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Beleef

DILSEN-STOKKEM
IN 1 APP

Beste inwoners
De paasvakantie staat voor de deur,
het weer wordt aangenamer, ideaal
om wat vaker de fiets te nemen. Als
genomineerde fietsgemeente 2022
steunen wij dan ook volop de nieuwe
fietscampagne van de Vlaamse
Stichting Verkeerskunde.
Ook social media is in onze stad
niet meer weg te denken. Met groot
succes werd de Dilsen-Stokkem
app officieel gelanceerd. Handige
en toegankelijke dienstverlening
in broekzakformaat. Download de
app en ervaar het zelf, een absolute
aanrader.
Zowel via de app als onze speciale
webpagina vind je ook een overzicht
van alle actuele wegenwerken in
Dilsen-Stokkem. Zo proberen we
jullie accurate info te geven over
de werken in de buurt. Er beweegt
namelijk veel in onze stad. Het
verkeersveiliger maken van onze
infrastructuur kan echter niet zonder
de nodige wegenwerken.
Tot slot wil ik nog graag een woord
van dank richten aan iedereen die
zich inzet om inwoners uit Oekraïne
te helpen, op welke manier dan ook.
Solidariteit is belangrijk, dat wordt
opnieuw duidelijk gemaakt.
Hopelijk treffen we elkaar snel
ergens in onze mooie stad!
Koen Sleypen
schepen

SCAN MIJ!

Scan de QR-code en download
meteen de gloednieuwe
Dilsen-Stokkem app op
je smartphone!

Sluitingsdag
Op maandag 18 april (Paasmaandag) zijn alle stedelijke diensten
gesloten (met uitzondering van de toeristische dienst).

De bib vraagt jouw mening!
De bibliotheek is net verhuisd, maar blijft ook op haar nieuwe locatie haar werking voortdurend bijsturen en
verbeteren. En daarvoor is jouw mening heel erg belangrijk.
Surf naar de website van de bib en doe mee met een groot publieksonderzoek van de Vlaamse bibliotheken. Het
kost niet veel tijd, gebeurt volledig anoniem en helpt de bib een heel eind vooruit!
Voor elke deelname wordt 1 m² bedreigd regenwoud gered, en bovendien maakt
elke deelnemer ook nog eens kans op een Bongo-bon ter waarde van 250 euro!
Deelnemen kan via dilsen-stokkem.bibliotheek.be of in de bibliotheek
zelf.

Fiets jouw eigen Ronde van Vlaanderen in Dilsen-Stokkem!
Getrainde wielertoerist of grote fan van de luie zetel, iedereen kan een Ronde van Vlaanderen rijden! 70 keer
naar de bakker, 62 keer om frietjes of 50 keer naar je vrienden fietsen, is ook de Ronde van Vlaanderen rijden.
Jouw ronde natuurlijk: op jouw tempo en in onze buurt! Ook jij verdient een podiumplaats voor je wekelijkse
portie fietsplezier.
In onze stad liggen heel wat van je wekelijkse bestemmingen op fietsafstand. Wist je dat je gemiddeld 2,5 km
aflegt op 10 minuten. Dus haalbaar voor jong en oud en getraind hoef je niet te zijn. Voor je het weet staan die
250 km van de Ronde van Vlaanderen ook op jouw teller als je al je korte ritten samentelt.
Eddy - de comeback - Planckaert en Jesse
Vandenbulcke dagen je uit om ook jouw Ronde
van Vlaanderen te fietsen en wij supporteren heel
hard mee voor alle inwoners van Dilsen-Stokkem,
want wij zetten mee onze schouders onder de
nieuwe fietscampagne van de Vlaamse Stichting
Verkeerskunde (VSV). Maak de fietsreflex: goed
voor je gezondheid, je portemonnee en je humeur,
en je bent overal veel sneller dan je denkt. Korte
rit? Fiets.
Meer info over fietsen en deze campagne:
www.veiligverkeer.be

Dienst woningaanpassing
Bij de dienst woningaanpassing van het OCMW kan je steeds terecht met vragen over hoe je met enkele
aanpassingen het comfort en de veiligheid in je woning verhoogt. Het OCMW werkt hiervoor samen met de
Dienst Woningaanpassing van Ferm Thuiszorg.
Wat doen onze collega’s voor jou?
Je krijgt advies over welke aanpassingen en hulpmiddelen er mogelijk zijn, of je recht hebt op een premie en hulp
bij het aanvragen ervan. We zoeken samen met jou naar mensen die de werken kunnen uitvoeren, organiseren
de planning en volgen de werkzaamheden voor je op.
Hoeveel kost het?
Het OCMW betaalt Ferm Thuiszorg voor adviesverlening en begeleiding van de woningaanpassing door
een deskundige. Zelf betaal je éénmalig € 50 bij de opstart voor administratie en dossierkosten. Personen
aangesloten bij de CM krijgen deze kost van € 50 via hun ziekenfonds terugbetaald. Uiteraard betaal je zelf de
kosten van de aanpassings- en verbouwingswerken.

