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Park

feten 2019

Beste inwoners

De start van het schooljaar
verliep overigens prima. In diverse
schoolomgevingen in onze stad
werden
enkele
aangepaste
verkeersmaatregelen ingevoerd
die er mee voor gezorgd hebben
dat alles vlot verlopen is. Ik
wens iedereen dan ook een heel
boeiend, succesvol en veilig
schooljaar toe.
De maand september is in DilsenStokkem een bijzondere maand,
want van 19 tot 22 september
organiseert het stadsbestuur
opnieuw 4 dagen ‘Parkfeesten’ in
het kasteelpark in Dilsen. Deze
Parkfeesten zijn inmiddels een
begrip in onze stad en we zijn
dan ook blij dat we u opnieuw een
gevarieerd programma kunnen
aanbieden met voor elk wat wils.
Binnenkort ontvangt u thuis een
foldertje met meer details over het
programma. Wij kijken er alvast
naar uit, hopelijk geldt voor u
hetzelfde.
Tot op de Parkfeesten!
Ingrid Erlingen
schepen - voorzitter BCSD

DO 19/09
18:00

AFTER
WORK

met domino

Party

BUFFET 18:00 - 20:00

vr 20/09

TEN VOORDELE VAN
KINDERKANKERFONDS EN
PLEEGZORG LIMBURG

19:00

za 21/09
19:30

COMEDY
&
CAFE!

met RAF COPPENS E.A.

zo 22/09

13:00

#sportersbelevenmeer

FEESTTENT KAsteelpark
EUROPALAAN 25

Ontwerp: Dasburo 0486 900 571

Als u dit leest is het nieuwe
schooljaar goed en wel begonnen
en is de zomer 2019 officieel ten
einde. Het was een warme maar
vooral heel mooie zomer. Ik hoop
dan ook dat iedereen er met volle
teugen van genoten heeft en dat
de batterijen opgeladen zijn.

#sportersbelevenmeer in #dilsen-stokkem
Dilsen-Stokkem is trots op zijn inwoners, zijn sporters en zijn sportclubs. De stad werkt graag aan (nog) meer
sport & meer sportbeleving want #sportersbelevenmeer in #dilsenstokkem!
Toon dat ook jij een trotse s(up)porter bent. Dit doe je door de hashtag #sportersbelevenmeer én #dilsenstokkem
toe te voegen aan je posts op social media. Een foto van jouw loopstatistieken, de teamgeest in de kleedkamer,
een zonsondergang tijdens jouw wandeling, de sfeer in de tribune of de strijdlust op het terrein zijn maar enkele
van de vele mogelijkheden.
Plaats jouw sportbelevingsfoto’s op Facebook en/of Instagram en maak kans op mooie prijzen! Er worden prijzen
uitgereikt in de categorieën ‘individuele sporter’ en ‘sportclub’. Hierbij kijken we naar de frequentie van posts en
naar het belevingsaspect op het beeld.
Tijdens de kampioenenviering werden de winnaars van 2018 gehuldigd. Onderaan zie je onze winnaars in de
categorie ‘sportclub’ en ‘individuele sporter’.
Help Dilsen-Stokkem om de #sportersbelevenmeer-award in de wacht te slepen & deel massaal jullie
sportbelevingsfoto’s want #sportersbelevenmeer in #dilsenstokkem!

Infoavond ‘Klimaatboom zoekt tuin’ – 9 oktober 2019 om 19.30 uur
Wil jij meer weten over de positieve eigenschappen van bomen in functie van klimaat, gezondheid, natuur
en economie? Ben jij benieuwd welke boom je best kiest voor jouw tuin, hoe je een boom moet planten en
onderhouden en hoe je een boomspiegel inricht? Kom er dan alles
over te weten tijdens de Infoavond “Klimaatboom zoekt tuin”.
Centrum Duurzaam Groen organiseert deze infoavond in het kader
van de actie ‘Klimaatboom zoekt tuin’ waarbij de inwoners van
Maasmechelen, Dilsen-Stokkem, Lanaken en Zutendaal na hun
deelname aan de infoavond een kortingsbon ontvangen ter waarde
van 20 euro. Met deze bon krijg je korting bij de aankoop van een
klimaatboom bij een deelnemende handelaar.
De infoavond is gratis en gaat door in de raadzaal van het
gemeentehuis van Maasmechelen (oud gemeentehuis),
Heirstraat 239, 3630 Maasmechelen. Schrijf in voor de infoavond
via www.centrumduurzaamgroen.be/vormingamber.
Meer info over de actie: www.limburg.net/klimaatboomzoekttuin.

Verkeersmaatregelen schoolomgevingen
In de aanloop naar het nieuwe schooljaar voert het stadsbestuur van Dilsen-Stokkem enkele maatregelen in om
de verkeersveiligheid in verschillende schoolomgevingen te verhogen. Het stadsbestuur hoopt dat deze ingrepen
de leesbaarheid van de ‘verkeersregels in Dilsen-Stokkem’ verbeteren, maar ook dat deze aanpassingen de
veiligheid voor alle weggebruikers in de schoolomgevingen zullen verhogen.

