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Beste inwoners
Het zijn opnieuw moeilijke tijden. Ik wil dan
ook beginnen met iedereen die zijn of haar
steentje bijdraagt in de bestrijding van de
coronapandemie een hart onder de riem
te steken. Of het nu gaat over de mensen
in de medische wereld of de mensen die
de dagelijkse dienstverlening garanderen,
weet dat jullie inspanningen gewaardeerd
worden.
Als stadsbestuur zitten we uiteraard niet
stil en hebben we de afgelopen tijd hard
gewerkt aan de opmaak van een fietsplan.
We hebben van de nood een deugd
gemaakt en in plaats van een fysieke
infomarkt of infoavond, gaan we vanaf
20 november een online raadpleging
organiseren over ons nieuwe fietsplan
2020-2025. Op een speciale webpagina
zal u alle voorstellen kunnen overlopen en
de nodige feedback bezorgen. Zo krijgt
iedereen de kans om zijn of haar mening
te geven.
Voor de verenigingen in Dilsen-Stokkem
is er ook goed nieuws. De gemeenteraad
heeft het licht op groen gezet voor de
verdeling van de middelen van het Vlaams
noodfonds voor sport, jeugd en cultuur.
Na overleg met de betrokken adviesraden
werd er beslist de jaarlijkse subsidie die
verenigingen krijgen, 1,5x uit te betalen
als extra toelage. Dat is één van de
maatregelen waarmee we trachten ons
kostbare verenigingsleven extra zuurstof te
bezorgen.
Over zuurstof gesproken, we zijn enorm
trots dat meer dan 1.700 gezinnen een
gratis boom of struik besteld hebben. Zo
zetten we ons imago van groene gemeente
weer wat extra in de verf en dragen we
allen ons steentje bij aan een gezondere
leefomgeving, waarvoor dank.
Blijf de coronamaatregelen volgen, zorg
voor uzelf en voor elkaar en tot ziens!
Koen Sleypen
schepen

Online raadpleging
Fietsplan 2020-2025!
De stad wil in de huidige beleidsperiode inzetten op fietsmobiliteit.
Dit wil zeggen dat we heel wat extra investeringen willen doen om de
verkeersveiligheid voor fietsers (en voetgangers) te verhogen. Op die
manier kunnen we meer mensen op de fiets krijgen!
Om dit concreet te maken wil het stadsbestuur een fietsplan opstellen, waarin
concrete verbetervoorstellen worden uit-gewerkt over de fietsinfrastructuur
in onze stad. Dit gaat bijvoorbeeld over het toeristisch fietsroutenetwerk, de
schoolomgevingen, lokale functionele routes of suggesties aan de hogere
overheid voor de fietspaden langs de gewestwegen.
Momenteel hebben we een aantal ideeën uitgewerkt omtrent de concrete
aanpak en/of de herinrichting van een aantal straten en kruispunten in
onze stad. Deze willen we graag aan jullie voorleggen, maar omwille van
de huidige coronamaatregelen kunnen we jammer genoeg geen fysieke
infomarkt over dit thema organiseren. Maar, niet getreurd!
Om iedereen toch te kans te geven zijn of haar mening met
ons te delen hebben we alle voorstellen online geplaatst op
www.dilsen-stokkem.be/fietsplan.
Hier kan je alle voorstellen bekijken en natuurlijk
ook jouw (online) feedback geven over hoe we
onze fietsinfrastructuur kunnen verbeteren. Je
kan online reageren vanaf vrijdag 20 november
2020 t.e.m. zondag 6 december 2020.
Wij kijken alvast uit naar jullie reacties!

