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Beste inwoners
Prachtige
herfstkleuren
sieren
momenteel onze stad. De dagen
korten en de temperaturen dalen.
Dit wil echter niet zeggen dat het
leven in Dilsen-Stokkem stilvalt,
integendeel. Heel wat verenigingen
hebben inmiddels weer diverse leuke
activiteiten gepland.
Mensen die onlangs op de
voetbalterreinen in Stokkem of
Elen gepasseerd zijn, hebben het
ongetwijfeld al gezien. Op beide
locaties werd door de stad een
gloednieuw kunstgras voetbalveld
aangelegd.
Op
die
manier
ondersteunen we als stadsbestuur
deze clubs met een bloeiende
jeugdwerking en zorgen we ervoor
dat alle leden, van jong tot oud, op
een kwalitatieve manier hun sport
kunnen uitoefenen ongeacht de
weersomstandigheden.
Binnenkort krijgt iedereen ouder dan
65 een uitnodiging voor zijn of haar
derde coronavaccinatie. Nieuw hierbij
is dat het vaccinatiecentrum verhuisd
is! Het nieuwe vaccinatiecentrum
Maasland is gelegen op het kruispunt
Europalaan-Pannenhuisstraat
in
Dilsen-Stokkem. Het centrum is
nu al elke voormiddag telefonisch
bereikbaar via 089 27 17 00.
Tot slot wens ik iedereen nog een
warme en aangename herfstdagen.
Tot binnenkort!
Mathieu Schurgers
schepen
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Sluitingsdagen november
Alle stedelijke diensten, inclusief het containerpark en de bibliotheek, zullen
gesloten zijn op donderdag 11 november (Wapenstilstand). Op vrijdag 12
november zijn de diensten geopend volgens de normale openingsuren.
Op maandag 15 november (Koningsdag) zijn opnieuw alle stedelijke
diensten gesloten.
Wie dringend attesten of documenten nodig heeft kan altijd terecht op het
e-loket op onze website: www.dilsen-stokkem.be/eloket. Openingsuren
opzoeken of zelf een afspraak maken doe je ook via onze website.

Aanpassing verkeerslichten Rijksweg Dilsen
Het Agentschap Wegen en Verkeer installeert in DilsenStokkem op de Rijksweg (N78) dit najaar een slimme werking
van de bestaande verkeerslichten op twee kruispunten.
Aan het kruispunt Europalaan - Oude Kerkstraat zijn
de voorbereidingen aan de bekabelingen al bezig. Aan
het kruispunt Borreshoefstraat - Bloemendaal wordt de
linksafslagstrook komende vanuit Maasmechelen verlengd.
Tegen begin december zouden de slimme werking van de
verkeerslichten op beide kruispunten actief worden.
Door de omvorming tot slimme verkeerslichten zal de
verkeersafwikkeling op de kruispunten nog veiliger en vlotter
kunnen verlopen, ook voor de fietsers. De verkeerslichtenregelingen kan, aan de hand van informatie van
detectoren op het kruispunt, straks flexibel inspelen op de diverse weggebruikers die zich op dat moment
aandienen op het kruispunt. Zo worden de groentijden geoptimaliseerd.
Door de verlenging van de afslagstrook zal het verkeer, komende van Maasmechelen dat naar de Borreshoefstraat
wil, sneller kunnen voorsorteren op de Rijksweg. Hierdoor zal het risico op kop-staartbotsingen verkleinen en zal
het doorgaand verkeer richting Maaseik vlotter door kunnen rijden.
De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. In totaliteit zal er nog tot eind november op bepaalde
momenten actie op het terrein zijn, met mogelijke verkeershinder. De werken aan de bekabelingen van de
verkeerslichten op beide kruispunten worden in de bermen en hoeken van het kruispunt uitgevoerd.
Ter hoogte van de verkeerslichten kan de doorgang voor fietsers en voetgangers tijdelijk belemmerd zijn. Indien
nodig, wordt een plaatselijk alternatief traject aangegeven zodat fietsers en voetgangers steeds veilig rondom
het kruispunt kunnen passeren.

Meldpunt wonen
Via het meldpunt wonen (wonen@dilsen-stokkem.be) kunnen inwoners problematische situaties op het vlak
van wonen melden:
- Woningkwaliteit: elektriciteitsproblemen, vocht- en schimmelvorming, CO2gevaar, ...
- Discriminatie: geslacht, leeftijd, inkomen, afkomst, religie...
- Leegstand en verwaarlozing van woningen
Alle meldingen mogen doorgegeven worden via het e-mailadres
wonen@dilsen-stokkem.be. Onze diensten contacteren je dan zo snel mogelijk!

