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Beste inwoners
Inspraak en participatie, het zijn bij
de start van een legislatuur vaak
gebruikte woorden. We willen
daarom graag de daad bij het
woord voegen!
Het stadsbestuur heeft immers
plannen om een nieuw polyvalent
ontmoetingscentrum te realiseren
in Dilsen, aansluitend op de
bibliotheek en het nieuwe plein Ter
Motten. Graag nodigen we dan ook
alle geïnteresseerde inwoners uit
op een ideeënmarkt over dit nieuwe
gebouw op zaterdag 30 maart in
het ontmoetingscentrum in Elen.
Daar blijft het niet bij, want we
zijn ook op zoek naar mensen
die zich wensen te engageren
om te participeren in een van de
diverse adviesraden in onze stad.
Hierover vindt u verderop in deze
Nieuwsbrief een oproep. Wilt u uw
steentje bijdragen, aarzel dan niet
ons iets te laten weten!
Tot slot nog dit. De vernieuwde
stedelijke website oogst veel bijval
dankzij de diverse mogelijkheden
voor online dienstverlening. Ook het
OCMW stapt mee in dit verhaal,
want ook de diensten van ‘Zorg
aan huis’ zijn sinds kort digitaal aan
te vragen. Ik zou zeggen, maak er
gebruik van!
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Wil jij met ons meedenken over het nieuwe
polyvalente ontmoetingscentrum in Dilsen?
Dat kan!
De stad heeft plannen voor een nieuw ontmoetingcentrum in Dilsen,
aansluitend op het centrumplein en de bibliotheek. Op zaterdag 30 maart
2019 willen we graag aan alle inwoners de kans geven om hun mening te
uiten over hoe dit nieuwe gebouw er uit zou kunnen zien.
Je bent doorlopend tussen 10.00 en 12.00 uur welkom op de ideeënmarkt
in OC Elen, waar er per thema besproken zal worden wat er eventueel
mogelijk is. Graag vooraf even een seintje via info@dilsen-stokkem.be!

CARNAVAL IN DILSEN-STOKKEM
Zondag 10 maart: Carnavalstoet Rotem
KV De Kezelzekses

Veel leesplezier en tot binnenkort!
Koen Sleypen
schepen

Zondag 17 maart: Carnavalstoet Stokkem
CV Raod van Wis tot Manjel

Hulp in en rond het huis via het e-loket!
Ben je op zoek naar schoonmaakhulp of iemand die wat extra taken kan opnemen in het huishouden zoals
boodschappen doen, koken of was en strijk? Dan kan je hiervoor terecht bij de dienst ‘Zorg aan huis’ van het
OCMW Dilsen-Stokkem.
‘Zorg aan huis’ biedt niet alleen een antwoord voor je hulp in huis maar ook rond de woning kunnen we je bijstaan
in heel wat karweien. Tuinonderhoud, kleine behang- en schilderwerken, dakgoten schoonmaken, hulp bij
verhuis, herstellingen, opruimen, vervoer naar het containerpark,…. Het kan allemaal via onze dienst karweihulp.
Verder biedt ‘Zorg aan huis’ je de vrijblijvende mogelijkheid om bijvoorbeeld gebruik te maken van de
mindermobielencentrale voor vervoer of van de diensten woningaanpassing, maaltijdbedeling, enz. Kortom, een
pakket op jouw maat, precies zoals jij het wil.
Wil je weten hoe je gebruik kan maken van onze diensten, hoeveel het kost en onder welke voorwaarden dat
kan? Neem dan contact op met ‘Zorg aan huis’ via het nummer 089 75 75 27 en we helpen je graag verder.
Nieuw! Onze diensten kan je nu ook aanvragen via het e-loket van de stad Dilsen-Stokkem. Via de pagina
www.dilsen-stokkem.be/zorg-aan-huis vind je het volledige overzicht en kan je rechtstreeks de gewenste
dienstverlening aanvragen. Nadat je het formulier hebt ingevuld en doorgestuurd doen wij de rest!
Kiezen voor ‘Zorg aan huis’ is kiezen voor kwaliteit!
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Werfwandeling Veurzen-Zuid - Bichterweerd-West
- zondag 31 maart van 10.30 tot 12.00 uur
- onder begeleiding van ir. Herman Gielen
- vertrek aan de winterdijk Kempenstraat Rotem
- denk aan stevig schoeisel!

