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Beste inwoners
Tijdens de laatste gemeenteraad
van 2019 werden het beleidsplan
en de bijhorende meerjarenplanning
voor de periode 2020-2025
goedgekeurd. De budgettaire
situatie van onze stad is gunstig
en er is dus heel wat ruimte voor
nieuwe investeringen in diverse
beleidsdomeinen. In totaal zal er
de komende jaren zo’n 29 miljoen
euro geïnvesteerd worden. Een
uitgebreide toelichting over onze
meerjarenplanning vindt u verderop
in deze Nieuwsbrief.
Inmiddels is 2020 al een eindje
opgeschoten en komt stilaan het
voorjaar in zicht. Dat betekent dat
het tijd wordt om uw vereniging in
te schrijven voor Straat.net of Maas.
net 2020. Samen de strijd aangaan
met zwerfvuil en tegelijkertijd ook
nog een centje bijverdienen voor
de clubkas: een mooi voorbeeld
van ‘2 vliegen in 1 klap’!
Het voorjaar is voor veel sporters
en sportclubs ook de tijd van de
waarheid,
waarin
competities
ten einde zullen lopen en prijzen
worden uitgedeeld. Ik wil dan ook
graag afsluiten met hen alvast
allemaal veel succes te wensen,
zonder hierbij de recreatieve
sporters te vergeten. Maak er een
sportief en succesvol 2020 van!
Tot ziens ergens in Dilsen-Stokkem!
Mathieu Schurgers
schepen

Meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd:
lees er alles over in deze Nieuwsbrief!
- geen belastingverhogingen
- 29 miljoen euro investeringen
- verdere schuldafbouw
- 5 prioritaire actieplannen
- aandacht voor sociale dienstverlening & het verenigingsleven

Strijd mee tegen zwerfvuil en schrijf je vereniging of school in
voor Straat.net of Maas.net 2020 via www.dilsen-stokkem.be!

Meerjarenplan 2020-2025
De gemeenteraad en de raad van maatschappelijk welzijn van Dilsen-Stokkem hebben op 9 december 2019 het
beleidsplan en de bijhorende meerjarenplanning voor de periode 2020-2025 goedgekeurd.
De budgettaire situatie van Dilsen-Stokkem is positief. De stad is financieel gezond en heeft een sluitend
meerjarenplan. De bestaande belastingen blijven ongewijzigd en er komen geen nieuwe belastingen. Verder
wordt de schuld afgebouwd en komt er ruimte vrij voor nieuwe investeringen in diverse beleidsdomeinen.
Concreet blijft de aanslagvoet op de personenbelasting gehandhaafd op 8% en blijven ook de opcentiemen op
de onroerende voorheffing met 810 onveranderd. De schuld wordt meer dan gehalveerd van 11,8 miljoen euro
in 2020 naar zo’n 5,1 miljoen euro in 2025, wat betekent dat in de nieuwe planperiode de schuld per inwoner
daalt van +- 576 euro in 2020 naar 249 euro in 2025.
Desondanks wordt er heel wat geïnvesteerd de komende jaren, meer bepaald in verkeersveiligheid, toerisme,
cultuur, onderwijs, sport en de strijd tegen kinderarmoede. Het totale investeringsvolume bedraagt ruim 29
miljoen euro in de volledige planperiode, waarvoor het stadsbestuur rekent op zo’n 5 miljoen euro aan subsidies!
De opmaak door stad en OCMW van een 196 pagina’s tellende omgevingsanalyse
vormde de basis voor de keuze van deze beleidsdoelstellingen en een aantal
prioritaire actieplannen. De 5 prioritaire actieplannen zijn: het inzetten op
verkeersveiligheid, de uitbouw van De Wissen, de realisatie van het nieuwe
ontmoetingscentrum ‘De Faar’, aandacht voor outdoor sport- en speelfaciliteiten
en het voorkomen en bestrijden van kinder(kans)armoede.
Naast de investeringen in deze 5 prioritaire actieplannen, heeft de stad uiteraard
ook nog aandacht voor heel wat andere beleidsdomeinen. Zo zal er ruim
geïnvesteerd worden in een aantal rioleringsprojecten en kleine netuitbreidingen,
in het onderhoud van gebouwen en wegen en het vernieuwen en vergroenen van
het openbaar domein. Bijkomend zal er ook nog een grondige renovatie gebeuren
van het zwembad van Rotem en staat er een nieuwe aankoop gepland van een aantal elektrische voertuigen.
Dilsen-Stokkem blijft ook investeren in kwaliteitsvolle sociale dienstverlening en woonzorg. Zo zal het OCMW
een belangrijke actor blijven op het vlak van gezinszorg en aanvullende thuiszorg. Het lokaal dienstencentrum
wordt uitgebreid en zal nog meer buurtgerichte accenten leggen. Het woonzorgcentrum, serviceflats en
assistentiewoningen zullen ook in deze beleidsperiode een referentiepunt op vlak van kwaliteitszorg blijven.
Belangrijk ook om mee te geven is dat alle subsidies en toelagen aan het verenigingsleven en adviesraden
ongewijzigd blijven. Bovendien zal de stad de waarde van de buurtcheque verhogen van 100 naar 150 euro.
Dilsen-Stokkem wil ook focussen op een kindvriendelijk beleid en werken aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties zoals duurzaamheid, klimaat, gezondheid en welzijn. Deze doelstellingen
lopen als een rode draad doorheen het volledige meerjarenplan.
Meer info en toelichting over de meerjarenplanning vind je uitgebreid terug op www.dilsen-stokkem.be.