Verdeling Vlaams noodfonds voor sport, jeugd en cultuur
Het stadsbestuur heeft een regeling uitgewerkt voor de verdeling van het Vlaams noodfonds voor culturele -,
sport- en welzijnsverenigingen.
Naar aanleiding van de coronacrisis richtte de Vlaamse Regering een noodfonds van ruim 83 miljoen euro
op voor de cultuur-, jeugd- en mediasector. Dit noodfonds bevat verschillende steunmaatregelen die de
financiële schade in de drie sectoren gedeeltelijk moet compenseren. Dilsen-Stokkem ontving als lokaal bestuur
€ 249.842,70.
De vele verenigingen die onze stad rijk is, zagen hun werkingsjaar grondig verstoord worden door de gekende
omstandigheden. Tal van activiteiten konden niet doorgaan, waaronder voor veel verenigingen activiteiten die
normaal gezien heel wat geld in het laatje brengen.
De afgelopen weken vond er overleg plaats tussen de stad en de vertegenwoordigers van de adviesraden sport,
cultuur en jeugd, met het oog op een correcte verdeling van deze middelen.
Op basis van dit overleg met de verenigingen werd daarom door de gemeenteraad een eenmalige subsidie
goedgekeurd. Elke vereniging ontvangt, bovenop de reguliere subsidies, anderhalve keer hetzelfde bedrag uit
het noodfonds. Op die manier steken we het socio-culturele weefsel van onze stad een hart onder de riem in
deze moeilijke tijd!

Wist je dat ...

» het stadsbestuur alle koppels die in Dilsen-Stokkem trouwen vanaf 1 januari 2021 een geschenkbon van
50 euro cadeau zal doen, te besteden bij de lokale handelaars in de stad?
» je zelf ook altijd geschenkbonnen kan kopen via onze website www.dilsen-stokkem.be?
» je via die website ook gemakkelijk zelf een afspraak kan maken op het gemeentehuis?
» er in het kasteelpark, aan het administratief centrum een nieuwe fietsenstalling
voor het personeel gebouwd werd?
» zowel deze fietsenstalling als de omgevingswerken volledig in eigen beheer
uitgevoerd werden door de medewerkers van de stedelijke werkplaatsen?
» de stad binnenkort elektrische auto’s en elektrische fietsen in gebruik zal
nemen?
» hierdoor heel wat dienstverplaatsingen van medewerkers op een ecologische
manier kunnen gebeuren, wat kadert in het ‘Klimaatactieplan 2030’?
» je op de website www.info-coronavirus.be steeds alle info m.b.t. het coronavirus vindt?

Nieuw computersysteem bibliotheek: niets dan voordelen!
Op 30 oktober nam de bibliotheek een nieuw computersysteem in gebruik om de gegevens en uitleningen nog
beter te kunnen beheren.
Tegelijk sloot de bib aan bij het Slim Netwerk van Limburgse bibliotheken, waardoor het reglement verandert.
Dit levert volgende voordelen op:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent gratis lid bij alle netwerkbibliotheken
Je betaalt nog maar 5 euro lidgeld i.p.v. 6 euro
Je betaalt nog maar 0,10 euro boete per dag i.p.v. 0,20 euro
Je mag je uitleningen meteen voor 4 weken houden i.p.v. 3 weken
Je ontvangt de maningsbrieven per mail en vermijdt zo portkosten
Je kan je openstaande kosten online betalen
Je beheert je eigen leenhistoriek
Je kan persoonlijke leestips op maat ontvangen
Je kan onze nieuwe kindercatalogus gebruiken

Meer info vind je op de website van de bib: http://dilsen-stokkem.bibliotheek.be

Investeringen in sportinfrastructuur
De stad maakt werk van een opwaardering van haar stedelijke sportinfrastructuur. In de sporthal van Dilsen
werden er, in de oorspronkelijke hal, akoestische voorzetwanden geïnstalleerd. Eerder werd al een eerste wand
op die manier aangepakt, nu volgde de rest van de wanden.
In Elen werden het dak en het zinkwerk van de sporthal vernieuwd, goed voor een investering van ruim 79.000
euro.
Er werd ook een aannemer aangesteld voor de volledige renovatie van het
dak van het zwembad in Rotem, de eerste fase van een totaalrenovatie die
in de loop van 2021 verder uitgevoerd wordt.
Daarnaast
werden
ook
diverse
terreinverlichtingen
aangepast
en
vervangen
door
LED-verlichting.
Het gaat om de verlichtingen van de atletiekpiste in Elen, de tennispleinen
in Dilsen en de voetbalterreinen in Elen en Stokkem. De stad heeft
165.000 euro uitgetrokken voor deze opdracht en is blij deze duurzame
en energiezuinige investering voor deze sportaccommodaties te kunnen
realiseren.

