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DILSEN-STOKKEM

GOED GEZIND 

ONDERWEG Wij willen geen woontoren 
aan de Negenoord

Op de gemeenteraad van 9 november 
agendeerde onze fractie dit agendapunt. 
We adviseerden het schepencollege om 
geen bouwvergunning te verlenen! 

Een korte historiek:
• Op de GR van 16 december 2013 ruilt 

de stad een stuk grond met N.V. de 
Scheepvaart. Hierdoor verwerft de stad 
een stuk grond van 10,26 are en noemt 
dit ‘projectzone Negenoord’. Onze 
fractie stemt TEGEN.

• GR hecht goedkeuring aan opstart pro-
cedure voor verkoop projectzone Ne-
genoord. Onze fractie stemt TEGEN. 

• Op de GR van 8 september 2014 be-
slist het stadsbestuur over te gaan tot de 
onderhandse verkoop van projectzone 

Negenoord. Minimumverkoopprijs is 
450.000 euro, selectie- en verkoops-
voorwaarden worden vastgelegd. De 
stad kiest voor een middelhoog gebouw 
voor maximaal 18 wooneenheden. 
Onze fractie stemt TEGEN omdat 
met dit project een foute keuze wordt 
gemaakt. 

• Al snel wordt duidelijk dat niet alleen 
wij gekant zijn tegen de woontoren. In 
mei 2015 richt Promo Stokkem een 
brief aan het stadsbestuur met een de-
gelijk gemotiveerd standpunt tegen het 
project. 

• Een actiecomité wordt opgericht en le-
vert in september 2015 een petitielijst 
af bij het stadsbestuur met 484 handte-
keningen tegen de woontoren.  

• Er worden 2 openbare onderzoeken 
gevoerd tegen de toren, omdat een 
eerste plan moet aangepast worden na 
opmerkingen van de brandweer. Bij 
het eerste openbaar onderzoek worden 
301 bezwaarschriften ingediend, bij het 
tweede openbaar onderzoek zijn het er 
maar liefst 546!!

Dit alles kan niet misverstaan worden. 
De weerstand tegen de woontoren op 
de Negenoordsite is enorm groot. Een 
lokale overheid kan zulke duidelijke sig-
nalen van de plaatselijke bevolking niet 
zomaar negeren. Onze fractie gaf hier-
over dan ook een krachtig signaal op de 
GR van november.

Lees verder op pagina 4

Onze mandatarissen aan de Negenoord, waar het nu nog aangenaam vertoeven is
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Waarom zijn we tegen? 
• De woontoren grenst aan een natuur- 

en wandelgebied dat stille recreatie 
vraagt. 

• In het structuurplan wordt aangegeven 
dat de open ruimte in Negenoord moet 
gevrijwaard worden, met als doelstel-
ling de toeristische recreatieve uitstra-
ling  te verhogen. In kader van behoor-
lijk bestuur mag je verwachten dat er 
door de lokale overheid zelf geen voor-
stellen gelanceerd worden die haaks 
staan op de visie van het structuurplan.

• Het project is dermate afwijkend van 
de gangbare goede ruimtelijke orde-
ning, dat de opmaak van een GRUP op 
zijn minst aangewezen is. 

• De privacy van de omliggende huizen 
wordt geschonden. Buren hebben vaak 
inkijk in mekaars tuin, maar voor een 
woontoren van zulke omvang, in een 
buurt van enkel laagbouw, is de schen-
ding van de privacy van een andere 
orde. 

• Een geldige motivering ontbreekt waar-
om de stad op deze locatie een toren 
van zulke omvang wil laten bouwen. 

Het verhaal van de toren als ‘baken’ om 
Stokkem op de kaart te zetten houdt 
geen steek. 

• De keuze om de toren op deze locatie 
in te plannen is een opportunistische 
keuze, ingegeven op financiële gron-
den, maar helaas niet gebaseerd op 
doordachte argumenten. Toevallig viel 
er hier een ‘restgrondje’ te valoriseren, 
dat het stadsbestuur zonder enige visie 
te gelde maakt. Een beslissing met een 
onomkeerbare, voor ons ongewenste,  
impact op  het stadje Stokkem. 