Maaltijdbedeling aan huis
Kan u niet meer zelf voor uw maaltijden zorgen wegens invaliditeit, ziekte of andere redenen, dan kan u een
beroep doen op maaltijdbedeling aan huis. De dienst maaltijdbedeling is er voor gezinnen, bejaarden of personen
met een handicap die (tijdelijk of permanent) hun eigen maaltijden niet meer kunnen bereiden en woonachtig zijn
in Dilsen-Stokkem.
Elke week ontvangt u een menukaart waarop de maaltijden voor de volgende week vermeld staan. U duidt
daarop aan op welke dagen u een maaltijd wil. U hebt altijd de keuze uit 2 soorten groenten, 2 soorten vlees
en 2 soorten aardappelbereidingen. Dit steeds in combinatie met soep en dessert. Uiteraard wordt er steeds
in overleg rekening gehouden met cliënten die speciale noden of wensen hebben. De prijs bedraagt 6,20 euro,
zowel voor de gewone maaltijd als voor de dieetmaaltijd. De avondmaaltijd kost 4,20 euro.
Meer informatie inwinnen of maaltijden bestellen kan telefonisch via 089 79 02 98, via e-mail: zorgaanhuis@
ocmwdilsen-stokkem.be of via het e-loket op de stedelijke website.

Dilsen-Stokkem investeert in buurt- en jongerenwerker
Het OCMW van Dilsen-Stokkem heeft samenwerkingsovereenkomsten gesloten met RIMO vzw en Uit de Marge
vzw in het kader van buurtopbouwwerk. Er zullen binnenkort twee buurtopbouwwerkers aan de slag gaan in de
impulswijken Noteborn/Bonekamp, Hoefkamp, Kapelhof en Veeweide. Daarnaast gaan de buurtopbouwwerkers
ook actief zijn in de Kempenstraat en Tienstraat in Rotem.
Uit De Marge is een vzw die focust op buurtgericht werken met kinderen en jongeren. De werking zal zich
vooral situeren in de omgeving van de 4 impulswijken van de stad. Deze samenwerking wil, via een voltijdse
jeugdopbouwwerker, vooral de maatschappelijke positie van kwetsbare kinderen en jongeren verbeteren. Dit
kan onder meer door bruggen te slaan naar het bestaande vrijetijdsaanbod, het onderwijs of de arbeidsmarkt.
De jeugdopbouwwerker zal zich tussen de jongeren begeven en trachten een vertrouwensrelatie met hen op te
bouwen, hun noden te detecteren en vanuit daaruit met hen aan de slag gaan.
De overeenkomst met RIMO vzw richt zich ook op buurtwerk, maar dan meer algemeen en dus ook naar gezinnen
en volwassenen die ondersteuning kunnen gebruiken. Het is de bedoeling dat deze buurtopbouwwerker zal
zorgen voor het versterken van de samenhang door de lokale krachten in een wijk te bundelen en samen te
zoeken naar oplossingen voor eventuele problemen. Daarnaast is het ook van belang emanciperend te werken
zodat buurtbewoners op termijn zelfstandig een rol in hun wijk kunnen opnemen. Tot slot is ook het creëren van
een positieve beeldvorming rond de wijk en zijn bewoners een belangrijke doelstelling.
De samenwerking wordt, mits een herhaaldelijke positieve evaluatie, gecontinueerd tot en met 2025. De werving
van de buurtwerkers is momenteel lopende via de betrokken vzw’s. Bedoeling is dat ze beiden zo snel mogelijk
starten. De kostprijs voor de stad bedraagt zo’n 140.000 euro per jaar en omvat zowel de personeels- als
werkingskosten.

