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JA aan een nieuwbouw 
voor de Stedelijke Bouwvakschool

NEEN aan het PRESTIGEPROJECT 
voorgesteld door het stadsbestuur

Lees het hier, op pagina 4!

De toekomst 
luistert!

Het nieuwe jaar 2012 wordt een 
belangrijk jaar. Op 14 oktober zijn 
er immers gemeente- en provincie-
raadsverkiezingen en onze lokale, 
CD&V-afdeling is al druk in de weer 
met de nodige voorbereidingen. In 
ons vorige nummer kon u al uitge-
breid kennismaken met onze lijst-
trekker Gerry Hurkens. Samen met 
Gerry zal de hele ploeg zorgen voor 
een sterke lijst met gemotiveerde 
mensen en een goed programma met 
realistische beleidsopties voor alle 
inwoners van Dilsen-Stokkem.

Regelmatig zal er nieuws verschijnen 
op onze site http://dilsen-stokkem.
cdenv.be over de verkiezingen. Hou 
onze site dus in het oog! Misschien 
wint u wel een leuk prijsje met onze 
wedstrijd! Op onze site kan u ook 
intekenen op onze nieuwsbrief. En al 
ons nieuws is ook te volgen op onze 
facebookpagina. 
Zoals u merkt wil CD&V Dilsen-
Stokkem u uitgebreid (blijven) 
informeren. Daarnaast willen we ook 
goed luisteren naar uw opmerkingen, 
vragen en suggesties. Zo bouwen we 
samen verder aan een Dilsen-Stok-
kem waar het goed is om te wonen, 
te werken en te leven. De toekomst 
luistert!

Mag ik u alvast namens het bestuur 
en de mandatarissen van CD&V 
Dilsen-Stokkem een zalig kerstfeest 
en een voorspoedig 2012 wensen! 

Ronny Voorter
Voorzitter CD&V 
Dilsen-Stokkem

Op zondag 12 februari 2012 
organiseert CD&V Dilsen-Stokkem 

haar traditionele “steakdag” 
in het Parochiecentrum van Rotem
Van 11.30 tot 14u en van 18 tot 20u zal u weer culinair 
verwend en bediend worden door onze mandatarissen 
en bestuursleden.
Noteer deze datum nu al in uw agenda !
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JA aan een nieuwbouw 
voor de Stedelijke Bouwvakschool

NEEN aan het PRESTIGEPROJECT voorgesteld door 
het stadsbestuur

Zijn wij dan tegen een 
nieuwbouw? 
Neen, zeker niet. Onze fractie staat 
voor 100 % achter een nieuwbouw. 
Het gegeven dat we zelf  het subsi-
diedossier opstartten in 2000 spreekt 
in deze voor zich. Onze voormalige 
schepen van Onderwijs Rita Crae-
nen nam in de vorige legislatuur 
(2001-2006) het voortouw voor de 
realisatie van 23 bijkomende klaslo-
kalen voor de stedelijke humaniora 
(2005) en de nieuwbouw voor het 
bijzonder onderwijs ’t Schakeltje 
(2006). De nieuwbouw voor de SBS 
was het volgende project in de rij. 
Het huidige bestuur stond dan ook 
voor de uitdaging om de huisvesting 

van de SBS aan te pakken. We zijn 
nu 5 jaar later en stellen vast dat er 
eindelijk een plan klaar is, maar dat 
dit helaas onbruikbaar is wegens niet 
betaalbaar!

9 miljoen euro is het 
totale kostenplaatje
De omvang van het gebouw wordt 
berekend op 127 leerlingen. Met 
het voorgestelde concept van pas-
siefbouw zal onze stad als pilootpro-
ject en als voorbeeld fungeren. De 
subsidiërende overheid was hierin 
vragende partij. De meerkosten 
tengevolge de vereisten voor  een 
passiefconcept (1,5 miljoen euro) 
worden voor 100% gesubsidieerd en 
dat is natuurlijk heel positief.    

Maar... Na aftrek van de subsidies 
(totaal 70 %) blijft 2,5 miljoen 
euro de bijdrage die de stad hierin 
moet leveren. En voor een correcte 
benadering moeten we hier min-
stens nog een half  miljoen euro 
bijtellen. Er wordt in het voorlig-
gende bedrag immers geen rekening 
gehouden met de erelonen voor de 
architect, de afbraakwerken van het 
huidige schoolgebouw en de met-
selhal, de omgevingswerken rond de 
nieuwe school, de meerwerken die 
bij zulke projecten onvermijdelijk 
zijn enz. 

