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Gerry Hurkens trekt de lijst!
Gerry Hurkens is momenteel gemeenteraadslid en zal in
2012 de lijsttrekker zijn van CD&V Dilsen-Stokkem. We
namen de gelegenheid om hem enkele vraagjes te stellen.
Lees het hier, op pagina 4!

Onze lijsttrekker: Gerry Hurkens
Gerry Hurkens (51) woont al meer dan 25 jaar
in Dilsen, waar hij als huisarts werkzaam is. Hij is
gehuwd met Joke Van den Heuvel en is vader van
2 kinderen. Zijn hobby’s zijn tennis, fietsen, eens
lekker gaan eten en reizen. “Hierbij kan ik me volledig ontspannen en de batterijen terug opladen,”
lacht Gerry. De batterijen opladen zal nodig zijn, want
binnenkort neemt hij het lijsttrekkerschap waar voor
CD&V bij de gemeenteraadsverkiezingen.
- Hoe en wanneer ben je in
contact gekomen met politiek ?
De politieke microbe zit duidelijk
in onze familie. Mijn beide grootvaders waren zeer actief in het ACW.
Mijn nonkel Martin Holtof is meer
dan 15 jaar burgemeester geweest
van Meeswijk en Leut. Mijn vader
volgde de gemeentelijke politiek
steeds op de voet en zodoende werd
ik hierbij reeds als jongere betrokken. Het was voor mij dus een
kleine stap om lid te worden van
het bestuur van de toenmalige CVP
in 1998. Na enkele jaren achter de
schermen heb ik in 2006 me kandidaat gesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ik werd verkozen met
851 voorkeurstemmen. Ondanks
winst van onze partij in deze verkiezingen van 2006 werd onze fractie
verwezen naar de oppositie.
- Zijn we goed bezig in
Dilsen-Stokkem ?
Ik denk dat iedereen in deze stad
weet dat er enorm veel geld uitgegeven is aan allerlei studies en projecten en dat er tot op heden weinig
tot niets concreet gerealiseerd werd.
Natuurlijk zullen er in het jaar van
de verkiezingen plots een groot
aantal bouwwerken en realisaties
uitgevoerd worden, maar ik ben er
van overtuigd dat de burgers van
Dilsen-Stokkem zich geen rad meer
voor de ogen laten draaien. In de
vorige verkiezingscampagne werd
geschreeuwd om belastingsverla4

ging, omdat onze stad veel te veel
geld zou hebben. Helaas moeten
we vaststellen dat van deze verlaging niets in huis is gekomen en dat
de huidige coalitie er in slaagt om
heel deze bonus op te souperen op
enkele jaren tijd, zonder concrete
realisaties!
- Hoe zie jij de toekomst ?
We zitten in Europa met een ernstige financiële crisis en dat legt een
ernstige hypotheek op de toekomst.
Maar ik ben er van overtuigd dat
de burgers van onze stad niet beter
worden van ‘grootse’ projecten,
maar wel van kleine ingrepen die
hun leven en de samenleving aangenamer maken. Als huisarts kom
ik in contact met mensen van alle
rang en stand en geloof me: iedereen heeft zijn eigen problemen en
verzuchtingen. Het is de rol van de
politiek om te proberen creatief te
zijn en met kleinschalige projecten op deze noden in te spelen en
ervoor te zorgen dat iedereen in
Dilsen-Stokkem zich goed voelt.
- Kan je hiervan enkele
voorbeelden geven ?
Dilsen-Stokkem heeft een zeer
breed onderwijsnet en dat moeten
we blijven uitbouwen. Pijnpunt
hierbij is de kinderopvang die beter
georganiseerd moet worden. Jongeren moeten alle kansen krijgen
om in eigen stad werk te vinden, te
wonen en voldoende mogelijkheden
te krijgen om hun vrije tijd in te

vullen. Gezien de vergrijzing van de
bevolking is er dringend nood aan
bijkomende inspanningen voor betaalbare ouderenzorg. Een gezonde
en veilige samenleving met voldoende fietspaden, groene ruimte, weinig
overlast, een gevarieerd aanbod
van verenigingen zijn slechts enkele
speerpunten van ons programma.
Toerisme blijft een belangrijke troef
van onze stad en we zullen dit dan
ook ten volle stimuleren.
- Wat is je rol als lijsttrekker ?
Samen met onze partij zal ik proberen een vernieuwende en sterke
ploeg met een degelijk programma
naar voor te schuiven. Geen groteske projecten maar duidelijke en
concrete realisaties, waar iedereen
baat bij heeft. We zijn hiermee al
enkele maanden bezig en ik moet
zeggen dat ik met volle vertrouwen
uitkijk naar oktober 2012.