Dilsen-Stokkem Hartveilige stad!
Op 3 januari ontving de stad Dilsen-Stokkem officieel de titel ‘Hartveilige
stad’. Elke dag krijgen bijna 30 mensen in België een hartstilstand buiten
het ziekenhuis. Wordt een slachtoffer binnen de eerste 3 tot 4 minuten
gereanimeerd en krijgt hij/zij een stroomstoot toegediend met een
automatisch externe defibrillator (AED), dan heeft het tot 70 % kans om te
overleven. De AED analyseert het hartritme van het slachtoffer en bepaalt
automatisch of een stroomstoot het slachtoffer kan helpen. Het AED-toestel leidt de hulpverlener door de
reanimatie tot professionele hulpverleners het overnemen.
Onze gemeente telt verschillende AED-toestellen. Je vindt ze in sporthal de Spil in Dilsen, het OCMW in
Stokkem, SBS de Horizon in Rotem, het ontmoetingscentrum in Elen en de Boyen in Stokkem. Daarnaast zijn
er ook nog sportclubs en verenigingen die een toestel in eigen beheer aankochten. De sportraad is in dit alles
een sterke motivator.
Al heel wat personeelsleden van de stad volgden inmiddels de opleiding reanimeren en defibrilleren van Rode
Kruis-Vlaanderen. Tijdens de opleiding leer je een plotse hartstilstand herkennen en krijg je tips om snel en
efficiënt te reageren in een noodsituatie. Uiteraard
leer je de nodige reanimatietechnieken aan.
Bedrijven, scholen, sportclubs en verenigingen
kunnen ook het label ‘Hartveilig’ bekomen. Zij
kunnen samen met de plaatselijke afdeling van
het Rode Kruis een gratis opleiding "reanimeren
en defibrilleren" organiseren, waaraan min.
10 en max. 20 leden kunnen deelnemen.
Voor meer info kan je terecht bij de afdeling WVC of
het Rode Kruis afdeling Dilsen-Stokkem - Maaseik
via vorming@dilsen-stokkem-maaseik.rodekruis.be.
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Wat verandert er?
- De openingsuren: op maandag van 09.00 tot 12.00 uur, op dinsdag van 16.00 tot 19.00 uur en op donderdag
van 14.00 tot 17.00 uur
- Enkel kleine feiten zoals verlies van documenten allerlei, diefstallen/vandalisme of andere gerechtelijke feiten
lastens een onbekende dader kan men nog aangeven.
- Voor andere feiten zal men een afspraak op het kantoor in Maaseik moeten maken.
Het burgeronthaal blijft onveranderd open van 09.00 tot 17.00 uur, van maandag tot en met vrijdag. Mensen die
bijvoorbeeld info komen vragen of hulp nodig hebben bij het boeken van een afspraak kunnen dan nog steeds
terecht op het commissariaat.

Straat.net en Maas.net 2020: weg met zwerfvuil!
Genoeg van al dat zwerfvuil? In het weekend van 20, 21 en
22 maart 2020 organiseert het stadsbestuur in samenwerking
met Limburg.net opnieuw een grote zwerfvuilopruimactie langs
wegen en in de natuurgebieden langs de Maas.
Wil jij samen met jouw klas of vereniging meehelpen om
van jouw buurt een aangenamere omgeving te maken, of
om plastic soep in de oceanen te voorkomen en er nog
wat aan verdienen ook? Schrijf dan voor 21 februari 2020
in via het formulier op onze website. Wij zorgen voor het
nodige opruimmateriaal (vuilzakken, handschoenen, …).
Straat.net
Elke school of vereniging krijgt € 15 euro per opgeruimde
kilometer.
Maas.net
Voor het opruimen in de natuurgebieden Negenoord of Bichterweerd wordt een vergoeding van € 10 per
opgeruimde hectare + € 7 per gevulde afvalzak gegeven. We richten ons hier op het zwerfvuil dat door hoog
water is achtergebleven in het natuurgebied.

Speeddate voor nieuwe vrijwilligers: iets voor jou?
Binnen de stad en het OCMW Dilsen-Stokkem zijn ruim 350 vrijwilligers actief. Zij zijn van onschatbare waarde
voor onze organisatie.Wil je graag kennismaken met onze enthousiaste vrijwilligers of heb je misschien ook wel
interesse om vrijwilliger te worden, dan ben je welkom op onze ‘speeddate voor vrijwilligers’!
Wanneer? Zaterdag 29 februari 2020 van 13.30 tot 16.00 uur
Waar? Zaal ‘Aud Lanker’, Kruisstraat 7, Lanklaar
Wat?
• Welkom en korte toelichting vrijwilligersbeleid
• Overzicht vrijwilligerswerk stad en OCMW
• Speeddate met vrijwilligers: maak kennis met vrijwilligers actief in diverse
gebieden
• Afsluiting met koffie en gebak
Deelname is gratis!
Inschrijven:
wvc@dilsen-stokkem.be - 089 79 08 90
vrijwilligers@ocmwdilsen-stokkem.be - 089 79 02 98

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