Nieuws uit de bib!
Een nieuwe website!
Na de stedelijke website heeft ook de website van de bibliotheek een nieuw kleedje
gekregen. Zoeken in de catalogus werd nog eenvoudiger gemaakt, de koppeling met
Mijn Bibliotheek werd verbeterd en alle info over de bib wordt nog overzichtelijker
gepresenteerd. Ontdek het allemaal zelf op dilsen-stokkem.bibilotheek.be!

Nieuwe @ppcafés in de bib
Beter leren werken met je tablet of smartphone, daarvoor kan je terecht in de bib. Naast de basiscursus Android
(volzet) volgen er de komende maanden ook weer heel wat nieuwe @ppcafés voor wie al vertrouwd is met zijn
toestel.
De eerstvolgende lessenreeks draait rond mobiel betalen en veiligheid. Deze
@ppcafés gaan telkens door op dinsdagavond van 19.30 tot 22.00 uur. Je kan je voor
elk @ppcafé afzonderlijk inschrijven. In mei volgt nog een lessenreeks rond vrijetijdsapps.
•
•
•

Dinsdag 19/03: Mobiel betalen met je smartphone – 5 euro
Dinsdag 26/03: Veiligheid en onderhoud van je toestel – 5 euro
Dinsdag 02/04: Vragen over veiligheid, onderhoud en mobiel betalen – 5 euro

Inschrijven kan via bibliotheek@dilsen-stokkem.be of 089 79 08 80.

Verkoop afgevoerde materialen
De bib ruimt op! Het magazijn zit propvol afgevoerde materialen die plaats hebben
moeten maken voor nieuwe, actuele werken. Maar misschien vind jij daar nog iets
tussen dat voor jou heel waardevol is!
Boeken voor jong en oud, cd’s en noem maar op… Alles wordt éénmalig voor je
uitgestald in de leeszaal van de bib, op zaterdag 6 april 2019 van 09.00 tot 14.00
uur. Je betaalt 0,5 euro per stuk.

Enkele leuke weetjes over de vrijwilligers op de zorgcampus in Stokkem!
Wist je dat ...
- op woensdag 27 en donderdag 28 februari het jaarlijkse traktaat voor de vrijwilligers van het OCMW plaats
vond?
- er heel wat vrijwilligers actief zijn op de zorgcampus in Stokkem?
- het woonzorgcentrum ‘t Kempken kan rekenen op zo’n 70 vrijwilligers?
- zij daar vorig jaar 5906 uren gepresteerd hebben?
- de mindermobielencentrale op 21 vrijwilligers een beroep kan doen om mensen te vervoeren?
- zij vorig jaar maar liefst 158.000 kilometer aflegden?
- het dienstencentrum de kroon spant met 90 actieve vrijwilligers, goed voor 8894 uren?
- er nooit genoeg vrijwilligers zijn?
- je je steeds kan aanmelden via info@ocmwdilsen-stokkem.be?
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OPROEP!
Heb jij interesse in één of meerdere van
hiernaast vernoemde thema’s?
Wil je graag een engagement aangaan
in eigen stad en instappen in een
adviesraad?
Ken je al onze stedelijke adviesraden?
Neem bij interesse of voor meer info
contact op met de afdeling WVC via
wvc@dilsen-stokkem.be of 089 79 08 90!

AFWIJKING WET OPENINGSUREN
Het college van burgemeester en schepenen heeft een afwijking op de wet aangaande de openingsuren in de
handel, ambacht en dienstverlening goedgekeurd. Alle (klein)handelaars mogen hierdoor hun winkel openen op
zondag 6 oktober 2019.

Gevolgen van de Brexit voor het rijbewijs
Ben je houder van een rijbewijs uitgereikt in het Verenigd Koninkrijk,
dan kan je voor 29 maart je rijbewijs nog omwisselen naar een Belgisch
rijbewijs via een eenvoudige procedure.
Komt er een Brexit zonder uittredingsakkoord dan behoren de rijbewijzen
uit het Verenigd Koninkrijk niet meer tot de erkende rijbewijzen in België.
Men kan dan enkel een Belgisch rijbewijs verkrijgen na het afleggen
van het theorie-en praktijkexamen.
Meer info op https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/rijbewijs/brexit

Colofon
Samenstelling, vormgeving en eindredactie:
Dienst communicatie
Verantwoordelijke uitgever: College van
burgemeester en schepenen
Drukwerk: Drukkerij Paesen
Oplage: 9000 exemplaren
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