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Beste inwoners
Als u dit leest is voor heel wat jongeren
in onze stad de zomervakantie goed en
wel begonnen, hopelijk voorafgegaan
door een uitstekend studieresultaat.
We hebben al mogen profiteren van
heel wat mooie zomerdagen, hoewel
hoge temperaturen vaak niet voor
iedereen even aangenaam zijn. Hou
daarom zeker rekening met ouderen,
kinderen en huisdieren wanneer de
buitentemperaturen hoog oplopen.

Prettige vakantie!
In deze Nieuwsbrief lees je alles over

In Dilsen-Stokkem brengt de zomer
traditiegetrouw weer de jaarlijkse
Smokkelmarkt in het centrum van
Stokkem met zich mee. Ook nu weer
kan u er elke zondagvoormiddag in juli
en augustus terecht om te genieten
van heel wat mooie streekproducten
uit beide Limburgen. Nadien een
wandeling in het prachtige gebied
Negenoord en u hebt een ideale,
zomerse zondag in onze mooie stad!

- de nieuwe fietsbrug aan de Kantonsweg in Rotem
- de verkoop van rookmelders via de stedelijke werkplaatsen
- de controle van je reisdocumenten
- de ontgrinding van het gebied Elerweerd
- de jaarlijkse Smokkelmarkt in juli en augustus in Stokkem
- het verdelgen van wespennesten
- de bereikbaarheid van de OCMW-diensten ‘Zorg aan huis’

Mensen die hun vakantie iets verder
van huis doorbrengen doen er
goed aan hun reisdocumenten op
voorhand te controleren, om niet voor
onaangename verrassingen komen te
staan.

Heb je een vraag voor onze diensten?
Mail ons via info@dilsen-stokkem.be of bezoek de website:
www.dilsen-stokkem.be!

Waar u ook vertoeft, of het nu aan
de boorden van de Maas is of aan
een strand ver weg, de boodschap is
dezelfde: geniet van de vakantie, van
samenzijn met vrienden en familie, van
een hapje en een drankje.

Zomerdienst administratief centrum + sluitingsdagen juli

Maak er een mooie zomer van en tot
binnenkort!
Jos Opdenakker
schepen

Tijdens de maanden juli & augustus zal het adminstratief centrum geopend zijn van
08.00 tot 12.00 uur en gesloten in de namiddag.
Op donderdag 11 juli (Vlaamse Feestdag) zijn alle stedelijke diensten, dus ook het
containerpark en de bibliotheek, gesloten. Enkel de dienst toerisme in Maascentrum
de Wissen is open.
Alle openingsuren per dienst zijn steeds terug te vinden op onze website!

NIEUWE FIETSBRUG
KANTONSWEG ROTEM
Tijdens de gemeenteraad van
juni werd het technisch dossier
goedgekeurd voor de realisatie
van een nieuwe boogbrug aan het
kruispunt van de Kantonsweg, de
Vaartstraat en de Klaverstraat in
Rotem.
De eerste boogbrug werd op het
eind van de 19de eeuw aangelegd
voor de treinverbinding tussen
As en Maaseik. De rails
verdwenen over de boog. En
omdat vrachtwagens zich om
de haverklap tegen de smalle
ronding van de boog reden,
werd de boog uit het straatbeeld
gehaald.
De route wordt veelvuldig
gebruikt door fietsers en werd
geselecteerd als fietssnelweg.
De constructie van een nieuwe
brug is dus hoognodig. Er
wordt opnieuw gekozen voor
een
boogconstructie
met
twee rijvakken onder de brug.
De brug wordt hoog genoeg,
zodat vrachtwagens er zonder
problemen onder door kunnen
rijden.
Het is de bedoeling het dossier in
augustus aan te besteden. In het
najaar volgt dan de toewijzing aan
de aannemer en de verplaatsing
van de nodige nutsleidingen rond
de nieuwe boogbrug.
Begin 2020 kan gestart worden
met de effectieve bouw van
de brug. Het dossier heeft wat
vertraging gekend, maar het
stadsbestuur is tevreden dat de
nieuwe brug nu gebouwd kan
worden.
De kostprijs wordt geraamd op
680.000 euro. De provinciale
subsidie bedraagt 600.000 euro,
het aandeel van de stad is zo’n
80.000 euro.

