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Beste inwoners
Ik vertel niets nieuws als ik zeg dat het
voor jonge koppels niet altijd evident
is om een eigen huis te bouwen en
zo een volgende stap naar een mooie
toekomst te zetten. Alles begint bij
een betaalbare bouwkavel, en daarin
heeft de stad de laatste jaren dan
ook veel energie gestoken. Door het
realiseren van diverse verkavelingen
konden we heel wat bouwgronden
op de markt brengen waar inmiddels
al vele jonge gezinnen een thuis
gevonden hebben.
In deze Nieuwsbrief kan u
lezen dat we nu opnieuw 16
bouwgronden op de markt brengen
in de verkaveling ‘Heilderveld’ in
Dilsen. Op 13 december start de
inschrijvingstermijn, die loopt tot 11
januari. Wenst u meer te weten, aarzel
dan zeker niet om onze diensten te
contacteren. Zij geven u met plezier
een antwoord op uw vragen!

Het stadsbestuur nodigt alle inwoners
van Dilsen-Stokkem uit om samen te
klinken op het nieuwe jaar op
zondag 6 januari van 10.00 tot 13.00
uur op het nieuwe centrumplein in
Dilsen! Iedereen welkom!
De werf hiernaast is inmiddels een heel
mooi en toegankelijk plein geworden.
Kom het samen inhuldigen tijdens de
nieuwjaarshappening op 6 januari!

16 bouwkavels te koop in verkaveling ‘Heilderveld’
Lees er alles over in deze Nieuwsbrief!

Ik ben ook blij dat ik jullie langs deze
weg namens het stadsbestuur mag
uitnodigen op de nieuwjaarsdrink
op zondag 6 januari op het nieuwe
centrumplein in Dilsen. Wat is er
beter om zo’n nieuw plein in te
huldigen dan samen het glas te
heffen op het nieuwe jaar? Hopelijk
bent u er talrijk bij, we verwachten u
tussen 10.00 en 13.00 uur.
Ik wens u alvast een prettige
eindejaarsperiode toe!
Koen Sleypen
schepen
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16 bouwkavels te koop!

Betaalbare bouwkavels aanbieden blijft voor de stad één van de belangrijkste doelstellingen op vlak van
ruimtelijke ordening. We starten daarom met een nieuwe verkoopprocedure van 16 bouwkavels in de verkaveling
‘Heilderveld’.
Deze verkaveling ligt midden in het centrum van hoofddorp Dilsen, in de nabijheid van alle voorzieningen zoals
scholen, winkels, restaurants, ziekenfondsen. Het stadhuis en omliggend kasteelpark ‘Ter Motten’ liggen op een
steenworp van deze locatie.

INSCHRIJVINGSTERMIJN
De inschrijvingstermijn loopt van donderdag 13 december 2018 t.e.m. vrijdag 11 januari 2019.

EEN VASTE PRIJS VAN €120/M²
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8

201812_NB.indd 2

Lot
1
2
3
4
5
6
7
8

Oppervlakte
4a 87ca
5a 06ca
5a 40ca
4a 74ca
4a 92ca
5a 08ca
5a 73ca
6a 54ca

Prijs (excl. kosten)
58.440 euro
60.720 euro
64.800 euro
56.880 euro
59.040 euro
60.960 euro
68.760 euro
78.480 euro

Nr.
9
10
11
12
13
14
15
16

Lot
9
14
15
16
17
18
19
30

Oppervlakte
4a 56ca
4a 95ca
5a 43ca
4a 96ca
4a 96ca
4a 96ca
4a 96ca
6a 25ca

Prijs (excl. kosten)
54.720 euro
59.400 euro
65.160 euro
59.520 euro
59.520 euro
59.520 euro
59.520 euro
75.000 euro

3/12/2018 15:28:47

INFORMATIEPLICHT VERKAVELING ‘HEILDERVELD’
Geen stedenbouwkundige vergunning / RUP Heilderveld / verkavelingsvergunning A20153 / geen dagvaardiging
/ geen recht van voorkoop / niet gelegen in een watergevoelig openruimtegebied. De kavels zijn vrij van gebruik
(noch verhuurd, noch verpacht).

