
We verrasten onze leden met een 
bezoekje. Samen sportief op de 
fiets en genieten  van een gezellige 
babbel!
Club ORSENI  zat ook niet stil! Onze 
seniorenclub, ondertussen erkend 
als culturele vereniging, heeft de 
wind in de zeilen. Informatie, 
educatie, ontspanning in een goed 
gevuld programma.  Zo spoorden ze 
naar Leuven voor de avant première 
van de film “Allemaal familie”, 

ingeleid door minister van staat Mark 
Eyskens.  De cursus Facebook voor 
beginners  viel erg in de smaak.  Op 
de regionale seniorenbijeenkomst in 
Hechtel  luisterden  ze naar minister 
Koen Geens  over hervormingen in 
het gerecht. Voor de infovergadering 
in de Katholieke Kring in Stokkem 
over Erfrecht, door notaris Nele 
Schotsmans, was er ruime interesse. 
In samenwerking met  Coljee en met 
V&M Maasmechelen werd de 

voorstelling “Mistig landschap” over 
het dementieproces een groot 
succes.  Ook de uitstappen kennen 
veel bijval. Eerst “Belgian Chocolate 
Village” in Brussel met ontvangst  in 
federaal parlement  door volks-
vertegenwoordiger Raf Terwingen. 
Tenslotte te gast in het NAC (Nieuw 
Administratief Centrum) Houthalen, 
waar  burgemeester Alain Yzermans 
himself de gastheer was in dit 
prachtig futuristisch gebouw.

COLOFON
Heeft u een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&V 
werking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? 
Aarzel niet en ga de conversatie 
aan!

Uw nationale contactpersoon
tom@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/wordlid

Uw lokale contactpersoon:
Ellen Bours
info@dilsen-stokkem.cdenv.be
www.dilsen-stokkem.cdenv.be

Volg ons op Facebook;
CD&V Dilsen-Stokkem

in Dilsen-Stokkem
Dilsen-Stokkem.cdenv.be
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Veilig terug naar school
Bij de start van het nieuwe schooljaar  denken we meteen aan de veiligheid 
van onze kinderen. 
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Het begin van het nieuwe schooljaar is 
voor velen één van de belangrijkste 
momenten van het jaar. Het betekent 
weer zoveel nieuws, zoveel emoties en  
spanning, zoveel avontuur.
Voor ons is de veiligheid op weg naar 
school een grote bekommernis. 

Goede en toegankelijke fiets- en 
voetpaden, veilige oversteekplaatsen, 
duidelijke wegmarkeringen en 
verkeersborden, voorzichtige chauffeurs 
en niet te zware boekentassen... 
We wensen iedereen alvast een leuke en 
veilige start!!

 Onze leden verrast 

 



Site afgebroken 
cultureel centrum 
doorn in het oog.
De sluiting van het cultureel centrum in 

Dilsen, de verkoop van de site als 

projectgrond, de ‘grootse’ plannen om er 

assistentiewoningen te bouwen en de 

snelheid waarmee dit alles moest 

gebeuren… een never ending story die 

ons al jaren bezighoudt.

In december 2013 werd dit hele traject door de 
meerderheidspartijen opgestart. Toen gemeenteraadslid Jan 
Geuskens enkele maanden daarvoor informeerde naar de 
'geruchten over de afbraak van het cc', wist het schepencollege 
zogenaamd van niets. En dan plots kon het cultureel centrum 
niet snel genoeg afgebroken worden. Stedelijke diensten 
moesten halsoverkop verhuizen. Verenigingen werden van de 
ene dag op de andere voor een voldongen feit gesteld en op 
straat gezet. Gedurende jaren bleef men de schijn wekken dat 
er een nieuw gemeenschapscentrum zou komen. Maar niets 
blijkt minder waar! Erg jammer. Dilsen-Stokkem werd in zijn ziel 
geraakt. Komt dit ooit nog goed? 
Ondertussen zijn we bijna 4 jaar later! En hoever staan we?  
Helaas niet verder dan een grote, diepe  kuil die werd uitgegraven 
in oktober verleden jaar. En daarna werd het stil, heel stil. De 

werkzaamheden werden duidelijk stopgezet. Wellicht zal 
iedereen die in het centrum van  Dilsen passeert dezelfde 
bedenkingen en vragen hebben als onze fractie. Wat is hier aan 
de hand? Waarom gaat dat niet vooruit?

Tijdens de gemeenteraad van juni 2017 informeerde 
gemeenteraadslid Rita Craenen  naar de stand van zaken. 
Van N78 Vastgoed vernamen we dat de bouw en verkoop van 
assistentiewoningen in zijn huidige vorm werden stopgezet. 
Geloof het of geloof het niet, maar de meerderheidspartijen 
‘wisten hier niets van’. Ze vonden het niet nodig om zich 
erover te informeren en waren allerminst van plan hun 
bekommernissen en (misschien toch wel?) bezorgdheid 
omtrent de goede afloop van het project met ons te delen. 
Betreurenswaardig toch?

GRUP Elen-centrum NIPT 
goedgekeurd door gemeenteraad 
(slechts 13 van de 25 raadsleden)
De definitieve aanpassing gebeurde in april '17. Onze 
fractie heeft steeds de houding aangenomen dat niet de 
gehele site aan de Bergerkampstraat (vroegere 
meisjesschool) diende omgevormd te worden naar een 
zone van openbaar nut met nabestemming wonen.  Nu is 
het zo dat de jeugdlokalen en speelweide pas deze 
nabestemming wonen krijgen na 20 jaar.  Met de 
verenigingen, die nu gebruik maken van de school, is er via 
een huurovereenkomst van 9 jaar de mogelijkheid 
gecreëerd  om voorlopig  nog gebruik te maken van de 
lokalen. Was het dan niet beter geweest om niet de hele 
site op te nemen in het GRUP, zoals wij steeds hebben 
voorgesteld? Het zou de verenigingen en de 900 
bezwaarindieners veel kopzorgen hebben bespaard... 

Wil jij  meewerken aan een betere ondersteuning van verenigingen 

stuur dan even een mailtje naar verenigingen.ds2018@gmail.com 

Warme oproep 
Onze stad telt vele verenigingen die met veel 
engagement en een positieve ingesteldheid  Dilsen-
Stokkem  laten bruisen. Jouw sportclub, jouw koor of je 
harmonie, de jeugdvereniging, de seniorenorganisaties, mensen 
die zich inzetten voor het milieu, het gezin of ieders welzijn. Iedere 
week gebeurt er wel iets dat we te danken hebben aan onze 
verenigingen. Zonder hen zou ons Dilsen-Stokkem er heel anders 
uitzien, minder warm, minder krachtig, minder solidair, minder 
zorgzaam. Die verbondenheid willen wij vanuit CD&V sterker 
gaan ondersteunen! Want steun aan het verenigingswerk is voor 
CD&V de enige juiste manier om een beleid te voeren dat dicht 
bij de mensen staat en goed is voor iedereen. Wij hebben het 
gevoel dat de steun van het huidige stadsbestuur aan 
de verenigingen weinig waarborgen biedt voor de 
toekomst. In ons beleid voor 2018-2024 willen wij actief 
en sterker onze verenigingen gaan ondersteunen en 
logistieke samenwerkingen faciliteren. 

De oude meisjesschool werd beter NIET opgenomen in het GRUP! 

Dan hadden de  verenigingen  veel minder kopzorgen gehad!