Dilsen
In Dilsen is het op de piekmomenten bij aanvang en einde van de schooltijd erg druk op het wegvak van
de Schoolstraat tussen Spileind en plein Ter Motten, waar verschillende verkeersstromen (zowel voetgangers,
fietsers en autobestuurders) zich door elkaar verplaatsen.
Door de autodruk op dit wegvak te beperken krijgt de zwakke weggebruiker meer ruimte om van en naar school te
gaan. Hiertoe wordt er vanaf 9 september 2019 eenrichtingsverkeer ingevoerd op dit wegvak. Autobestuurders
komende van de Vlessersweg zullen verplicht worden rechtsaf richting Spileind af te slaan. Met andere woorden,
autobestuurders en buurtbewoners, zullen een ‘blokje Spileind’ om moeten rijden om richting plein Ter Motten
of Europalaan te gaan. Er wordt een uitzondering gemaakt voor fietsers en bestuurders van voertuigen van
zogenaamde ‘geregelde openbare diensten voor gemeenschappelijk vervoer’, zijnde schoolbussen en bussen
van De Lijn.
Daarnaast werd er t.h.v. Spileind 1 een voetgangersoversteek gemarkeerd. Op de parking aan het Koning
Boudewijnplein zal er een verbodsbord geplaatst worden t.h.v. de eerste inrit naar de parking toe. Autobestuurders
kunnen de tweede inrit nemen of rechtdoor rijden om een parkeerplek te zoeken. De bedoeling hiervan is de
circulatie op het Koning Boudewijnplein te verbeteren. Deze eerste inrit zal nu dus gebruikt worden als uitrit,
waardoor bestuurders die van de parking wegrijden meer ruimte krijgen om de bocht naar rechts te nemen.
Achter de kerk in Dilsen is sinds 2018 de parking op het Thilesnaplein (verkaveling Heilderveld) in gebruik
genomen. Sinds kort is er een voetgangersdoorsteek gemaakt via de begraafplaats van Dilsen, langs de kerk
richting Kasteelpark / Europalaan. Deze parkeermogelijkheid voor ruim 80 wagens ligt op 4 minuten wandelen
van de schoolomgeving. Per auto is deze te bereiken via de Europalaan, Keisersbergweg en Houtissenweg.
Deze parking wordt ook gesignaleerd vanaf de Europalaan.

Stokkem
Naar aanleiding van de evaluatie van het proefproject ‘Schoolstraat Gallestraat Stokkem’ werd er door het
college van burgemeester en schepenen beslist om het principe van de schoolstraat permanent in te voeren
vanaf het schooljaar 2019-2020. Hiertoe zal de Gallestraat op schooldagen op volgende tijdstippen afgesloten
worden voor het doorgaande autoverkeer: ’s ochtends tussen 08.15 en 08.40 uur; woensdagmiddag tussen
11.55 en 12.15 uur; maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 14.55 en 15.15 uur. Bewoners mogen de
Gallestraat steeds uitrijden, weliswaar aan een trage snelheid en rekening houdend met voetgangers en fietsers.
Ter hoogte van de A. Sauwenlaan en Kapelstraat is er een voetgangersoversteek aangelegd om de verbinding
te maken naar Stock-heim en via de autoluwe doorsteek langs het dienstencentrum en serviceflats richting
Stokkem-centrum.
Daarnaast wordt er een voetgangersoversteek geplaatst door het Agentschap Wegen en Verkeer t.h.v. de
Stadsgraaf x Daalderdijk om hier de opmerkzaamheid van voetgangers / fietsers komende uit de woonwijk
Brammert naar het centrum van Stokkem voor autobestuurders toe te verhogen.

Lanklaar
Tijdens een overleg met de directie van de Vrije Basisschool De Startbaan en de stad werd afgesproken om
een proefproject op te starten waarbij een weggedeelte van de Bresilstraat ingericht wordt als schoolstraat.
De Bresilstraat tussen de Groenstraat en G. Simenonlaan wordt aan het begin en einde van de schooldag
gedurende een korte tijd afgesloten. Met uitzondering van hulp- en nutsdiensten is geen gemotoriseerd verkeer
toegelaten. De straat is enkel toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Bewoners kunnen de straat steeds
uitrijden, maar niet inrijden.
Dit proefproject wordt ingesteld van 9 september tot 28 oktober 2019 in de Bresilstraat tussen de Groenstraat
en G. Simenonlaan. De straat is tijdens die periode afgesloten op schooldagen voor gemotoriseerd verkeer: op
maandag, dinsdag, donderdag, en vrijdag van 08.00 tot 08.30 uur en van 15.00 tot 15.30 uur; op woensdag
van 08.00 tot 08.30 uur en van 12.00 tot 12.30 uur.

Problemen met de afvalophaling? Contacteer Limburg.net!
Is er een probleem met de vuilnisophaling in jouw straat, contacteer dan
rechtstreeks Limburg.net via het gratis nummer 0800 90 720. Ook als je
container kapot is of als je andere vragen omtrent de afhalophaling hebt kan
je op dit nummer terecht!

Riolerings- en wegeniswerken Zandstraat
De werken in de Zandstraat en de straten Reuzelaar, Keizerskamp, Breemstraat en Kromstraat
gaan weldra van start.
Eind augustus vond er een infovergadering plaats met de betrokken inwoners. Daar werd meer
toelichting gegeven bij de geplande riolerings- en wegeniswerken.
Op 16 september zullen de verschillende nutsmaatschappijen met de voorbereidende
werkzaamheden starten. Deze eerste fase zal 4 maanden duren. In februari 2020 zullen dan de eigenlijke
riolerings- en wegeniswerken volgen. Deze zullen in totaal ongeveer een jaar duren. Uiteraard zullen de aannemers
er alles aan doen om de hinder voor de omwonenden zoveel mogelijk te beperken.
Het totale kostenplaatje voor dit project bedraagt ruim 2,7 miljoen euro. Hiervan is 880.000 euro ten laste van
de stad, het overige deel is ten laste van Fluvius.

Kennismaken met het
activiteitenaanbod of de
nieuwigheiden in de catalogus van de
bibliotheek? Je uitleningen verlengen?
Het kan allemaal online via
https://dilsen-stokkem.bibliotheek.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

