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Het stadsbestuur en
alle personeelsleden
van de stad
Dilsen-Stokkem wensen u
en uw familie heel warme
en gezellige feestdagen!
Beste inwoners
Voor u ligt alweer de laatste
Nieuwsbrief van het jaar 2019.
We staan aan de vooravond van
een nieuw decennium, het mooie
jaartal 2020 lacht ons toe. Langs
deze weg wil ik jullie allemaal
alvast hartelijk uitnodigen voor
de nieuwjaarsdrink op zondag 5
januari op het plein Ter Motten in
Dilsen, om samen te klinken op
wat hopelijk een succesvol jaar
wordt.
Voor Dilsen-Stokkem liggen er heel
wat uitdagingen in het verschiet.
Tijdens de gemeenteraad van
december zullen we het nieuwe
meerjarenplan voor de periode
2020-2025 goedkeuren. Meer
info hierover krijgt u ongetwijfeld
in een volgende editie van de
Nieuwsbrief, maar ik kan u alvast
zeggen dat onze financiële situatie
rooskleurig is en er heel wat
investeringen gepland staan.
Tot slot wil ik u graag, in naam van
het voltallige stadsbestuur en al
onze medewerkers, heel fijne en
sfeervolle feestdagen toewensen.
Geniet van het gezellig samenzijn
met alle mensen die u dierbaar
zijn, maar sta misschien ook eens
even stil bij hen die het in deze
periode moeilijk hebben, om welke
reden dan ook...
Kelly Issaris
schepen

We nodigen ook graag alle
inwoners van onze stad uit
om samen te klinken op het
nieuwe jaar tijdens de
Nieuwjaarsdrink op zondag 5 januari
van 11.00 tot 13.00 uur op het plein
Ter Motten in Dilsen! Iedereen welkom!

Nieuwe verkeersmaatregelen in schoolomgeving Lanklaar (Groenstraat /
Bresilstraat): ‘schoolstraat’ + eenrichtingsverkeer weggedeelte Bresilstraat
In september, bij de start van het nieuwe schooljaar, heeft het stadsbestuur op vraag van de Vrije Basisschool
De Startbaan een proefproject opgestart waarbij het weggedeelte van de Bresilstraat ingericht werd als
‘schoolstraat’.
Een schoolstraat is een straat die aan het begin en einde van de schooldag gedurende een half uur is afgesloten.
Met uitzondering van hulp- en nutsdiensten is geen gemotoriseerd verkeer toegelaten. De straat is enkel
toegankelijk voor voetgangers, rijwielen en speed pedelecs. De bewoners van de straat kunnen de straat steeds
uitrijden, maar niet inrijden. Ouders die hun kinderen met de auto wil brengen of halen, parkeren iets verderop en
wandelen het laatste stukje naar de school. Op deze manier wordt er op dit wegvak van de Bresilstraat ruimte
gecreëerd voor de voetgangers en fietsers. Stappen en trappen van en naar school, zorgt voor meer beweging
en heeft een goed effect op de gezondheid.
Deze maatregel werd positief onthaald door de leerlingen, ouders, directie en verschillende omwonenden.
Na een evaluatie werd beslist om deze maatregel definitief in te voeren. Aanvullend werd er voorgesteld
om eenrichtingsverkeer in te richten op dit wegvak van de Bresilstraat om de verkeersdruk in deze straat te
verminderen.
Eenrichtingsverkeer op dit stukje Bresilstraat is hier te verantwoorden aangezien er heel wat (jonge) kinderen
wonen in de nabijheid van de schoolomgeving, de sporthal en het speelplein. Er zijn immers andere in- en
uitvalswegen om de achterliggende straten te bereiken.
Vanaf 9 december 2019 zullen deze verkeersmaatregelen ingevoerd worden in de schoolomgeving van Lanklaar
om de verkeersveiligheid te verhogen. Deze wijzigingen zijn een belangrijke stap naar aangename en gezonde
school- en woonomgeving in Lanklaar-centrum.

OPENINGSUREN EINDEJAARSPERIODE
Dinsdag 24 december

Administratief centrum, containerpark en bibliotheek enkel geopend in
de voormiddag, van 09.00 tot 12.00 uur.

Woensdag 25 december (Kerstmis)

Alle stedelijke diensten gesloten

Donderdag 26 december (2e Kerstdag)

Alle stedelijke diensten gesloten

Vrijdag 27 december & zaterdag 28 december

Enkel containerpark geopend

Maandag 30 december 		

Administratief centrum en bibliotheek enkel geopend in de voormiddag,
van 09.00 tot 12.00 uur. Containerpark gesloten.