De Digidokter en de @ppcafés van de bib
Wil jij graag je smartphone, tablet of computer beter leren gebruiken? De bib kan je hierbij helpen. Het hele
jaar door zijn er @ppcafés waarin je op een hele fijne manier les krijgt over hele specifieke onderwerpen. Op
donderdag 18 november gaat het bijvoorbeeld over Google Maps, op dinsdag 30
november over videobellen.
Daarnaast kan je met hele specifieke vragen over je smartphone, tablet of computer ook
steeds terecht bij de Digidokter, elke eerste vrijdag van de maand. Hij neemt de tijd om
je één-op-één verder te helpen.
Een afspraak bij de Digidokter is volledig gratis. Deelnemen aan een @ppcafé kost 5
euro. Inschrijven kan via dilsen-stokkem.bibliotheek.be of 089 79 08 80.

Nieuw: vaccinatiecentrum Maasland in Dilsen-Stokkem
Binnenkort ontvangen alle 65-plussers een
uitnodiging om zich een derde keer te laten
vaccineren tegen COVID-19. Uit studies blijkt
immers dat de vaccins bij 65-plussers na een
paar maanden een stukje van hun kracht verliezen.
Dit herhalingsvaccin versterkt en verlengt de
bescherming tegen zware ziekte na een besmetting.
Deze derde vaccinatie zal voor de inwoners van
alle Maasgemeenten gebeuren in het nieuwe
vaccinatiecentrum Maasland in Dilsen-Stokkem,
gelegen op de Europalaan 157D (kruispunt
Europalaan-Pannenhuisstraat).
De
eerste
uitnodigingen worden begin november verstuurd.
Op 15 november start het nieuwe centrum met
prikken.
Meer praktische info over vaccinatiecentrum Maasland volgt snel. Wie in tussentijd vragen heeft, kan elke
voormiddag tussen 09.00 en 12.00 uur terecht op het nummer 089 27 17 00.

Gebruik jij vaak je eID? Download de meest recente software!
Als je met behulp van je identiteitskaart regelmatig online toepassingen gebruikt, moet de software om de kaart
te lezen regelmatig bijgewerkt worden.
Om geen problemen bij het lezen van je nieuwe kaart te ondervinden, vraagt
de FOD Binnenlandse zaken om de eID-software te updaten via volgende
website: https://eid.belgium.be/nl.
Ook de applicatie “eID Viewer” kan je via deze website bijwerken. Met deze
applicatie kan je je eigen PIN-code veranderen en de geldigheid van de
certificaten op de identiteitskaart verifiëren. Het certificaat Authentificatie
geeft je toegang tot de applicaties en via het certificaat ‘Handtekening’ kan
je documenten elektronisch ondertekenen.

Heb jij de boekenruilkastjes van de bib al gespot?
Onlangs plaatste de bibliotheek een boekenruilkastje in elke deelgemeente van Dilsen-Stokkem!
Het idee achter zo'n boekenruilkastje is simpel:
1) Heb je een leuk boek dat je niet meer nodig hebt? Laat het
achter in het kastje!
2) Heb je een leuk boek gevonden in het kastje? Neem het
mee naar huis!
3) Het kastje is van iedereen, dus behandel het met respect.
In deze kastjes zitten dus géén bibliotheekboeken, maar
boeken die iemand daar heeft gezet om anderen een plezier
meer te doen. Neem dus zeker eens een kijkje in deze kastjes.
De
precieze
locatie
ervan
en
meer
informatie vind je via de website van de bib:
dilsen-stokkem.bibliotheek.be/boekenruilkastjes.

Nieuwe kunstgras voetbalvelden in Stokkem en Elen
De stad heeft geïnvesteerd in twee kunstgras
voetbalterreinen voor K. Dilsen-Stokkem VV en K.
Standard Elen. In het meerjarenplan van de stad is
het ‘uitbouwen van nieuwe en het optimaliseren van
bestaande outdoor- en speelfaciliteiten’ immers een
van de prioritaire acties.
In maart werd de procedure opgestart, en inmiddels
is het kunstgrasterrein in Stokkem helemaal
afgewerkt en zijn de werken in Elen in de laatste fase
beland, met dank aan aannemer Sportinfrabouw.
Het resultaat mag gezien worden. Ook onze eigen
medewerkers van de stedelijke werkplaatsen hebben
veel werk verricht en zo mee bijgedragen tot deze
knappe realisatie.
Dilsen-Stokkem VV en Standard Elen zijn de clubs in Dilsen-Stokkem met een uitgebreide jeugdwerking. Dankzij
deze nieuwe terreinen krijgen alle leden van deze clubs nu de kans om het hele jaar door in de meest optimale
omstandigheden te trainen en wedstrijden te spelen. Voor heel wat voetbalmama’s zal het ook een opluchting
zijn dat er nu veel minder modderkleren gewassen zullen moeten worden!

Dilsen-Stokkem heeft een eerste streetart project!
De muur van de sporthal in Dilsen op de hoek tegenover
de bibliotheek werd door grafisch kunstenaar Gijs Vanhee
omgetoverd tot een prachtig werk met veel aandacht voor
verhaal en details.
Het thema ‘After the flood’ verwijst naar de overstromingen
van afgelopen zomer. Wat doe je na een zondvloed?
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