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iedereen inbegrepen

deze ploeg wenst u allemaal  
een prettige vakantie!
{iedereen inbegrepen}
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Op de goede weg
Dilsen-Stokkem heeft een zeer uit-
gebreid en goed uitgebouwd onder-
wijsnet met allerlei richtingen waarbij 
eenieder zijn weg kan vinden. CD&V 
heeft altijd alle kansen gegeven aan de 
ontplooiing van dit onderwijs.

Maar we zien dat er de laatste jaren 
een steeds toenemende vraag is naar 
voor- en naschoolse opvang van de 
kinderen. Het Kadeetje alleen kan niet 
alles meer opvangen. In de basisschool 
van Rotem is men dan ook gestart met 
een eigen opvang.
Andere scholen zijn ook vragende par-
tij om zulk een opvang te realiseren.

Sandra Deckers is jaren voorzitster 
geweest van het oudercomité van de 

school te Elen. Ze is er van overtuigd 
dat zulk een opvang een extra sti-
mulans is voor de basisscholen in de 
deelgemeenten. 

Ze is zelf  voor de tweede maal kandi-
daat voor de gemeenteraadsverkiezin-
gen en voor de kinderopvang wil ze 
een extra tandje bijsteken.

Naschoolse kinderopvang

Oproep aan alle verenigingen

Dat er in oktober gemeenteraadsver-
kiezingen zijn, zal iedereen ondertussen 
wel weten. Dit is een ideale gelegenheid 
om een evaluatie op te maken van de 
voorbije legislatuur. 

Maar het is eveneens een opportuniteit 
om naar de toekomst te kijken.

CD&V Dilsen-Stokkem heeft de voor-
bije 6 jaar in de oppositie gezeten en 

heeft geprobeerd om het beleid bij te 
sturen. We zouden ongetwijfeld andere 
accenten en prioriteiten gehad hebben.

Elke vereniging kampt met een aantal 
problemen en heeft gegarandeerd een 
aantal wensen!
Voor de verkiezingen van oktober 
zouden we graag van zoveel mogelijk 
verenigingen een aantal wensen en ver-
zuchtingen doorgestuurd krijgen zodat 
we dit, in de mate van het mogelijke, in 
ons programma kunnen opnemen.

Vital Smeets is sinds jaren werkzaam in 
de sporthal en heeft zeer veel contact 
met allerlei sportverenigingen. Hij weet 
als geen ander dat er noden zijn binnen 
elke club. Maar zeker niet alleen bij de 
sportclubs.

Hij zou dan ook graag van jullie voor-
zitter of  secretaris een mail ontvangen.

E-mail adres: vital.smeets@telenet.be
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Op de goede weg

CD&V trekt naar de verkiezingen met 
de slogan {Iedereen inbegrepen}. 
CD&V Dilsen-Stokkem wil er zijn voor 
iedereen. Jong en oud, man en vrouw, 
winkelier of  landbouwer, arbeider en 
bediende, eigenaar en huurder, gezinnen 
met en zonder kinderen, nieuwe land-
genoten en nog geen landgenoten, rijk 
en arm, loontrekkende en zelfstandige 
…. Als we zeggen {iedereen inbegre-
pen} dan bedoelen we ook {iedereen 
inbegrepen}.

We willen als partij een inhoudelijk ver-
haal vertellen, waarbij de vier basiswaar-
den van CD&V - verbinden, versterken, 
verzorgen en vooruitzien - centraal 
staan. 

•  Verbinden: CD&V Dilsen-Stokkem 
wil investeren in wat mensen verbindt. 
Buurtwerking, het verenigingsleven, 
familie, kortom alles wat mensen 
samenbrengt, dient ondersteund te 

worden.
•  Versterken: niet iedereen kent zijn 

rechten,  niet iedereen neemt spontaan 
het woord of  heeft de juiste opleiding 
om de job te aanvaarden die hem 
of  haar wordt aangeboden. CD&V 
Dilsen-Stokkem wil zijn inwoners 
versterken door hen te vormen, hen de 
nodige tools aan te reiken.

