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Het Tugelaplein 
in de toekomst

Naar aanleiding van de goedkeuring van het project 
Tugelaplein op de gemeenteraad van januari, zaten wij 
even aan de tafel met onze CD&V-mandatarissen die in 
Stokkem geboren en getogen zijn: Nic Vandebeek, Rita 
Craenen en Noëlla Venken.
Een interview, hier op pagina 4!

PRAATCAFE
De politiek komt naar je toe!

Daarom organiseert CD&V Dilsen-Stokkem een praatcafé met onze lijsttrek-
ker Gerry Hurkens en de top van de politici van Limburg: 
› Lode Ceyssens (Vlaams parlementslid)
› Raf  Terwingen (fractieleider CD&V Federaal Parlement )
› Wouter Beke (nationaal voorzitter CD&V )

Ze komen niet alleen spreken over zichzelf, hun eerste stappen in de politiek, 
hun beleid, de toekomst. Ze komen ook luisteren naar jullie opmerkingen, 
vragen, wensen,…

Onze eerste praatcafé van 2012 vindt plaats in café Biljart Europalaan 80 te 
Dilsen op vrijdag 2 maart en begint om 20.00 uur.

Politiek raakt de mensen elke dag en toch volgen weinig men-
sen dit echt op de voet. De meeste politici kennen we ook al-
leen maar van op televisie of van in de kranten. Nochtans zijn 
we er zeker van dat iedereen wel eens met hen in contact wil 
komen en hen rechtstreeks enkele vragen wil stellen. 
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Herinrichting Tugelaplein te Stokkem

- Kan je ons even een histo-
risch beeld schetsen van het 
Tugelaplein?
Nic: Het Tugelaplein is bij de 
oudere generatie beter gekend als 
“de Greensj”. Dit was een plaats 
waar de boeren hun vee konden 
laten grazen. Er werd ook gespeeld 
door de omwonende kinderen en 
de vrouwen hingen er zelfs hun was 
uit. Jaren geleden hebben enkele 
inwoners die rond het Tugelaplein 

wonen een mooi plan opgesteld om 
“de Greensj” om te vormen tot een 
ontmoetingsplaats voor alle Stok-
kemenaren. Het was hun bedoeling 
om sport en ontspanning samen te 
brengen op één plaats. De jongeren 
moesten volgens hen een plaats 
krijgen waar ze hun energie kwijt 
konden.

- Speelt dit plein een belang-
rijke rol in het maatschappe-
lijk leven van de Stokkemena-
ren ?
Noëlla: Zeker, het pleintje is de 
ontmoetingsplaats bij uitstek. Zowel 
jong als oud vindt, vooral tijdens 
de zomermaanden, de weg naar het 
pleintje. Kinderen kunnen er met 
hun vriendjes spelen en de ouders 

kunnen op een van de zitbanken ge-
zellig keuvelen. Ook het voetbalveld 
wordt veel gebruikt. Mijn kinderen, 
en vele andere, hebben zelfs leren 
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balveld. De parking wordt dan weer 
gebruikt als het kermis is en tijdens 
de smokkelmarkt.

- Kan je ons de nieuwe plan-
nen kort toelichten ?
Rita: Het is de bedoeling om op 
het Tugelaplein meer groen aan te 
brengen en de oude walmuren op 
te waarderen. De huidige parking 
wordt heraangelegd : deels in klin-
kerverharding, deels in dolomiet en 
gewapend gras. Er zullen door de 
herinrichting enkele parkeerplaatsen 
meer bekomen worden. De groene 

Naar aanleiding van de 
goedkeuring van het pro-
ject Tugelaplein op de 
gemeenteraad van januari, 
zaten wij aan de tafel met 
Nic Vandebeek, Rita Crae-
nen en Noëlla Venken.



5

zone aan de wal wordt verbreed en 
met gras ingezaaid. De parking en 
het voetbalveld worden gescheiden 
door een groene haag en bomen.

- Er zijn ook plannen om het 
speelplein te vernieuwen. Wat 
bedoelt men daarmee?
Nic: Men gaat o.a. de atletiekpiste 
vernieuwen. De koppen van het 
voetbalveld worden verhard - nu 
zijn dit zandbakken - zodat men 

���������������������������������-
len, …  De zone rond het voet-
balveld, aan de binnenkant van de 
looppiste, wordt ook beklinkerd. 
Het huidige basketbalplein zal 
verdwijnen en er komt groen in de 
plaats. Hier kunnen er dan banken 
geplaatst worden of  er kunnen extra 
speeltoestellen geplaatst worden.

