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Beste inwoners
Op het moment van schrijven
van dit voorwoord vertonen de
coronacijfers eindelijk opnieuw
een gedegen dalende trend. Dat
is goed nieuws, want samen met
de op kruissnelheid komende
vaccinatiecampagne ligt de weg
naar een mooie zomer wijd open.
Ik wil dan ook graag iedereen nog
eens oproepen om zeker in te gaan
op de uitnodiging tot vaccinatie op
het moment dat u die ontvangt.
Sinds kort mogen we in de
nieuwe blauwe zak veel meer
items recycleren. Toch blijken er
nog wat vragen te leven hierover,
vandaar dat we verderop in deze
Nieuwsbrief graag nog eens een
overzicht geven van wat wel en wat
niet meegegeven mag worden.
Duurzaamheid is een belangrijk
thema in ons beleid. Het is
dan ook in dat kader dat de
stedelijke diensten sinds kort
beschikken over elektrische auto’s
(en eerder al over elektrische
fietsen) om te gebruiken tijdens
dienstverplaatsingen.
Tot slot: blijf de coronamaatregelen
nog even volhouden. Betere tijden
staan voor de deur. Hopelijk treffen
we elkaar snel in aangename
omstandigheden!
Jos Opdenakker
schepen

Stad neemt elektrische
wagens in gebruik
De stad Dilsen-Stokkem heeft onlangs vier nieuwe elektrische voertuigen
in gebruik genomen. De aankoop kadert in het ‘Klimaatactieplan 2030’ dat
de gemeenteraad vorig jaar goedkeurde.
De voertuigen, die niet alleen goed zijn voor het milieu maar ook zorgen
voor lagere brandstofkosten, zullen door de medewerkers van stad en
OCMW gebruikt worden voor diverse dienstverplaatsingen. Het gaat om
twee elektrische (bestel)wagens voor de stedelijke werkplaatsen, een voor
het OCMW en een voor de administratieve diensten.
Eerder investeerde het stadsbestuur ook al in elektrische dienstfietsen.
De stad wil dan ook een duidelijk engagement aangaan en inzetten op
vergroening en duurzaamheid, zoals dat in het klimaatplan vooropgesteld
werd.
Er zijn in Dilsen-Stokkem trouwens verschillende locaties waar je elektrische
voertuigen kan opladen. Het gaat om de parking van het administratief
centrum in Dilsen, het Tugelaplein in Stokkem, het kerkplein in Lanklaar en
het gemeenteplein aan de Haagstraat in Rotem. Ook op de parking van
Terhills zal een laadpaal geplaatst worden.

Maak kennis met de ‘Babbelbox on the Move’!
De stad heeft zopas een aangepast busje in gebruik
genomen om de sensibilisering en implementering rond
de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (of ‘sustainable
development goals’, SDG’s) van de Verenigde Naties
mee uit te dragen.
Het busje dat werd ingekleed als ‘Babbelbox on the Move’
met allerlei materiaal voor jong en oud omtrent de SDG’s,
is bedoeld om in te zetten op tal van activiteiten in onze
stad. De doelstelling is om inwoners van alle leeftijden
op een laagdrempelige manier te sensibiliseren naar
de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zoals klimaat,
gezondheid of welzijn.
Door de straat op te trekken en te passeren op verschillende bekende ‘hotspots’ en zodoende laagdrempelig te
werken in de verschillende deelgemeenten kan elke inwoner participeren aan het project. We doen een beroep
op de nieuwsgierigheid van de mensen om te komen kijken en luisteren naar dit nieuwe project in hun stad. Dit
past daarnaast ook mooi binnen onze ambitie om sterk in te zetten op participatie en inspraak van de bewoners
en het creëren van betrokkenheid bij het beleid.
Eerder deed Dilsen-Stokkem al mee aan de ‘week van de duurzame gemeente’ en zocht voor elke doelstelling
naar ‘lokale helden’ die dan ook terecht in de bloemetjes werden gezet door het stadsbestuur. Dit jaar zal de
stad voor de derde maal deelnemen.
We hopen het busje zoveel mogelijk te kunnen gebruiken vanaf nu, zodra we samen het coronavirus verslagen
hebben!

Fit-O-Meter in Rotem weer in topconditie!
De Fit-O-Meter in Rotem werd onlangs helemaal opnieuw
in orde gemaakt door onze medewerkers van de stedelijke
werkplaatsen!
Deze Fit-O-Meter is een loop- en fitnesstraject door de
bossen van Rotem met het vertrek aan de Kapel van de
Weerstand (Brugstraat). Verspreid over verschillende
stations kan je er leuke oefeningen doen met behulp van
de aanwezige opstellingen.
De perfecte activiteit voor 'n middagje buiten sporten!

Financiële hulp nodig? Contacteer het OCMW!
Heb je financiële problemen? Zorgt de coronacrisis ervoor dat het je niet meer lukt om je dagelijkse uitgaven of
uitgaven voor medische zorgen te betalen? Heb je hulp nodig bij kosten voor huisvesting, energie, psychosociale
hulp, gezondheid, digitale toegankelijkheid, transport, ... ?
Meld je dan aan bij het OCMW, Arnold Sauwenlaan 80, 3650 Dilsen-Stokkem. Een maatschappelijk werker
doet een individueel onderzoek en bekijkt of je recht hebt op maatschappelijke hulp.
Het OCMW is open van maandag tot donderdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur. Op vrijdag
is het OCMW open van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.00 uur.
Let wel: er wordt gewerkt op afspraak, je telefoneert dus best op voorhand naar 089 75 75 27!