3 miljoen euro voor 
Dilsen-Stokkem! 
Nog nooit stond de stad voor zo’n 
hoge uitgave. Nooit voorheen koos 
het stadsbestuur voor zo’n gigantisch 
project, waar zulk een kostenplaatje 
tegenover staat. En dat in een tijd 
waarvan we weten dat gemeentelijke 
overheden voor enorme financiële 
uitdagingen staan. Meermaals klaag-
den we aan dat de huidige meerder-
heid alle opgebouwde reserves op-
soupeert en binnen enkele jaren de 
burger hierdoor het mes op de keel 
zal krijgen (lees : belastingverhoging). 

Op de gemeenteraad van 17 
november stonden de las-
tenboeken voor de NIEUW-
BOUW van  de STEDELIJKE 
BOUWVAKSCHOOL (SBS) 
geagendeerd. De voorge-
legde plannen voor deze 
nieuwbouw zijn voor ons 
echter onaanvaardbaar. 
Wij zeggen duidelijk NEEN 
tegen het ‘prestigeproject’ 
dat de huidige meerderheid 
( sp.a-VLD ) voorstelt om 
het huisvestingsprobleem 
van de SBS op te lossen. 



Onze 
mandatarissen

Rita 
Craenen

Ellen
Bours

Jean
Verstappen

Miet
Daelemans

Gerry
Hurkens

Noëlla
Venken

Nicole
Coenen

Nic
Van de Beek

Katrien 
Vissers

Jan
Geuskens

Onverantwoord en 
onaanvaardbaar
Het stadsbestuur heeft de opdracht 
niet goed uitgevoerd. Uiteraard is 
het aan het bestuur om over het 
budget te waken. Dat begint op dag 
1 bij de opmaak van het plan en is 
een permanent aandachtspunt. 

Hierin blijft het bestuur duidelijk 
in gebreke! Dit project zal 
hoofdzakelijk gefinancierd worden 
via lening. Dat zal onze stad (lees: 

vooral de inwoner) nog zuur 
opbreken de komende jaren. 

Ons stemgedrag?
ONTHOUDING wegens 
voorstander van een nieuwbouw 
stedelijke bouwvakschool, maar 
niet akkoord met het voorliggende 
plan en het daaraan gekoppelde 
kostenplaatje.

Rita Craenen
Fractieleider CD&V

1. Nieuwbouw De Zavel in 2001 – bijdrage stad 356.346 €
2. Nieuwbouw Bijzonder onderwijs ’t Schakeltje in 2005 – bijdrage stad  
 1.128.000 €
3. Uitbreiding Stedelijke humaniora met 23 klaslokalen in 2005 – bijdrage  
 stad 1.106.000 €
4. Stedelijke werkplaatsen in 2007 – bijdrage stad 1.500.000 € 
5. Containerpark in 2007 – bijdrage stad 839.000 €
6. Nieuwbouw Stedelijke Bouwvakschool in 2012 – bijdrage stad   
 2.500.000 €

bouw mee aan een gelukkige 
toekomst voor iedereen
www.detoekomstluistert.be
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Grafiek ter illustratie : 
projecten gerealiseerd de afgelopen 10 jaren
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Naar aanleiding van de ‘Dag van de lokale CD&V-afdelin-
gen’ werden op 22 oktober vijf Awards uitgereikt voor de 
beste lokale acties van het afgelopen jaar. CD&V Dilsen-
Stokkem behaalde daarbij een bronzen award in de cate-
gorie ‘de beste website’.

Met de uitreiking van deze awards 
werden de lokale CD&V-afdelingen 
en hun vrijwilligers in de spreek-
woordelijke bloemetjes gezet. Er 
werden vijf  awards uitgereikt. Voor 
elke categorie was er een gouden, 
zilveren én bronzen award. Er was 
telkens één genomineerde per pro-
vincie.
Ik ben er als voorzitter bijzonder 
trots op dat onze afdeling de bron-
zen award behaalde in de categorie 
“beste vernieuwde afdelingsweb-
site”. CD&V Dilsen-Stokkem zat 
mee in het pilootproject en was de 
eerste in Limburg die online ging! 
Sinds deze maand versturen we ook 
een digitale nieuwsbrief  naar geïnte-
resseerden

Om onze derde plek te vieren lance-
ren wij op onze site 

http://dilsen-stokkem.cdenv.be een 
wedstrijd. Onder alle deelnemers 
verloten wij vijf  leuke prijzen! Alle 

info vind je op onze site! Ga dus 
snel een kijkje nemen en waag je 
kans! 

Als je toch aan het surfen bent 
neem dan ook eens een kijkje op 
de website van onze lijsttrekker 
Gerry Hurkens : 
http://www.gerryhurkens.net

Onze website wint bronzen award
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