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Beste inwoners
De maand juni is traditioneel de maand
van de examens. Ik wil dan ook graag
langs deze weg alle studenten in onze
stad een hart onder de riem steken
en hen heel veel succes wensen bij
het afleggen van hun examens. Weet
dat aan het einde een welverdiende
zomervakantie wacht!
Tijdens de gemeenteraad van 13
mei hebben we unaniem het nieuwe
reglement rond inspraak en participatie
goedgekeurd. In dit nieuwe reglement
gaat er veel aandacht naar het
betrekken van onze inwoners bij het
beleid. Als stadsbestuur willen we
dit dan ook serieus nemen. Hiernaast
leest u hoe we graag van jullie, onze
inwoners, vernemen wat de ideeën zijn
voor Dilsen-Stokkem. Stuur ons gerust
een e-mail met suggesties! Wij gaan
er mee aan de slag en laten jullie iets
weten.
Ik wil ook nog eens graag uw aandacht
vestigen op de juiste verkeersregels
voor plein Ter Motten. Dit plein is
een woonerf, wat betekent dat er
heel specifieke regels van kracht zijn.
We hebben ze nog eens opgesomd
verderop in deze Nieuwsbrief. Hou
er rekening mee, voor uw en ieders
veiligheid!
Tot slot nog dit: vanaf 17 juni zijn
de bouwkavels die de stad te koop
aanbiedt volledig digitaal te koop via een
nieuwe online module op onze stedelijke
website. Een handige vooruitgang voor
iedereen met bouwplannen in ons mooi
Dilsen-Stokkem!
Tot binnenkort!
Mathieu Schurgers
schepen

Meedenken over het beleid? Het kan!
Tijdens de gemeenteraad van 13 mei werd het nieuwe reglement
participatie & inspraak unaniem goedgekeurd. Het stadsbestuur
wil immers sterk inzetten op het betrekken van de inwoners bij het
beleid. Wil jij meedenken? Lees dan zeker verder!
Momenteel wordt er volop werk gemaakt van de opmaak van een
meerjarenplan voor de periode 2020-2025. Enkele belangrijke doelstellingen
werden al weerhouden: het aanpakken van de kinderarmoede, het
ontwikkelen van meer outdoor sportfaciliteiten, het optimaliseren van de
mobiliteit, de realisatie van een nieuw toeristisch onthaal in De Wissen en
de bouw van een nieuw polyvalent gebouw voor o.a. cultuur en onderwijs,
grenzend aan het centrumplein. Voor dit laatste project vond er eind maart
al een inspraakmoment plaats dat heel wat geïnteresseerden op de been
bracht.
Het is die methodiek van inspraak die we verder willen uitwerken.
Daarom doen we langs deze weg een oproep aan onze inwoners:
heb jij een goed idee voor onze stad? Loop jij met een prima
beleidsidee rond en wil je dat graag voorleggen? Aarzel dan niet
en stuur een mailtje met jouw suggestie(s) naar info@dilsenstokkem.be. Het college van burgemeester en schepenen zal zich
over de ingediende ideeën en suggesties buigen en uiteraard niet
nalaten om terug te koppelen met de indieners ervan.
Daarnaast zijn we ook nog op zoek naar gemotiveerde personen die in één van
onze adviesraden actief willen zijn. De adviesraden behartigen de belangen
en maken overleg mogelijk tussen de raden zelf, verenigingen, burgers en het
stadsbestuur. Volgende adviesraden zullen opgericht worden: gezinsraad,
cultuurraad, seniorenraad, mondiale raad, toegankelijkheidsraad, jeugdraad,
sportraad en omgevingsraad. Lijkt je dit iets, laat het ons dan zeker weten
via bovenstaand e-mailadres!