Rookmelders te koop
Aan de balie van de stedelijke werkplaatsen
zijn er nog steeds rookmelders te koop. De
stad werkt hiervoor samen met de Stichting
Brandwonden.
Elk toestel heeft een niet-verwijderbare
lithiumbatterij met een levensduur van 10
jaar en heeft ook 10 jaar garantie. Door
de dubbelzijdige kleefband kan de rookmelder eenvoudig geïnstalleerd
worden. Het toestel beschikt over de nieuwste Thermoptek technologie
met een snelle reactie op zowel trage smeulende branden als snelle
uitslaande branden.
Vanaf 2020 zal er in elke woning verplicht een rookmelder moeten zijn.
Dit project kadert dan ook in de sensibilisering rond brandveiligheid.
De rookmelders kosten € 16 per stuk. De opbrengst van de verkoop
gaat integraal naar het goede doel van de Stichting Brandwonden.

Ontgrinding Elerweerd weldra van start
Op de gemeenteraad van juni
werd de overeenkomst van het
Projectgrindwinningscomité (PGC)
goedgekeurd die de ontgrinding
van het gebied Elerweerd mogelijk
maakt. Ook de afspraken over het
belastingtarief en de verdeling
van de opbrengsten werden
goedgekeurd.
Het project Elerweerd is een
maatschappelijk project van groot
openbaar belang en heeft twee functies:
het verhogen van de veiligheid bij
hoogwaterstanden van de Maas en het
verbeteren van de riviernatuur.
Het projectgebied, dat 170 hectare groot is, is gelegen tussen Elen en Heppeneert, tussen de Maas en de huidige
winterdijk. 2/3 van de oppervlakte bevindt zich op het grondgebied van Dilsen-Stokkem, 1/3 op grondgebied van
de stad Maaseik. Beide gemeenten hebben hiervoor ook een aantalbuurtwegen overgedragen aan Steengoed.
Het gebied Elerweerd zal verlaagd worden waardoor het opnieuw een relatie krijgt met de rivierbedding van
de Maas. Het projectgebied krijgt een gevarieerd reliëf met ondiepe geulen, lange zachte hellingen en hogere
ruggen, wat zorgt voor een gepaste en veilige stroming van de Maas bij hoogwaterstanden.
De site wordt volledig afgegraven en alle vrijgekomen grind wordt afgevoerd voor commerciële doeleinden. Het
gebied wordt gedeeltelijk heraangevuld tot op een nieuw en lager maaiveldniveau. Deze aanvulling gebeurt met
zand dat wordt opgezogen uit de Meerheuvelplas.
Het projectgebied is vandaag grotendeels een landbouwgebied en zal in landbouwgebruik blijven tot aan de
effectieve start van de werken. Na afloop van de grindwinning en de heraanvulling zal het gehele projectgebied
een herbestemming krijgen als hoogwaardig natuurgebied in een dynamisch rivierlandschap met medegebruik
voor zachte recreatievormen zoals wandelen en fietsen. Natuurpunt vzw zal instaan voor het beheer van het
gebied, waarbij er ook gebruik gemaakt zal worden van ‘grote grazers’ zoals in Negenoord-Kerkeweerd.
Ter compensatie voor het verlies aan landbouwgebied wordt door Steengoed een irrigatienetwerk uitgebouwd
in het landbouwgebied tussen Elen en Heppeneert. Door dit irrigatienetwerk kunnen de landbouwgronden in dit
gebied van water voorzien worden om te beregenen bij droge weersomstandigheden.
Het gezuiverde grind wordt van de grindput naar de bewerkingsinstallatie te Rotem vervoerd door een
transportband, die geplaatst wordt langsheen de Kogbeek. Het gaat om de transportband die momenteel het
grind vanuit Boyen-Veurzen naar de bewerkingsinstallatie te Rotem vervoert. Van hieruit gaat het per vrachtwagen
over de nieuwe weg tot op de N78.
De omgevingsvergunning werd afgeleverd op 20 maart, nadat er een uitgebreid openbaar onderzoek plaatsvond.
De voorbereidende werken in het gebied zijn intussen gestart. De effectieve ontgrinding begint in september
2019 en zal vermoedelijk tot 2034 duren.
Voor zowel Dilsen-Stokkem als Maaseik betekent deze nieuwe ontgrinding ook extra inkomsten in de vorm
van belastingen. Beide steden hebben hieromtrent duidelijke afspraken gemaakt met elkaar en met Steengoed
en zullen eenzelfde tarief van 0,88 euro per ton hanteren. Op basis van een meting van de oppervlakte werd
afgesproken dat gedurende de ganse duur van de ontginning de netto ontgonnen tonnages kiezel en zand,
geraamd op 18,5 miljoen ton, voor 2/3e toegewezen worden aan de stad Dilsen-Stokkem en voor 1/3e aan de
stad Maaseik. Deze verdeling komt overeen met de ligging van het projectgebied. Concreet betekent dit dat
de stad Dilsen-Stokkem, op basis van deze ramingen, jaarlijks ongeveer 720.000 euro zal ontvangen, de stad
Maaseik 360.000 euro.