Dinsdag 31 december

Administratief centrum, containerpark en bibliotheek enkel geopend in
de voormiddag, van 09.00 tot 12.00 uur.

Woensdag 1 januari (Nieuwjaar)

Alle stedelijke diensten gesloten

Donderdag 2 januari (brugdag)

Alle stedelijke diensten gesloten

Samen voor een veiliger verkeer!
Op 6 november ondertekende de stad Dilsen-Stokkem
het ‘SAVE-charter Steden & Gemeenten van Ouders van
Verongelukte Kinderen’ (OVK). De stad Dilsen-Stokkem
was daarmee de 113de Vlaamse gemeente die dit charter
ondertekende.
De vzw Ouders van Verongelukte Kinderen is een
lotgenotenvereniging die families die hun kind hebben
verloren in het verkeer ondersteunt. OVK voert strijd tegen
een te grote verkeersonveiligheid, in het bijzonder daar waar
het gaat om kinderen en jongeren. SAVE staat dan ook
voor: Samen Actief voor VEilig Verkeer. Dilsen-Stokkem geeft met de ondertekening van het SAVE-charter een
duidelijk signaal zich actief te willen inzetten voor meer verkeersveiligheid.
Dilsen-Stokkem kent een uitgebreid onderwijsnetwerk, met dus ook heel wat schoolomgevingen. Het belang
van verkeersveiligheid en aandacht voor voetgangers en fietsers kan daarom niet genoeg onderstreept worden.

Welk Limburg wil jij?
Publieke raadpleging over de conceptnota van het Beleidsplan Ruimte Limburg (BRL)
Het provinciebestuur van Limburg werkt aan een nieuwe ruimtelijke toekomstvisie voor Limburg: het Beleidsplan
Ruimte Limburg (BRL). De provincie heeft een conceptnota opgemaakt. De conceptnota geeft de ambitie voor
de ruimtelijke ontwikkeling van Limburg kernachtig weer, schetst een gewenst perspectief voor de toekomst in
2040 en bevat een aantal ruimtelijke strategieën om dat wensbeeld te bereiken.
Tijdens de publieke raadpleging van 21 november 2019 tot en met 21 januari 2020 kan je de conceptnota inkijken
op www.limburg.be/beleidsplanruimte, in het provinciehuis en in de 42 gemeentehuizen in Limburg. Tijdens deze
periode kan iedereen schriftelijke reacties, opmerkingen of suggesties over de conceptnota indienen:
- Per e-mail aan BRL@limburg.be
- Per aangetekende brief aan de provincie Limburg, afdeling ruimtelijke planning, Universiteitslaan 1, 3500
Hasselt
- Door afgifte tegen ontvangstbewijs in het Provinciehuis, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
Alle actuele informatie over het BRL-proces en de toekomstige inspraak- en participatiemomenten is terug te
vinden op www.limburg.be/beleidsplanruimte.

Vuurwerk: hou het veilig
en denk aan de dieren in je
buurt!
De overgang naar het nieuwe jaar gaat
traditiegetrouw vaak gepaard met het
afschieten van vuurwerk. Hou er wel
rekening mee dat, in het kader van het
GAS-reglement, het enkel toegelaten
is feestvuurwerk af te steken op
oudejaarsnacht van 23.45 tot 00.45
uur. Voor alle overige gevallen is er een
machtiging van de burgemeester nodig!
Het laten ontploffen van voetzoekers,
thuderflashes, knal- en rookbussen is te
allen tijde verboden.
Al te vaak gebeuren er echter
vermijdbare ongevallen met soms zeer
zware gevolgen. Volg daarom zeker
onderstaande tips, en hou ook rekening
met de dieren in de omgeving!

Vanaf 1 januari 2020 dient elke woning te
beschikken over een rookmelder. Maar waar
hang je die rookmelders nu best? Onderstaande
schets maakt dit duidelijk!

Elk jaar opnieuw raken er tijdens de
eindejaarsfeesten
dieren
vermist,
gewond of worden binnengebracht in
een dierenasiel omdat ze schrikken van
vuurwerk, bang worden en vluchten.
Dieren die in huis verblijven, kunnen
zich gestresseerd gedragen en kunnen
zichzelf verwonden in hun pogingen om
veilige oorden op te zoeken. Dieren die
buiten gehuisvest zijn, kunnen zodanig
angstig reageren dat ze uitbreken
en vluchten waardoor ze zichzelf en
zelfs andere weggebruikers kunnen
verwonden.
Op oudejaarsnacht is er permanentie
in zowat alle dierenopvangcentra.
Ook de dierenasielen staan buiten de
openingsuren steeds ter beschikking
van de politie. Bel bij een noodgeval naar
101.

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