Je elektrische wagen opladen in Dilsen-Stokkem? Het kan!
Omdat publieke laadpalen essentieel zijn voor het doorbreken van elektrische mobiliteit, worden tussen 2016
en 2020, 2500 extra publieke laadpalen geplaatst. Ook Dilsen-Stokkem ondersteunt dit voluit!
Je kunt in onze stad al op 3 verschillende locaties je elektrisch voertuig opladen. Dit jaar en volgend jaar komt
daar telkens nog een locatie bij.
Huidige locaties:			
Dilsen: Parking AC			
Stokkem: Tugelaplein			
Lanklaar: Kerkplein

Nog te plaatsen:
2019: Rotem - parking Haagstraat (school / sporthal / zwembad)
2020: Elen - parking Langstraat (sporthal)

Het gaat telkens om 1 laadpaal met 2 oplaadpunten (parkeerplaatsen).
Je krijgt toegang tot de laadservices aan publiek toegankelijke laadpalen met een
laadkaart of app. Betalen kan ook met kredietkaart of binnenkort via sms.
Meer info over elektrisch rijden vind je op onze website!

Een afspraak bij het Sociaal Huis van het OCMW? Vergeet je eID & pincode niet!
Langs deze weg willen we graag de inwoners die contact opnemen met het Sociaal
Huis van het OCMW Dilsen-Stokkem nog eens vragen zeker hun eID mee te
brengen. Op die manier kunnen hun persoonlijke dossiers en documenten online
geraadpleegd kunnen worden.
Belangrijk is dat je ook beschikt over de pincode van jouw eID. Deze is immers
nodig om toegang te krijgen tot de beveiligde persoonlijke toepassingen!

Tweede werfwandeling 2019 - weerdverlaging Veurzen-Bichterweerd
Zondag 30 juni van 10.00 tot 12.00 uur
- Onder begeleiding van ir. Herman Gielen van de Vlaamse Waterweg
- Vertrekpunt: winterdijk Kempenstraat Rotem
- Denk aan stevig schoeisel!

Stad lanceert online tool voor verkoop bouwkavels!
Het stadsbestuur zet al jaren in op het te koop aanbieden
van betaalbare bouwkavels. De gemeenteraad heeft
in april 2019 beslist om de verkoopprocedure, de
voorwaarden en de toewijzing van de bouwkavels sterk te
vereenvoudigen. Daarnaast werd er gekozen om volledig
digitaal te gaan!
Via een speciale pagina op de stedelijke website www.
dilsen-stokkem.be worden er permanent een reeks
bouwkavels te koop aangeboden en kan je eenvoudig
je kandidatuur stellen. Hoe en onder welke voorwaarden
lees je uitgebreid op de website. Ook het nieuwe
reglement kan je daar inkijken.
Vanaf maandag 17 juni om 10.00 uur zal de online
inschrijvingsmodule beschikbaar zijn. Vanaf dat
moment kunnen geïnteresseerden zich inschrijven
voor een bouwkavel. De volgorde van inschrijving
bepaalt de volgorde van toewijzing.
Nadat je dossier ontvankelijk wordt verklaard, zal je van de stad een uitnodiging per email en aangetekend
schrijven krijgen om te verschijnen op een persoonlijk toewijzingsmoment. Dit toewijzingsmoment vindt ten
vroegste 7 dagen na het moment van uitnodiging plaats. Er wordt getracht om het toewijzingsmoment vast te
leggen op een moment dat voor jou past.
Tijdens het toewijzingsmoment krijg je een overzicht van de bouwkavels die op dat moment nog niet zijn
toegewezen aan andere kandidaten. Je kan uit de nog niet toegewezen bouwkavels een kavel kiezen en
voor deze kavel een compromis
ondertekenen. Dit compromis wordt
vervolgens ter goedkeuring voorgelegd
aan het college van burgemeester en
schepenen. Een model-compromis
kan je nalezen bij het overzicht van de
bouwkavels (per lot).
Indien je tijdens het toewijzingsmoment
geen bouwkavel wenst te kopen,
onderteken je een afstand van
kandidatuur. In dat geval stopt de
procedure. De procedure stopt
eveneens indien je niet verschijnt op
het toewijzingsmoment.
In het kadertje hiernaast vind je
alvast een overzicht van alle kavels
die momenteel in de aanbieding zijn.
Gedetailleerde info is beschikbaar op
de website.
Wens je meer info of loop je
ergens vast? Aarzel dan zeker niet
om de dienst ruimtelijke ordening
te contacteren via ro@dilsenstokkem.be of telefonisch via 089
79 09 52.