Aquadroom: nieuw zwembad Maaseik
hadden opgesteld, kon het project
niet doorgaan en was er nu geen
“aquadroom”.
Het bouwen van een buitenbad was
ook uit den boze, hetgeen toch
ook wel opportuun is bij zo een
project. Eind 2011 zal het oude
zwembad worden afgebroken, zodat
nadien het buitenbad kan gebouwd
worden.

Op 21 november 2010 werd
het nieuwe zwembad te
Maaseik geopend! Als je
het ons vraagt, een echt
juweeltje.
We hebben als CD&V-fractie altijd
achter het idee gestaan tot het bouwen van een nieuw zwembad, aangepast aan de tijd. Het oude zwembad was versleten en dit renoveren
was een zeer kostelijke zaak.
Het zwembad (alsook het zwembad
van Rotem) wordt beheerd door
de Intercommunale waarvan de
drie gemeenten Maaseik, DilsenStokkem en Kinrooi deel uitmaken.
Zulk een investering kan je ook niet
in elke gemeente afzonderlijk doen,
maar best in een samenwerkings-

verband. Het resultaat mag gezien
worden. Op de officiële opening
was er veel volk. Ook de gemeenteraad van Dilsen-Stokkem was goed
vertegenwoordigd.
En dan te weten dat het anders had
kunnen lopen. Bij de plannen op
de gemeenteraad van 2008 wilde de
huidige coalitie van Dilsen-Stokkem
(open.VLD en sp.A) aanvankelijk
niet instappen in dit verhaal. Men
heeft dan bekomen dat de gemeentelijke tussenkomst voor onze stad
begrensd blijft.
Hiermee is echter het basisprincipe
van een samenwerkingsakkoord van
de Intercommunale gewijzigd: ieder
draagt bij verhoudingsgewijs tot het
aantal inwoners. Als de twee andere
vennoten zich op dezelfde wijze

Wij hebben als fractie onze schouders steeds gezet achter dit dossier.
Tevens hebben we ook het voornemen van het College van Burgemeester en Schepenen van onze
stad, om vroegtijdig uit de Intercommunale te stappen (namelijk in
2013, zoals men wilde) tegen kunnen houden. Juridisch kon het zelfs
niet, maar daar had men aanvankelijk geen oren naar.
Dat het nieuwe zwembad succesvol
is toont het bezoekersaantal aan.
Het doel om 175.000 zwemmers te
hebben op één jaar, is eind augustus
reeds bereikt.
Gelukkig is de Aquadroom gerealiseerd en zijn de plannen geen utopie
geworden!

Jan Geuskens

Als het einde nadert…
Een interessante avond over alle facetten
van het levenseinde en de wet op euthanasie.
Spreker : Dr. Gerry Hurkens
Vrijdag 2 december 2012 om 20 uur, in de grote zaal
van het Cultureel Centrum, Rijksweg te Dilsen
Organisatie: CD&V Dilsen-Stokkem
Toegang: gratis
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Wat gebeurt er met ons geld?

Onze
mandatarissen

De huidige coalitie slaagt er jaar na jaar in de rekening
af te sluiten met negatieve cijfers en alzo de aanzienlijke
reserve volledig op te consumeren. Het probleem is dat
dit geld niet op een zinvolle manier besteed wordt!
De huidige coalitie slaagt er jaar na jaar in de rekening af te sluiten met
negatieve cijfers en alzo de aanzienlijke reserve volledig op te consumeren.
Het probleem is dat dit geld niet op een zinvolle manier besteed wordt!
De rekening resultaten van 2010 zijn op de gemeenteraad van september
voorgelegd en zoals gewoonlijk waren deze weer negatief.
Hieronder de cijfers.

Rita
Craenen

Ellen
Bours

Als u en ik dat zouden doen waren we allang bankroet. Of misschien heeft
de stad grote projecten moeten financieren zal u denken?
We hebben ons de moeite getroost om de ‘verwezenlijkingen’ van de huidige coalitie even op een rijtje te zetten.
Riolering Sportlaan
Riolering Eindestraat
Renovatie secretariswoning Lanklaar
Verkaveling Brammert
Tuikabelbrug

Nicole
Coenen

Nic
Van de Beek

Katrien
Vissers

Jan
Geuskens

- Verlichting stadspark
- Studiebonus
- Renovatie enkele stoepen
- Bakken voor ophaling glas

We vinden dat maar een zeer mager lijstje na 5 jaar coalitie.
U mag er echter zeker van zijn dat in de volgende maanden er een ganse
serie werken opgestart zullen worden! Spijtig genoeg weten de aannemers
dat ook en zal de meerprijs voor ‘ dringende ‘ werken aanzienlijk hoger zijn
dan normaal.
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Jean
Verstappen

Gerry
Hurkens

Miet
Daelemans

Noëlla
Venken
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2008 : tekort van 1.578.332€
2009 : tekort van 185.819€
2010 : tekort van 307.910€