•  Verzorgen: maar we beseffen dat 
kansen nemen en kansen krijgen niet 
voor iedereen is weggelegd. Men-
sen met een handicap of  chronische 
ziekte,die leven in eenzaamheid of  een 
hoge leeftijd hebben, die werkloos zijn, 
geen diploma hebben of  met schulden 
geconfronteerd worden,verdienen onze 
zorg. Ook wie kinderen heeft moeten 
kunnen rekenen op het duwtje in de 
rug. CD&V Dilsen-Stokkem wil wie 
vooruit wil stimuleren en meetrekken 
wie niet kan.

•  Vooruitzien: ‘Met respect voor het ver-
leden en een blik op de toekomst’,  te-

kent CD&V Dilsen-Stokkem resoluut 
voor de ambities van morgen. Vooruit-
zien is zorgen dat wie een toekomst in 
onze gemeente wil uitbouwen, morgen 
ook dezelfde kansen krijgt als de vorige 
generatie. Vooruitzien is anticiperen op 
de uitdagingen van morgen: woningen 
die de duurzaamheidtoets doorstaan, 
de combinatie arbeid en gezin die in 
het perspectief  van langer werken 
mogelijk moet blijven, aandacht voor 
de ecologische voetafdruk van onze 
verplaatsingen en de leefbaarheid van 
onze woonkernen. 

Binnen afzienbare tijd hoort u meer over 
ons programma en onze kandidaten 
voor Dilsen-Stokkem. 
Want voor onze partij bent 
{U inbegrepen}

Ronny Voorter

Voorzitter CD&V Dilsen-Stokkem

De gemeente- en provincie-
raadsverkiezingen naderen 
met rasse schreden. Binnen 
CD&V Dilsen-Stokkem zijn wij 
al een heel eind gevorderd in 
de voorbereidingen. Onze lijst 
en ons programma zijn zo goed 
als klaar en ik ben ervan over-
tuigd dat u van beide versteld 
zal staan. Om op de hoogte te 
blijven van de laatste nieuwtjes, 
raad ik u aan regelmatig eens 
een kijkje te nemen op onze 
website 
http://www.dilsen-stokkem.
cdenv.be 

{iedereen inbegrepen}
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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!

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
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Iedereen inbegrepen, ook u!

Op de goede weg

Naast onze bossen met oneindig veel 
mogelijkheden om te wandelen en te 
fietsen, hebben we het uitgebreide 
fietsroutenetwerk en de waterrecreatie.

We moeten creatief  omspringen met 
deze troeven!

CD&V Dilsen-Stokkem heeft een aan-
tal ideeën om toerisme een extra kans 
en stimulans te geven: 
•  Het museum van de Wissen heeft 

dringend een facelift nodig.
•  Het gebied Negenoord, vlakbij de 

Wissen, moet ontsloten worden met 
wandelpaden en een uitkijktoren.

•  Verdere ontwikkeling van natuurpark 
Maasvallei.

•  Vissen en in het bijzonder vliegvis-
sen moet gepromoot worden. 

•  Extra stimulans voor horeca en men-
sen die een bed and breakfast willen 

openen.
•  Goed onderhoud van fiets- en wan-

delwegen.
•  Maximale kansen geven aan de 

inplanting van recreatiewoningen aan 
de plassen in Lanklaar.

Gerry Hurkens is sinds jaren lid van 
de projectgroep Toerisme Maasland 
en is er van overtuigd dat op korte ter-
mijn een aantal van deze doelstellingen 
realiseerbaar zijn. Voor hem zal dit een 
van de prioriteiten van het programma 
zijn.

Toerisme dé troef voor Dilsen-Stokkem

Dilsen-Stokkem ligt midden 
in het Maasland en heeft een 
groot aantal troeven om ‘het’ 
toeristisch centrum te worden 
van deze regio.