Enkele veelgestelde vragen over de Nieuwe Blauwe Zak
Welke verpakkingen mogen in de Nieuwe Blauwe Zak?
In de PMD-zak mochten voorheen enkel plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons. Daar
mogen nu ook alle huishoudelijke plastic verpakkingen bij, denk maar aan yoghurtpotjes of botervlootjes. Maar
ook plastic zakken en folies mag je sinds kort bij het PMD sorteren. Onderstaande afbeelding geeft een goed
overzicht van wat wel en niet kan!
Waar kan ik terecht met de plastics die geen verpakkingen zijn?
Harde plastics zoals plastic speelgoed, plastic gebruiksvoorwerpen, plastic huisraad, plastic tuinmeubilair,
buizen, … mag je aanbieden in de container harde plastics op het containerpark.
Kan ik de zachte plastics nog naar het recyclagepark brengen?
Sinds 1 april 2021 staat er geen container meer op het recyclagepark om zachte plastics in te deponeren. Het
plastic huishoudelijk verpakkingsafval hoort nu thuis in de Nieuwe Blauwe Zak. Als je deze afvalstroom naar het
park brengt, hoort het in de blauwe zak te zitten.

RESULTAAT 11.11.11-actie
Ondanks de coronacrisis werd de 11.11.11-actie opnieuw een succes.
Door de huis-aan-huisbedeling van de overschrijvingen werd een mooi
bedrag opgehaald. Samen met de bijdrage van de vaste schenkers en de
stad Dilsen-Stokkem bracht dit het totaal op € 5.109. Waarvoor dank!

Samen voor een mooi en proper Dilsen-Stokkem
Iedereen wandelt graag over een net voetpad zonder afval of wilde
begroeiing. Maar wist je dat je als inwoner verplicht bent de stoep,
de berm en de goot voor je woning te onderhouden?
Dit betekent concreet dat je het onkruid verwijdert, dat er geen
afval ligt, dat de goten vrij zijn en dat je zorgt dat er geen planten de
doorgang verhinderen (denk hierbij ook aan overhangende takken
van bomen of struiken in de voortuin).
Bij appartementen staan - in principe - de bewoners van de
benedenverdieping in voor het schoonmaken van het voetpad. Dit kan echter anders geregeld zijn in het
huishoudelijk reglement van de eigenaars.
We willen langs deze weg ook graag een oproep doen om solidair te zijn. Onkruid verwijderen is voor minder
mobiele of oudere hulpbehoevende inwoners immers niet altijd vanzelfsprekend (en in een aantal gevallen zelfs
onmogelijk). Als goede buur kan je deze mensen bijstaan en de stoep in hun plaats onderhouden. Dankbaarheid
zal dan ongetwijfeld jouw deel zijn!
Als iedereen zijn of haar steentje bijdraagt maken we samen werk van een mooi en proper Dilsen-Stokkem!

Activeer je burgerprofiel!
Op http://burgerprofiel.vlaanderen.be kunnen alle Vlamingen tegenwoordig heel wat attesten en
overheidsdocumenten opvragen.
Sinds kort is er ook een extra module aan toegevoegd: ‘Uw COVID-19 vaccin’. Elke burger die in aanmerking
komt voor vaccinatie, krijgt behalve een uitnodiging per brief, ook standaard een uitnodiging op het burgerprofiel.
Die komt bovendien veel sneller dan per brief, die enkele dagen onderweg kan zijn.
Je kan instellen dat je via e-mail op de hoogte gebracht wordt wanneer je de uitnodiging voor vaccinatie in het
burgerprofiel is verschenen. Je registratie helpt ook de mensen van het callcenter om contact te nemen als er
problemen zouden zijn met de uitnodiging per post.
Inloggen kan op de homepage op burgerprofiel.vlaanderen.be bij ‘Meld u aan’. Dat kan met je elektronische
identiteitskaart en een kaartlezer, via de mobiele app Itsme, met je beveiligingscode via sms of via de mobiele
app. Daarna kan je op een gemakkelijke manier aanvinken dat je een mail wil krijgen bij elk nieuw document,
dus ook bij je vaccinatie-uitnodiging. Klik daarvoor op ‘Uw gegevens' in de gele balk bovenaan, en daarna op
‘Voorkeuren beheren’ onder je naam.
Zodra je uitnodiging beschikbaar is, ontvang je een bericht in je mailbox. Meer info vind je op
www.vlaanderen.be/uw-overheid/mijn-burgerprofiel.

Colofon
Samenstelling, vormgeving en eindredactie:
Dienst communicatie
Verantwoordelijke uitgever:
College van burgemeester en schepenen
Drukwerk: Drukkerij Symons
Oplage: 9000 exemplaren
Contactgevens stadsbestuur:
Europalaan 25 - 3650 Dilsen-Stokkem
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