- Klopt het dat de Tugela enkel 
nog voor plaatselijk verkeer zal 
dienen ?
Rita: Ja, dat klopt. De Tugela zal dood-
lopend worden en ingericht worden als 

woonerf. Net achter de oprit van Tugela 
2 komt er een pleintje. Hierdoor kan 
men via de Tugela niet meer met de 
auto het centrum in rijden. Dit nieuwe 
pleintje zal ook worden beklinkerd en er 
komen banken. Zo kan dit pleintje  een 
ontmoetingsplaats worden voor jong en 
oud. De Kunstkring Arnold Sauwen zal 
hier ook een nieuw monument plaatsen.

- Worden al deze vernieuwin-
gen in een keer gerealiseerd?
Nic: Neen spijtig genoeg niet. Men 
gaat in verschillende fazen wer-
ken. In de eerste fase gaat men de 
Wal aanpakken. In een tweede fase 
worden de plannen i.v.m. de parking 
en het nieuwe pleintje ter hoogte 
van Tugela 2 verwezenlijkt. In een 
derde fase neemt men het speelplein, 
het voetbalveld en de groene zone 
onder handen. En in een laatste fase 
zal de Tugela heringericht worden. 
Men voorziet dat fase 1 en 2 dit jaar 
nog gerealiseerd worden. Fase 3 zal 
eind dit jaar begin volgend jaar tot 
uitvoering worden gebracht. Voor de 

����������������������������
����������
datum vastgelegd.

- Noëlla, jij woont aan het Tu-
gelaplein. Denk je dat de buurt 
zich kan vinden in al deze ver-
nieuwingen?
Noëlla: Dat denk ik wel. We hebben 
met de hele buurt samen gezeten, 
nadat we de eerste plannen i.v.m het 
pleintje hebben mogen inzien. Iedereen 
heeft dan zijn/haar wensen en grieven 
kenbaar mogen maken en we hebben 
geprobeerd om met een gemeenschap-
pelijke visie naar de bevoegde schepen 
toe te stappen. Een kleine afvaardiging 
van onze buren heeft dan verschillende 
gesprekken gevoerd met de schepen, de 
architect van de gemeente en het stu-
diebureau. Daaruit is het plan ontstaan 
dat nu voor ons ligt. Als buurt vonden 
we het belangrijk dat het pleintje zijn 
oorspronkelijke functie zou behouden 
namelijk een ontmoetingsplaats voor 
jong en oud. Ik denk dat we in die op-
zet wel geslaagd zijn. We kijken dan ook 
zeker en vast uit naar het resultaat.

bouw mee aan een gelukkige 
toekomst voor iedereen
www.detoekomstluistert.be
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Werk mee aan 
de toekomst 

van onze 
gemeente

Uw lokale contactpersoon
Gerry Hurkens

(gerry.hurkens@scarlet.be)

www.dilsen-stokkem.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Tine van CD&V (tine@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

Volg ons op facebook:
www.facebook.com/cdenv

Heeft u een vraag over 
het gemeentebeleid of 
de CD&V-werking in onze 
gemeente? Of heeft u een 
suggestie voor wat beter 
kan? Aarzel niet en neem 
contact op met ons!

WELKOM nieuw jaar!

Met meer dan 200 personen was 
de zaal helemaal vol.  Het lever-
de vaak boeiende babbels op. 
Voor de eerste keer werden ook 
enkele gastsprekers uitgenodigd. 
Zo waren bijna alle bestuurs-
niveaus vertegenwoordigd. Na 
het welkomstwoordje door de 
voorzitter nam onze lijsttrekker 
Gerry Hurkens het woord. Dan 
kwam het Europese nieuws aan 
bod dankzij Ivo Belet. Vervol-
gens lichtte Jo Vandeurzen de 
politiek op het Vlaamse niveau 
toe. Tot slot deed Mieke Ramae-
kers het provinciale beleid uit 
de doeken.  Uiteenzettingen die 
door het talrijk opgekomen pu-
bliek duidelijk werden gesmaakt!

Ook ons feestcomité zette weer 
zijn beste beentje voor! We 
werden culinair verwend met 
warme en koude hapjes. Ik sta er 
dan ook op deze vier dames van 
harte te feliciteren! Jullie hebben 
weer puik werk geleverd!  Ook 
een dank je wel aan alle anderen 
die een handje uit de mouwen 
staken.
Maar vooral bedankt aan het 
zo talrijk opgekomen publiek! 
Bedankt voor het vertrouwen! 
En tot ziens op één van onze 
volgende activiteiten!

Ronny Voorter

Voorzitter CD&V Dilsen-Stokkem

Samen komen om elkaar een goed jaar te wensen 
doet goed. Traditiegetrouw organiseerde onze afde-
ling een nieuwjaarsreceptie op 15 januari. Het be-
stuur en de mandatarissen waren verheugd zoveel 
volk te mogen ontmoeten. 