PROCEDURE INSCHRIJVING, TOEWIJZING EN VOORWAARDEN NA VERKOOP
De verkoop van de bouwkavels gebeurt overeenkomstig het reglement ‘toewijzingsnormen en voorwaarden bij
verkoop van bouwplaatsen eigendom van het stadsbestuur’, zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 11 april
2002.
Alle informatie, o.a. over de details van het toewijzingsreglement, de juiste documenten voor het aanvraagdossier,
het opstellen van de rangschikking, de toewijzing van de kavels, enz. is terug te vinden in de infobrochure die:
• beschikbaar is op onze website www.dilsen-stokkem.be;
• af te halen is in het administratief centrum, Europalaan 25.
De belangrijkste voorwaarden:
• Je mag geen eigenaar zijn in volle eigendom (volle 100%) van een woning of bouwperceel. Indien je samen
inschrijft, mag je samen geen eigenaar zijn in volle eigendom van een woning of bouwperceel.
• Indien je met twee inschrijft, mag je geen bloedverwant van elkaar zijn in eerste of tweede graad.
• Voorwaarden van toepassing bij de verkoop van de bouwkavels:
Artikel 11 van het toewijzingsreglement (zie infobundel) moet de notaris overnemen in de notariële akte en
bevat belangrijke verplichtingen.
Belangrijk zijn:
• de bouwverplichting en bewoning binnen de 5 jaar (met mogelijkheid tot opleggen van een sanctie /
terugkoop bij niet nakomen van deze voorwaarde);
• het verbod tot vervreemding (zelfs niet voor een klein deel) van de onbebouwde kavel. Enkel het stadsbestuur
kan de kavel terugkopen tegen de oorspronkelijke verkoopprijs;
• het verbod tot vervreemding van de bebouwde kavel binnen een periode van 10 jaar volgend op de eerste
bewoning (met mogelijkheid tot opleggen van een schadevergoeding bij niet nakomen van deze voorwaarde).

MEER INFORMATIE
De infobundel en het inschrijvingsformulier kan je downloaden via de stedelijke website of afhalen op de
dienst ruimtelijke ordening.
Wil je meer informatie over de verkoop van deze bouwkavels of de procedure, aarzel dan niet om contact op te
nemen met de dienst ruimtelijke ordening via onderstaande contactgegevens:
• 089 79 09 52
• cathy.claessens@dilsen-stokkem.be
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Nieuwe brug over Oude Zuid-Willemsvaart op de site Tivoli!
De nieuwe brug over de Oude ZuidWillemsvaart ter hoogte van hotel Beau
Séjour, op de site Tivoli in Lanklaar, is
helemaal klaar! Op zaterdag 1 december
vond de officiële opening plaats.
De werken, die plaatsvonden in opdracht
van De Vlaamse Waterweg nv, gingen in
maart van start. Eerst werden een draaibrug
uit 1840 en een betonnen noodbrug uit
1940 afgebroken, waarna de constructie
van de nieuwe brug kon beginnen. Om
de werken te kunnen uitvoeren werden er
twee tijdelijke dammen aangelegd zodat
het water onder de brug weggepomt kon
worden.
Veel kijklustigen voor de afbraak van de tijdelijke dammen op 22 oktober, waardoor
er opnieuw water onder de brug stroomde!

Op 22 oktober werden de tijdelijke
dammen door een kraan verwijderd, waardoor er opnieuw water onder de vernieuwde brug stroomde. Een bijzonder
moment, waar heel wat kijklustigen voor opdaagden. Niet in het minst de leerlingen van VBS De Startbaan, die
samen met de geschied- en heemkundige kring De Vreedsel een project uitwerkten rond de nieuwe brug.
In de omgeving van de brug werden inmiddels ook de monumenten teruggeplaatst en het geheel afgewerkt, zodat
de site er opnieuw uitziet als op de bekende postkaart uit 1906.

HERIJKING WEEGTOESTELLEN
Handelaars / ondernemingen (slagers, bakkers, apothekers,….) die in hun zaak/bedrijf gebruik maken van
weegtoestellen en weegbruggen moeten in heel wat gevallen dit toestel laten herijken. Deze herijking moet
gebeuren door een erkende keuringsinstelling.
Na het uitvoeren van de proeven voor herijk brengen de erkende keuringsinstellingen, bij goedkeuring, op een
goed zichtbare plaats, het aanvaardingsmerk (groen vignet) aan op het weeginstrument.
Iedereen moet voorzien zijn van een wettig weegtoestel. De ijkingen gebeuren om de 4 jaar.
De naleving van de regelgeving gebeurt door de FOD Economie, dienst Metrologie. Er worden ook controles
uitgevoerd bij de handelaars. Wil je dus in regel zijn, controleer je best of jouw weegtoestel is geijkt.
Voor meer informatie kan je steeds terecht op de website van de FOD Economie , dienst Metrologie (www.
economie.fgov.be) . Indien je een erkende keuringsinstelling zoekt, kan je terecht bij de dienst economie, 089
79 09 52, economie@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
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