Gratis boom of struik wordt
aan huis geleverd!
De actie waarbij gezinnen een gratis boom of struik
naar keuze konden bestellen was een grandioos
succes. Meer dan 1.700 (!) gezinnen uit DilsenStokkem maakten gebruik van dit aanbod.
Dit succes leidt er wel toe dat er inzake het afleveren
van de bomen enkele wijzigingen zullen zijn. Er was
eerst voorzien om een afhaalmoment te organiseren
op de stedelijke werkplaatsen, maar gelet op het
aantal en de geldende coronamaatregelen wordt
dit afhaalmoment geannuleerd.
Iedereen die een boom of struik besteld heeft, zal
deze aan huis geleverd krijgen vanaf 24 november.
De bedeling zal een week in beslag nemen. We
zullen iedereen die ingeschreven heeft hierover ook
nog een brief bezorgen met alle informatie.

Wegenwerken in Dilsen-Stokkem:
blijf op de hoogte!
In onze stad wordt er momenteel
op heel wat plaatsen gewerkt aan
het verbeteren en veiliger maken
van het wegennet. Het spreekt
voor zich dat deze wegenwerken
omleidingen of hinder met zich
meebrengen, maar zoals het
spreekwoord zegt: je kan geen omelet bakken zonder
eieren te breken.
Om de laatste stand van de diverse werken op
te volgen kan je steeds terecht op onze speciale
wegpagina www.dilsen-stokkem.be/wegenwerken,
waar je een overzicht krijgt van de vooruitgang, de
actuele omleidingen, enzovoort.
Heb je vragen, contacteer dan onze dienst mobiliteit
via mobiliteit@dilsen-stokkem.be.
Alvast bedankt voor je begrip, het verkeer in DilsenStokkem wordt er veiliger door!

www.dilsen-stokkem.be/wegenwerken

Nieuw subsidiereglement herbruikbare bekers
De gemeenteraad heeft begin oktober een nieuw subsidiereglement goedgekeurd voor de huur of aankoop van
herbruikbare drinkbekers door verenigingen en onderwijs-instellingen.
Sinds 1 januari 2020 is het op alle evenementen – van schoolfeesten tot grote festivals – verboden om drank te
serveren in wegwerpbekertjes, blikjes of petflesjes. Alles moet geserveerd worden in herbruikbare bekers. Kiest
een organisator er toch voor om wegwerpbekers aan te bieden, dan moet hij deze voor 90% (en vanaf 2022 voor
95%) opnieuw selectief inzamelen.
Herbruikbare bekers zijn veel milieuvriendelijker dan wegwerpbekers. Door gebruik te maken van inwisselbare
bekers die meerdere malen hergebruikt kunnen worden, zal de plastiek fractie in de afvalberg sterk verminderen.
Omdat mensen actief aangezet worden tot het inleveren van het materiaal na gebruik, slingert er minder zwerfvuil
rond en blijft het terrein van het evenement properder.
Een vereniging kan jaarlijks een aanvraag indienen tot het bekomen van een subsidie voor de huur en/of aankoop
van herbruikbare bekers dienstig voor haar evenementen bij het college van burgemeester en schepenen. De
subsidie bedraagt maximaal 20 % van de kosten van huur of aankoop met een maximum van 300 euro.

Colofon
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Drukwerk: Drukkerij Gijsemberg
Oplage: 9000 exemplaren
Contactgevens stadsbestuur: Europalaan 25 3650 Dilsen-Stokkem - t 089 79 08 00 - f 089
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