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Beste inwoners
De maand juni staat traditiegetrouw
in het teken van examens, toetsen
en de aanloop naar de ‘grote
vakantie’. Ik wil langs deze weg
dan ook graag alle leerlingen,
studenten,
leerkrachten
en
directies veel succes wensen
tijdens de examenperiode. Hopelijk
zijn de resultaten voor iedereen van
die aard dat er een aangename
zomervakantie kan volgen!
De zomer in onze stad zal opnieuw
verrijkt worden met een wekelijkse
Smokkelmarkt in het centrum
van Stokkem. U zal er opnieuw
heel wat lekkere, leuke en verse
streekproducten op de kop
kunnen tikken in een aangenaam
en sfeervol kader. Gewoon een
gezellig terrasje doen kan uiteraard
ook.
Voor wie later dit jaar andere oorden
opzoekt is het moment aangebroken
om alle reisdocumenten goed na
te kijken, om zo onaangename
verrassingen bij het vertrek te
vermijden. Onze medewerkers van
de afdeling burgerzaken helpen u
graag verder.
Tot binnenkort op een van de
talrijke activiteiten in het mooie
Dilsen-Stokkem!
Mathieu Schurgers
schepen
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Administratief centrum gesloten op vrijdag 17 juni
Omwille van een personeelsactiviteit zullen het administratief centrum en de
bibliotheek gesloten zijn op vrijdag 17 juni. Het containerpark is wel geopend.
Een overzicht van alle actuele openingsuren vind je altijd op onze website
www.dilsen-stokkem.be!
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Ecovallei Vossenberg officieel ingehuldigd
De ‘Ecovallei Vossenberg’ op de Europalaan in
Dilsen-Stokkem werd zopas officieel ingehuldigd
door Vlaams ministers Lydia Peeters en Zuhal Demir,
in aanwezigheid van het stadsbestuur. Dit project
maakt onderdeel uit van het Vlaams Actieprogramma
Ecologische Ontsnippering (VAPEO) en creërde een
veilige kruising van het fietspad van het voormalig
kolenspoor onder de Europalaan (een gewestweg)
door.
Veilige verbinding voor mens en dier
Het fietspad en een brede faunapassage verzekeren
nu een veilige verbinding onder de N771 Europalaan
door. De fietssnelweg F751 (As-Maaseik) maakt deel
uit van het fietssnelwegennetwerk én het toeristisch
fietsroutenetwerk. De gewestweg loopt nu over een
lengte van 60m met een brugconstructie over de vallei. Er zit een hoogteverschil van 9 meter tussen het maaiveld
van de vallei en de gewestweg. Om dat niveau voor de fietser te overbruggen, worden op het nieuwe knooppunt
twee lussen aangelegd, met een beperkte hellingsgraad voor het fietspad.
Deze opportuniteit maakte het mogelijk om een waardevolle ontsnipperende verbinding te creëren voor diverse
diersoorten en populaties tussen de natuurgebieden Vossenberg en Platte Lindenberg. Zo worden bovendien
ongevallen door aanrijding op de gewestweg vermeden. Er werd bewust gekozen voor een open vallei om
verschillende diersoorten meer kansen te geven om de passage te maken. Een dichte tunnelconstructie zou
namelijk een afschrikkend effect gehad hebben,
bijvoorbeeld op klein of groter wild, of op de gladde
slang, die hier aanwezig is in de regio. De aanwezige
waterpartijen zijn dan weer interessant voor pakweg
de boomkikkers en de rugstreeppadden.
Finishing touch: knappe graffiti street-art
onder de brug
In samenwerking met de jeugddienst van de stad
werd een graffitiwedstrijd georganiseerd, als kers op
de taart voor de ecovallei. De uitverkoren winnaars
Christiaan Vrinssen (icoh) en Roel Hendrix (fwesh)
brachten hun knappe street art ontwerp eigenhandig
aan onder de brug, vlak naast het fietspad. Absoluut
een aanrader om dit kunststukje te gaan bezichtigen!