Een hinderlijk wespennest?
Contacteer de brandweer!
Een wespennest in je tuin of vlakbij je huis
kan vervelend
zijn,
vooral
met
kleine
kinderen in de
buurt. Wil je
het nest laten
vernietigen,
meldt dit dan via het e-loket op www.
bwol.be. Als het kan, komt de brandweer
nog dezelfde dag, maar in drukke
wespenzomers kan het soms een paar
dagen duren.
Een wespenverdelging kost 30 euro per
nest, en wordt onmiddellijk afgerekend
via bancontact.
Wespen zijn erg nuttig in de natuur.
Neem daarom enkel contact op met de
brandweer indien het wespennest een
werkelijk gevaar vormt!
Bijennesten worden niet door de
brandweer vernietigd. Voor het ophalen
van een zwerm honingbijen neem je het
best contact op met een imker of met de
Koninklijke Vlaamse Imkersbond (www.
konvib.be).

Zorg aan huis: kiezen voor kwaliteit!
Ben je op zoek naar schoonmaakhulp of iemand die wat extra taken kan opnemen in het huishouden zoals
boodschappen doen, koken of was en strijk? Dan kan je hiervoor terecht bij de dienst ‘Zorg aan huis’ van het
OCMW Dilsen-Stokkem. Deze diensten zijn vooral gericht op ouderen en anders-validen.
‘Zorg aan huis’ biedt niet alleen een antwoord voor je hulp in huis maar ook rond de woning kunnen we je bijstaan
in heel wat karweien. Verder biedt ‘Zorg aan huis’ de vrijblijvende mogelijkheid om bijvoorbeeld gebruik te maken
van de mindermobielencentrale voor vervoer of van de diensten woningaanpassing, maaltijdbedeling, enzovoort.
Kortom, een pakket op maat, precies zoals jij het wil.
Wil je weten hoe je gebruik kan maken van onze diensten, hoeveel het kost en onder welke voorwaarden dat
kan? Neem dan rechtstreeks contact op met ‘Zorg aan huis’ via het nieuwe nummer 089 79 02 98 en we
helpen je graag verder. Onze diensten kan je nu ook aanvragen via het e-loket van de stad Dilsen-Stokkem.
Via de pagina www.dilsen-stokkem.be/zorg-aan-huis vind je het volledige
overzicht en kan je rechtstreeks de gewenste dienstverlening aanvragen. Colofon
Samenstelling, vormgeving en eindredactie:
Nadat je het formulier hebt ingevuld en doorgestuurd doen wij de rest!
Kiezen voor ‘Zorg aan huis’ is kiezen voor kwaliteit!

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