Nieuw: de Dilsen-Stokkem app!
De stad Dilsen-Stokkem lanceert een officiële mobiele app, in
samenwerking met s-Lim. De app is gratis te downloaden via de
Google Playstore of de App Store, met zoekwoord ‘Dilsen-Stokkem’.
De Dilsen-Stokkem app wordt gebruikt als actueel communicatieen informatiekanaal met gemeentelijk en regionaal nieuws, info over
evenementen en stadsdiensten, etc. Er is ook een rechtstreekse
koppeling met Mijn Burgerprofiel. Daarnaast kunnen gebruikers ook
genieten van enkele handige toepassingen.
Tref je tijdens een wandeling ergens een put in de weg, zwerfvuil
of andere vormen van overlast aan? Haal de app erbij, neem er
een foto van, de locatie wordt doorgegeven en jouw melding komt
automatisch terecht bij de juiste dienst.
De app is ook gekoppeld met de afvalkalender van Limburg.net. Je
kan meldingen instellen en zo een berichtje krijgen over welk afval de
volgende dag wordt opgehaald.
Ook officiële documenten en attesten opvragen of een afspraak
maken bij de stedelijke diensten is mogelijk via de Dilsen-Stokkem
app.
Slimme kaart
Als eerste gemeente in Limburg maakt Dilsen-Stokkem ook
gebruik van de slimme kaart van s-Lim, die realtime data vertaalt
naar geografische informatie en deze weergeeft op een kaart.
Een voorbeeld hiervan is het openbaar vervoer, waarbij gebruikers
de doorkomsten van bussen van De Lijn aan elke halte in DilsenStokkem in realtime kunnen volgen.
Ook voor handelaars en verenigingen
Alle handelaars, verenigingen of zorgverstrekkers uit Dilsen-Stokkem
kunnen zich gratis registreren op de app. Via een persoonlijk account
kunnen zij dan nieuws uitsturen, evenementen bekendmaken, promoties lanceren, communiceren met klanten en
hen zelfs bestellingen en reservaties laten plaatsen.
Ben je handelaar, zorgverstrekker of een vereniging en wil je ook aansluiten in de app? Surf dan naar
www.dilsen-stokkem.be/stadsapp voor meer info! Heb je vragen, contacteer dan de communicatiedienst van de
stad via communicatie@dilsen-stokkem.be.

Wegenwerken in Dilsen-Stokkem: blijf op de hoogte!
In onze stad wordt er momenteel op verschillende locaties 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 webpagina 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
ieders begrip, het verkeer in Dilsen-Stokkem wordt er veiliger door!
www.dilsen-stokkem.be/wegenwerken

Zwaluwwandeling in Elen
Wie Elen kent, ziet de zwaluwen al voor zich. In de lente komen ze afgevlogen van Afrika tot in onze contreien.
De Maas is een belangrijke gids in hun tocht tot in de dorpskern van Elen, waar ze de sfeer zomers weten te
houden met hun typisch getjirp. Maar over het algemeen doet de (huis)zwaluw het niet zo goed. De potentiële
nestplaatsen nemen af, waardoor we minder en minder kunnen genieten van hun acrobatische kunsten.
De stad wil inzetten op deze soort, zodat de zwaluw blijft fladderen in Elen en daarbuiten. Ook bewoners kunnen
daarbij helpen! Dilsen-Stokkem organiseert daarom in samenwerking met het Regionaal Landschap Kempen en
Maasland, KWB Elen en Ferm Elen een informatieve lentewandeling over de zwaluw. Onder begeleiding van
een kenner leer je al wandelend door het mooie Elen en de omringende Maasvallei welke soorten zwaluwen er
bestaan, wat ze eten, hoe ze leven en welke leuke weetjes je kan doorvertellen. Maar bovenal: hoe kan je de
huiszwaluw helpen?
De wandeling (van 3 km) gaat door op dinsdag 26 april 2022 en start om
19.00 uur op de parking van sporthal in Elen. Gelieve in te schrijven via
milieu@dilsen-stokkem.be of 089 79 09 14.
Om extra nestplaatsen voor de huiszwaluw in Dilsen-Stokkem te creëren geven
we inwoners met een geschikte dakoversteek de kans om gratis een kunstnest
aan te vragen. Meer info hierover wordt gegeven tijdens de wandeling.

Naar het gemeentehuis? Maak een afspraak!
In het administratief centrum in Dilsen wordt er op afspraak gewerkt. Enkel voor volgende producten, die slechts
enkele minuten in beslag nemen, hoef je geen afspraak te maken en kan je dus gewoon langskomen aan onze
snelbalie (tijdens de openingsuren):
• het aanvragen en afhalen van een rijbewijs
• duplicaat PIN/PUK-code (bij verlies)
• uittreksel strafregister (bewijs goed gedrag)
• reistoestemming minderjarigen
• wettiging handtekening
• stempelcontrole deeltijdse tewerkstelling
• aankoop PMD-zakken
• afhalen stickers ’geen reclame’
• afhalen hondenpoepzakjes
• afhalen diverse bewijzen (woonst, nationaliteit, vertrekker, samenstelling gezin,
afstamming, leven, ...)
Voor alle andere diensten van het stadsbestuur maak je een afspraak via www.dilsen-stokkem.be/afspraak.
Heb je attesten of aktes nodig? Deze kan je van thuis uit aanvragen via ons digitaal loket of via de app.

RESULTATEN 11.11.11-actie
De mondiale raad en de afdeling welzijn, vrije tijd, cultuur
(WVC) van het stadsbestuur coördineren jaarlijks de
lokale inzamelacties voor 11.11.11. Elke inwoner ontving
een overschrijving in de bus en zo werd er een mooi
bedrag van maar liefst 3791 euro ingezameld (inclusief
een bijdrage van de stad)! Hartelijk dank daarvoor!

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 - t 089 79 08 00 - f 089
75 23 06 - info@dilsen-stokkem.be
www.dilsen-stokkem.be