Be-Alert: snel verwittigd bij een noodsituatie
Een grote brand, een overstroming? Bij een noodsituatie in Dilsen-Stokkem, willen we jou graag snel verwittigen. Daarom kan onze stad gebruik
maken van BE-Alert, een systeem dat je meteen op de hoogte stelt van een
noodsituatie via sms, e-mail of telefoon.
BE-Alert gebruikt verschillende kanalen om jou te waarschuwen. Je kan
een BE-Alertbericht ontvangen via een sms, een gesproken bericht via een
vaste telefoonlijn of een e-mail. BE-Alert heeft voldoende capaciteit om een
groot aantal inwoners, via verschillende kanalen tegelijkertijd op de hoogte
te stellen.
Je kan je heel gemakkelijk registreren op www.be-alert.be. Vul het
formulier zo volledig mogelijk in. Schrijf je vandaag nog in!
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De Minder Mobielen Centrale zoekt extra chauffeurs!
Minder mobiele personen met
voor hun verplaatsingen gebruik
Centrale (MMC). Het vervoer
chauffeurs die gebruik maken van
kilometervergoeding ontvangen.

een beperkt inkomen kunnen
maken van de Minder Mobielen
wordt verzorgd door vrijwillige
hun eigen wagen en hiervoor een

Momenteel heeft de MMC echter een tekort aan chauffeurs. Daarom
lanceren we hierbij een oproep om nieuwe chauffeurs te werven.
Voel jij je geroepen of wil je meer informatie, neem dan snel contact op met het OCMW via 089 79
02 98 of zorgaanhuis@ocmwdilsen-stokkem.be!

Bebloeming 2022 brengt kleur in ons straatbeeld!
Je hebt het misschien al gemerkt: er werden
opnieuw op heel wat locaties in Dilsen-Stokkem
bloemen geplant en/of bloembakken geplaatst.
Deze jaarlijkse bebloeming van openbare plaatsen
en gebouwen brengt veel kleur in onze stad!
In totaal worden er zo’n 120 bloemenmanden
of -bakken geplaatst aan gevels van openbare
gebouwen en verlichtingspalen, verspreid over alle
deelgemeenten.

Enkele indrukwekkende cijferweetjes over onze stad!
De stad heeft het jaarverslag de kencijfers 2021 afgerond, het jaarverslag
dat een overzicht biedt van heel wat interessant cijfermateriaal over de
werking van de stad. Een overzichtje!
• Dilsen-Stokkem heeft in diverse opzichten een productief jaar achter
de rug. Zo werden er in 2021 206 kinderen geboren en steeg de
totale bevolking naar 20.978 inwoners (+ 176), de overlijdens (182)
meegerekend.
• Ook de trouwzaal van kasteel Ter Motten deed goed dienst,
want maar liefst 146 koppels werden er afgelopen jaar in de echt
verbonden!
• Wat documenten betreft werden er 1.452 rijbewijzen uitgereikt, naast
933 elektronische identiteitskaarten, 372 internationale paspoorten
en 733 kids-id’s.
• De sector stedelijke ontwikkeling behandelde 383 omgevingsvergunningen. Er werden 61 vergunningen
afgeleverd voor een nieuwbouwwoning, 98 voor een appartementsgebouw en 62 voor een renovatie.
• Per inwoner werd er in 2021 120,41 kilo restafval aan huis opgehaald, een daling t.o.v. het jaar voorheen
(124,7 kg). De hoeveelheid recycleerbaar afval bedroeg 432 kg per persoon. Een opvallende cijfer is ook
het aantal effectieve bezoekers aan het containerpark: 49.678, goed voor maar liefst 65.385 wegingen!
• Al die dienstverlening vraagt natuurlijk ook om het nodige personeel. Zo telde de personeelsformatie van het
stadsbestuur in 2021 168,56 full time equivalenten.
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Een hinderlijk wespennest?
Contacteer de brandweer!

Een wespennest in je tuin of
vlakbij je huis kan vervelend zijn,
vooral met kleine kinderen in de
buurt.
Wil je het nest laten vernietigen,
meld dit dan via het e-loket op
de website van de brandweer:
www.bwol.be. Als het kan, komt
de brandweer nog dezelfde dag,
maar in drukke wespenzomers
kan het soms een paar dagen
duren. Een wespenverdelging
kost 40 euro per nest, en wordt
onmiddellijk
afgerekend
via
bancontact.
Wespen zijn erg nuttig in de
natuur. Neem daarom enkel
contact op met de brandweer
indien het wespennest een
werkelijk gevaar vormt!
Bijennesten worden niet door
de brandweer vernietigd. Voor
het ophalen van een zwerm
honingbijen neem je het best
contact op met een imker of
met de Koninklijke Vlaamse
Imkersbond (www.konvib.be).

Beleef

DILSEN-STOKKEM
IN 1 APP

SCAN MIJ!
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Heb jij de Dilsen-Stokkem app al
gedownload? Meer dan 2.500 inwoners
van onze stad alvast wel!
Scan de QR-code en installeer de app
meteen op je smartphone.

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
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