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Beste inwoners
Ik hoef u niet meer te vertellen dat
2019 voor mij persoonlijk op een heel
bijzondere manier begonnen is. Toen
Lydia Peeters begin januari Vlaams
minister werd, kreeg ik immers de grote
eer in haar voetsporen te treden. Samen
met mijn collega’s in het schepencollege
en de gemeenteraad zullen wij ons volop
blijven inzetten voor een goed en warm
beleid voor de inwoners van onze stad.
Als u benieuwd bent naar de
contactgegevens van de leden van
het nieuwe stadsbestuur verwijs ik u
graag door naar onze splinternieuwe
stedelijke website. De nieuwe site is
helemaal aangepast aan de online
noden die vandaag belangrijk zijn:
een design dat zich vlot aanpast aan
alle apparaten, veel aandacht voor het
e-loket en digitale dienstverlening en
een uitgebreide activiteitenkalender voor
het verenigingsleven.
Graag doe ik ook een warme oproep
voor Straat.net en Maas.net, want in
het weekend van 22, 23 en 24 maart
2019 organiseert het stadsbestuur in
samenwerking met Limburg.net opnieuw
deze grote zwerfvuilopruimacties langs
de straten en in de natuurgebieden
langs de Maas. De ideale manier om
een steentje bij te dragen aan een beter
milieu en tegelijkertijd een centje bij te
verdienen voor de kas van uw vereniging.
Inschrijven kan bij onze milieudienst!
Tot slot nog dit: als u ergens mee zit,
aarzel niet ons of de stedelijke diensten
te contacteren. Wij staan graag ten
dienste van u!

Dilsen-Stokkem.be in ‘t nieuw!
Een nieuw jaar, een nieuwe legislatuur en… een nieuwe website!
Sinds kort zit onze stedelijke website (www.dilsen-stokkem.be) in een
gloednieuw kleedje!
De nieuwe site is vooral gericht op het gebruiksgemak van de bezoekers,
met veel aandacht voor een goede weergave van de site op zowel pc,
tablet als smartphone, via een zogenaamd ‘responsive’ design.
Er wordt ook sterk ingezet op digitale dienstverlening via het e-loket
en vlotte invulformulieren die rechtstreeks bij de juiste diensten terecht
komen, waardoor de nieuwe website de tool bij uitstek wordt om
rechtstreeks te communiceren met het stadsbestuur.
Heb je suggesties of vragen omtrent onze website, aarzel dan niet een
mailtje te sturen naar communicatie@dilsen-stokkem.be!

Tot binnenkort!
Sofie Vandeweerd
burgemeester

www.dilsen-stokkem.be

Maak kennis met het nieuwe stadsbestuur!
Op 2 januari vond in zaal Aud Lanker de installatievergadering van de gemeenteraad
voor de nieuwe legislatuur plaats. Inmiddels werd Lydia Peeters, die titelvoerend
burgemeester blijft, officieel Vlaams minister. Als gevolg hiervan werd Sofie Vandeweerd
benoemd als burgemeester en schuift Kelly Issaris in als schepen, als vervangster van
Sofie Vandeweerd.
College van burgemeester & schepenen
Sofie Vandeweerd, burgemeester
sofie.vandeweerd@dilsen-stokkem.be - 0495 31 67 91
Bevoegdheden: Algemeen beleid - Openbare veiligheid - Preventie - Informatie & PR
– Bevolking - Openbare werken - Nutsvoorzieningen & Energie - Gebouwenbeheer Afvalverwerking & Containerpark - Begraafplaatsen - Kinderopvang & Gezinsbeleid
Koen Sleypen, eerste schepen
koen.sleypen@dilsen-stokkem.be - 0474 96 45 12
Bevoegdheden: Toerisme & Maaspark Negenoord - Mobiliteit - Waterlopen – Plattelandsontwikkeling - Dierenwelzijn - Euregionale samenwerking – Personeel & Organisatie
Kelly Issaris, tweede schepen
kelly.issaris@dilsen-stokkem.be - 0474 78 81 82
Bevoegdheden: Burgerlijke stand - Lokale economie & landbouw - Omgevingsbeleid Huisvesting & woonbeleid – Erfgoed
Mathieu Schurgers, derde schepen
mathieu.schurgers@dilsen-stokkem.be - 0492 74 88 94
Bevoegdheden: Sportbeleid en sportinfrastructuur - Emancipatie, Samenleven, Welzijn &
Inspraak - Drukkerij & Archief
Jos Opdenakker, vierde schepen
jos.opdenakker@dilsen-stokkem.be - 0475 70 44 06
Bevoegdheden: Cultuurbeleid - Verenigingen - Seniorenbeleid - Feestelijkheden Grensoverschrijdende samenwerking - Erediensten & Kerkfabrieken - Kermissen & Markten
Pieter Indemans, vijfde schepen
pieter.indemans@dilsen-stokkem.be - 0478 33 89 68
Bevoegdheden: Financiën - Onderwijs - Jeugdbeleid - Bibliotheek - Jacht- en visserijbeleid ICT & Administratieve vereenvoudiging
Ingrid Erlingen, voorzitter bijzonder comité sociale dienst & zesde schepen
ingrid.erlingen@dilsen-stokkem.be - 0472 26 79 79
Bevoegdheden:
OCMW - Sociale zaken & Algemeen Welzijn - Armoedebestrijding – Milieu, Klimaat & Natuur
– Voorzitter bijzonder Comité sociale dienst.
• Sociaal huis; Individuele hulpverlening, steunaanvraag, pensioenaanvraag, sociale voorzieningen,
Ouderenzorg, Woonzorgcentrum ‘t Kempken, serviceflats Mazedal, zorgwonen Stockheim
• Lokale buurt- en dienstencentra,
• Zorg aan huis
Gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn en bijzonder comité voor de sociale dienst
Op www.dilsen-stokkem.be vind je de volledige samenstelling en alle contactgegevens van de leden van de
gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn en het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Het nieuwe centrumplein Ter Motten te Dilsen werd op 20 december 2018 officieel ingehuldigd door het
schepencollege van de stad Dilsen-Stokkem. Op zondag 6 januari 2019 tussen 10.00 en 13.00 uur waren
dan alle inwoners welkom op het openingsfeest op het nieuwe plein tijdens een nieuwjaarsdrink. De talrijk
opgekomen aanwezigen maakten er samen een heel gezellige voormiddag van! (Foto’s: CosemansFotografie)