• De macht die de stad zich toe-eigent 
door zulk een megalomaan project 
op deze site toe te laten is een zeer ge-
vaarlijk precedent. Procedures worden 
met de voeten getreden. Willekeur kan 
leiden tot gevaarlijke en onzekere toe-
standen, tot chaos en favoritisme. Als 
dit project wordt toegelaten, is de weg 
open naar andere absurde projecten. 

• De verkoopsovereenkomst voorziet in 
de clausule dat  de verkoop kan ont-
bonden worden. 

Tijdens de GR hebben we met ons plei-
dooi getracht het schepencollege ervan 
te overtuigen GEEN bouwvergunning te 

verlenen voor de toren. Liefst van al had-
den we een inhoudelijk debat gevoerd en 
kennis genomen van het standpunt van 
de andere fracties t.a.v. de woontoren. 
Maar dat bleek helaas een ijdele hoop te 
zijn. Vrije meningsuiting door gemeen-
teraadsleden?…Blijkbaar niet in Dilsen-
Stokkem. Elke schepen en elk raadslid 
van zowel Open VLD als sp.a hield de 
lippen  stijf op mekaar. Het leek wel als-
of hen de mond werd gesnoerd? Begrijpe 
wie begrijpen kan.

Maar niet getreurd, wij maken ons sterk 
en hopen dat onze boodschap is aange-
komen. Het schepencollege moet toch 
de belangen van de lokale bevolking be-
hartigen en zal hopelijk geen bouwver-
gunning verlenen! Tegen het verschijnen 
van deze Direct is het verdict misschien 
gevallen?.. Wij duimen en leven nu al-
vast nog op goede hoop! 

Rita Craenen
Fractieleider

Vervolg p 1: 

Wij willen geen woontoren aan Negenoord

In 2004 is de wegcode aangepast. Dat 
hield onder andere ook in dat er nieuwe 
verkeersborden van toepassing werden 
vanaf 1 januari 2004 voor de aanduiding 
van de bebouwde kom (KB 4.4.2003).
Het nieuwe bord met silhouet van een 
dorp, eventueel aangevuld met de naam, 
is het enige bord dat geldig is sedert 1 juni 
2015!
Er was een overgangsperiode voorzien 
om mogelijks geleidelijk de aanpassingen 
door te voeren. Vanaf 1 juni 2015 moes-
ten de borden allemaal vervangen zijn, 11 
jaar dus na de aanpassing van de nieuwe 
wegcode. 10 jaar is ongeveer de gemid-
delde levensduur  van een verkeersbord.

VERKEERSBORDEN BEBOUWDE KOM IN DILSEN-STOKKEM 
NIET IN OVEREENSTEMMING MET DE WEGCODE

Oud bord, niet meer geldig

Nieuw bord, geldig vanaf 1 juni 2015
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Ons nieuw gemeenteraadslid Noëlla Ven-
ken stelde haar eerste mondelinge vraag 
op de gemeenteraad van 9 november. Ze 
had zich goed voorbereid. Haar uitleg was 
helder en overzichtelijk, to the point en 
inspirerend. Ze kreeg zelfs een compli-
ment van de voorzitter.  

Haar vragen :
• Bij een bezoekje aan het kerkhof van 

Stokkem viel het haar op dat door het 
verwijderen van de haag, de intieme 
sfeer van weleer verdwenen was. Fami-
lie en vrienden die op een begraafplaats 
een dierbare gaan “bezoeken” of die 
er afscheid moeten nemen, willen dit 
graag in alle intimiteit doen. De ruimte 
is nu helemaal open en de bewoners van 
de serviceflats hebben een rechtstreeks 
zicht op de graven. Noëlla stelde dan 

De oude borden F1 en F3 hebben hun 
juridische waarde verloren met alle moge-
lijke gevolgen van dien.
Op de gemeenteraad van juni ’15 stelden 
wij als CD&V-fractie hierover enkele vra-
gen, want in onze stad  Dilsen-Stokkem 
dienden nog meer dan 25 borden vervan-
gen te worden. Verder  werd ons dood-
leuk geantwoord dat men er mee bezig 
is, dat een lastenboek met aankoop van 
borden lopende is en dat tegen het einde 
van dit jaar alles in orde zou zijn. Ruim-
schoots te laat!
Bovendien zei  men dat men soms in 
snelheid is gepakt door beslissingen van 
een hogere overheid. Men heeft te wei-
nig tijd gehad?! Toch wel een verkeerde 
woordkeuze wat mij betreft, na een over-

gangsperiode van 10 jaar.  
Op een vraag in de Kamer in oktober 
2014 stelde Minister Galant al dat de 
overgangsperiode voldoende ruim was en 
dus de deadline van 1 juni 2015 niet zou 
verlengd worden.
In Dilsen-Stokkem stelt men zich blijk-
baar boven de wet.

