeelden
van data die automatisch gegenereerd kunnen worden door de wifi-installatie.
De installatie van het publieke wifi-netwerk kostte zo’n € 11.000 en werd gefinancierd via trekkingsrechten.
Het plein Ter Motten is overigens niet de eerste locatie die van publieke wifi voorzien wordt. Ook in het
dienstencentrum, de bibliotheek en diverse ontmoetingscentra en sporthallen kan je al gebruik maken van een
gratis openbare wifi-verbinding. Het netwerk op het plein is wel het eerste netwerk dat echt in de open ruimte
geïnstalleerd werd.

11 deskundigen gezocht voor de omgevingsraad en de gemeentelijke commissie
voor ruimtelijke ordening (GECORO)
De stad zal de komende legislatuur heel wat plannen ontwikkelen die onze stedelijke ruimte zullen veranderen
of net zullen behouden. Wil jij meedenken over de toekomst van onze omgeving? Ben jij een deskundige inzake
omgeving en/of ruimtelijke ordening en ben je geïnteresseerd over hoe we de verschillende functies (wonen,
werken, natuur, landbouw, recreatie,…) ruimtelijk kunnen organiseren en hoe we dit kunnen doen vanuit een
voldoende klimaatbewustheid? Stel je dan kandidaat voor onze omgevingsraad en GECORO!
In de omgevingsraad zullen alle onderwerpen inzake ruimtelijke ordening, milieu, natuur, wonen, duurzame
ontwikkeling, energie, klimaat en landbouw aan bod komen. Zo zullen o.a. volgende plannen besproken
worden in de omgevingsraad: ruimtelijke beleidsplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, stedenbouwkundige
verordeningen, bosbeheerplannen, klimaatplannen,… .
De GECORO vormt een subcommissie van de omgevingsraad en is bevoegd voor onderwerpen die exclusief
op ruimtelijke ordening betrekking hebben (ruimtelijke beleidsplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen en
stedenbouwkundige verordeningen).
Concreet zijn we op zoek naar:
1 voorzitter (die zowel in de omgevingsraad als in de GECORO zetelt);
3 deskundigen ruimtelijke ordening en 3 plaatsvervangers (zetelen zowel in de omgevingsraad als in de
GECORO);
2 deskundigen omgeving en 2 plaatsvervangers (zetelen enkel in de omgevingsraad).
De omgevingsraad en de GECORO zullen geïnstalleerd worden in
de loop van de maand juni 2019 en blijven bevoegd tot einde 2024.
Kandidaatstelling kan door een email te sturen naar ro@dilsenstokkem.be waarbij je je deskundigheid inzake ruimtelijke ordening
en/of omgeving onderbouwt en je motivatie aangeeft, en dit uiterlijk
op vrijdag 19 april 2019. Geef ook aan of je interesse hebt om
voorzitter te worden.

Noteer alvast in je
agenda!
Donderdag 19
t.e.m. zondag 22
september 2019.
Meer info volgt!
Veel volk op ideeënmarkt centrumgebouw Dilsen!
Op zaterdag 30 maart zakten heel wat geïnteresseerde inwoners af naar het ontmoetingscentrum in Elen om
mee hun visie te geven over het nieuw te realiseren centrumgebouw in Dilsen, aansluitend op het plein Ter
Motten en de bibliotheek.
Inspraak en participatie zijn belangrijk. Daarom werd
er uitdrukkelijk voor gekozen om, nog vooraleer er een
architect wordt aangesteld, eens af te toetsen bij onze
inwoners wat hun visie op dit nieuwe gebouw zoal is.
Aan de hand van verschillende thema’s werden opties
besproken en konden de aanwezigen hun mening uiten.
Kwamen o.a. aan bod:
- inpassing en relatie met de omgeving
- architectuur, materiaal en duurzaamheid
- bestemming en functies van het nieuwe gebouw
- link met de bibliotheek
- invulling grote zaal
De ruime opkomst maakte duidelijk dat dit een geslaagd
initiatief was. In de loop van de komende weken en
maanden zal duidelijk worden welke opties er concreet
weerhouden zullen worden. We houden jullie op de
hoogte!

Ontdek het online krantenarchief van de bib!
Gebruik jij Mijn Bibliotheek al om online je verlengingen van de bib te doen? Dan heb je ook gratis toegang tot
het digitale krantenarchief van de bib, met artikels van twee dagen tot meer dan twintig jaar oud! Iets opzoeken
doe je heel eenvoudig via de catalogus van de bib.
Vraag ernaar in de bib of kijk op http://dilsen-stokkem.bibliotheek.be voor meer uitleg.
Colofon
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