Opvoedingswinkel Maasland - ook in Dilsen-Stokkem!
Opvoeden doe je elke dag, het is leuk en uitdagend. Toch is het niet altijd gemakkelijk en
heb je wel eens twijfels, onzekerheden of vragen.
Wanneer je met zulke vragen zit, is het nuttig om met iemand hierover te praten en tips te
krijgen. De opvoedingswinkel kan je hierbij helpen. Medewerkers van de opvoedingswinkel
bieden je een luisterend oor, geven gratis advies en zoeken samen met jou naar een passend
antwoord op je vragen.
In Dilsen-Stokkem kan je elke maandag terecht bij de opvoedingswinkel in het
sociaal huis / OCMW te Stokkem, tussen 09.00 en 12.00 uur. Zijn dat moeilijke
uren voor jou? Bel dan even voor een afspraak op het nummer 0474 300 300!
De opvoedingswinkel Maasland is een initiatief van de 5 Maaslandse gemeentes en OCMW's, het CKG
Molenberg en het provinciebestuur Limburg. Hier kunnen ouders, leerkrachten, begeleiders, ... terecht met
vragen inzake opvoedingsondersteuning.
Meer info vind je op www.opvoedingswinkelmaasland.be of de Facebookpagina (www.facebook.com/
opvoedingswinkelmaasland).

Kringwinkel Maasland zal
vanaf heden het textiel
maandelijks
aan
huis
ophalen, gelijktijdig met de
glasophaling in jouw straat.
Belangrijk: de textielzakken
dienen steeds voor 08.30 uur
buiten te staan!
De 4 data van textielophaling
die in de afvalkalender zijn
opgenomen, zijn niet meer
van toepassing.

Genoeg van al dat zwerfvuil? In het weekend van 22, 23 en 24 maart 2019 organiseert het stadsbestuur
in samenwerking met Limburg.net opnieuw een grote zwerfvuilopruimactie langs wegen, maar ook 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 26 februari 2019 in bij de milieudienst via milieu@dilsen-stokkem.be of 089
790 914. 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 euro per
opgeruimde hectare + 7 euro per gevulde afvalzak gegeven. We richten ons hier op het zwerfvuil dat door hoog
water is achtergebleven in het natuurgebied.

SLUITINGSDAGEN
ADMINISTRATIEF CENTRUM 2019
Maandag 22 april 2019 - Paasmaandag
Woensdag 1 mei 2019 - Feest van de Arbeid
Donderdag 30 mei 2019 - OLH Hemelvaart
Vrijdag 31 mei 2019 - Brugdag
Maandag 10 juni 2019 - Pinkstermaandag
Vrijdag 14 juni 2019 - Personeelsactiviteit
Donderdag 11 juli 2019 - Vlaamse Feestdag
Donderdag 15 augustus 2019 - OLV Hemelvaart
Vrijdag 1 november 2019 - Allerheiligen
Zaterdag 2 november 2019 - Allerzielen
Maandag 11 november 2019 - Wapenstilstand
Vrijdag 15 november 2019 - Koningsdag
Woensdag 25 december 2019 - Kerstmis
Donderdag 26 december 2019 - 2e Kerstdag
Vrijdag 27 december 2019 - Brugdag

EEN ACTUEEL OVERZICHT VAN ALLE
OPENINGSUREN VIND JE STEEDS OP
WWW.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