Jan Geuskens
Gemeente-

raadslid 

Een sterrenweide op het kerkhof? 
voor om terug een haag te planten aan 
de open zijde van het kerkhof.

• Tijdens haar bezoek op het kerkhof 
merkte ze op dat er steeds meer men-
sen zijn die moeten zoeken naar het graf 
van een overledene (een ver familielid 
of een bekende die ze al even niet meer 
bezochten). Daarom vroeg ze aan de 
leden van het schepencollege om eens 
na te denken over het gebruik van een 
computerzuil op elk kerkhof . Zo kan 
men dan eenvoudig en snel een graf op-
zoeken.

• Tenslotte stelde zij voor om sterrenwei-
des aan te leggen. Wanneer een kindje 
doodgeboren wordt na een zwanger-
schapsduur van minder dan 26 weken, 

is dit kindje niet-levensvatbaar en kan 
het niet officieel geregistreerd worden. 
Uit respect voor het verdriet van de 
ouders, uit erkenning voor de sterren-
kindjes, maar ook als boodschap aan 
de omgeving dat een vroeg verlies even 
moeilijk kan zijn als een laat verlies, zou 
het mooi zijn om op elk kerkhof  een 
sterrenweide aan te leggen. Door een 
foetus te begraven geven de ouders hun 
kindje een plek van bestaan. Het is een 
tastbare gedenkplaats en een plek van 
troost waar ze heen kunnen gaan wan-
neer zij daar behoefte aan hebben.

Zo’n sterrenweide  zou van onze stad een 
gebaar van menselijkheid zijn, zodat ou-
ders op een menswaardige manier hun 
te vroeg of doodgeboren kindje kunnen 
herdenken.
Dit is een kleine moeite voor de stad, 
maar maakt voor de ouders een groot 
verschil !

Haar voorstellen werden positief ont-
haald en zullen verder onderzocht wor-
den. Noëlla zal het verder opvolgen en 
ons op de hoogte houden.
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COLOFON
 
Heeft u een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&Vwerking 
in onze gemeente? Of heeft u een 
suggestie voor wat beter kan? 
Aarzel niet en ga de conversatie aan!
 

Uw lokale contactpersoon:
Jean Leenders
info@dilsen-stokkem.cdenv.be
www.dilsen-stokkem.cdenv.be

Volg ons op Facebook: 
www.facebook.com/CDV-Dilsen-Stokkem

 
Uw nationale contactpersoon
Sam van CD&V (sam@cdenv.be)
Wetstraat 89 - 1040 Brussel 
www.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel eenvoudig:  
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden Ve
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Kerstmis is het feest van de eenvoud, het is het nieuwe begin,
het moment waarop wordt nagedacht over de waarden die wij fundamenteel achten
en die onze tocht in de toekomst richting moet geven.
We wensen je dan ook de moed om te kiezen waar je wil voor gaan, 
in verbondenheid met allen die je dierbaar zijn.

Samen gaan we hoopvol de toekomst van 2016 tegemoet. Prettige feestdagen! 

Graag nodigen we jullie allen uit op onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie 
op zondag 10 januari 2016 in het Parochiecentrum van Dilsen, Schoolstraat, 
Dilsen van 17u00 tot 20u00.

Rita Craenen

Lees de verslagen op: http://dilsen-stokkem.cdenv.be/

Onze mandatarissen:

Myrthe Hoffmeister

Jean Verstappen

Nicole Coenen

Jan Geuskens

Ellen Bours

Noëlla Venken

Nic Van de Beek

Onze CD&V senioren: 
Naar het Europees Parlement in Straatsburg
en naar Stockheim in Stokkem