Verkeersregels woonerf plein Ter Motten
De stedelijke diensten blijven regelmatig vragen of opmerkingen krijgen m.b.t. de verkeersregels van het woonerf
Ter Motten. Om alles nog eens duidelijk te maken zetten we de juiste regels graag nog eens op een rijtje.
Het plein Ter Motten is een (woon)erf. Dit wil zeggen dat:
• voetgangers de ganse breedte van de openbare weg mogen gebruiken;
• bestuurders voetgangers niet in gevaar mogen brengen en niet hinderen;
• bestuurders dubbel voorzichtig dienen te zijn ten aanzien van kinderen;
• voetgangers het verkeer niet nodeloos mogen belemmeren;
• de snelheid beperkt is tot 20 km per uur;
• parkeren is enkel toegestaan op de voorziene / afgebakende parkeerplaatsen
Het woonerf wordt afgebakend met verkeersborden.
Daarnaast zien we wel vaker dat er voetgangers zijn die de Europalaan oversteken t.h.v. de belijning die het talud
van het verkeersplateau aanduiden. Dit zijn geen zebrapaden of voetgangersoversteekplaatsen. Voetgangers
mogen de volledige breedte van het plein gebruiken om de Europalaan over te steken omdat dit binnen het
woonerf valt.

Onderhoud gemeentewegen
Het college van burgemeester en schepenen heeft verschillende
aannemers aangesteld voor onderhouds- en herstellingswerken aan
de gemeentelijke wegen. De werken aan de betonwegen werden
toegewezen aan aannemer Nelis Wegenbouw uit Oudsbergen.
Zij zullen instaan voor het vernieuwen van betonverhardingen, het
dichten van scheuren en diverse andere herstellingen.
Daarnaast staan er ook in heel wat geasfalteerde straten
bestrijkingswerken op het programma. Hierbij gaat het om
plaatselijke herstellingen van asfalt, het dichten van scheuren, nieuwe bestrijkingen en/of herstellingen van
straatgoten of kantstroken. Voor deze opdracht werden aannemers Aswebo uit Drongen en Eikenaar uit Bree
aangesteld.
Een overzicht van alle straten die aan bod komen vind je op onze website. De volgorde waarin gewerkt wordt,
wordt bepaald door de aannemer. Uiteraard zullen de aannemers er alles aan doen om de overlast voor de
bewoners tot een minimum te beperken. Voor deze werken is een totaalbudget voorzien van ruim € 600.000.

Het leukste koffertje voor op vakantie
of thuis!

Oproep Deelname Smokkelmarkt 2019:
Hobbyistenmarkt

Vanaf 28 juni zijn ze er weer: de vakantiekoffertjes
van de bib voor kinderen van 2 tot 12 jaar. Geef
minstens twee dagen op voorhand de persoonlijke
voorkeuren van je kleine bengel door en wij verrassen
hem of haar met een bibpakket op maat.
Vraag je vakantiekoffer aan via https://dilsenstokkem.bibliotheek.be/extra/vakantiekoffer.

Traditiegetrouw zal er elke zondag in juli en augustus
opnieuw een Smokkelmarkt georganiseerd worden in
het centrum van Stokkem. Ben jij geïnteresseerd om
deel te nemen aan deze gezellige Maaslandse markt
tijdens de Smokkelmarktweken op zondag 21 juli
2019 of op zondag 28 juli 2019? Laat ons dan zeker
iets weten via smokkelmarkt@dilsen-stokkem.be.
Colofon
Samenstelling, vormgeving en eindredactie:
Dienst communicatie
Verantwoordelijke uitgever: College van
burgemeester en schepenen
Drukwerk: Drukkerij Paesen
Oplage: 9000 exemplaren
Contactgevens stadsbestuur: Europalaan 25 3650 Dilsen-Stokkem - t 089 79 08 00 - f 089
75 23 06 - info@dilsen-stokkem.be
www.dilsen-stokkem.be

