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Brunch met
Gerry
ZONDAG 3 Juni 2012 om 11 uur
Restaurant 't Fijn Moment Elen
Inschrijven: gerry.hurkens@scarlet.be
Prijs 25 euro

Winnaars prijsvraag website gehuldigd!
Naar aanleiding van de bronzen
award voor onze afdelingsite www.
dilsen-stokkem.cdenv.be op de dag
van de afdeling lanceerden wij een
wedstrijd op onze site. Het woord
dat je kon vormen met de juiste
antwoorden was SAMEN. Voor de
oplossingen van de vragen verwijs ik
graag naar onze site. Talrijke juiste
antwoorden kwamen binnen via
mail of werden ons bezorgd op de
nieuwjaarsreceptie. Volgende winnaars werden verrast met een leuk
prijzenpakket: Guido Op ’t Eynde
(Stokkem), Sandra Heymans (Elen),
Sandra Deckers (Rotem), Anna Demoitié (Dilsen) en de familie Smeets
(Lanklaar).
Proficiat aan de winnaars en veel
plezier met jullie prijs!
Ronny Voorter
Voorzitter CD&V Dilsen-Stokkem

Nieuw reglement verhuur secretariswoning
De renovatiewerken van de secretariswoning te Lanklaar
zijn bijna voltooid en de zaal kan weldra gebruikt worden
door onze verenigingen.

In totaal hebben de werken tot nu toe
meer dan 540.000 euro gekost.
Voor de verhuur van deze zaal heeft het
huidige stadsbestuur beslist een nieuw
reglement op te stellen dat als test gaat
dienen voor de verhuur van de andere
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zalen die eigendom zijn van de stad.
Verenigingen die deze zaal regelmatig
gebruiken kunnen de zaal huren voor
een lagere prijs.
Doch telkens er een feest of tentoonstelling is zullen ze moeten schuiven en

(indien mogelijk) moeten uitwijken naar
een andere locatie zonder dat er een
limiet staat op het aantal feesten.
Volgens Jan Boonen, voorzitter van
volksdansgroep ‘De Passerelle’ geeft
dit aan de verenigingen geen zekerheid
meer wat betreft het programma en de
uren voor oefeningen!
Zo kan het gebeuren dat er in 1 maand
drie feesten zijn zodat de vereniging dan
nog slechts éénmaal kan oefenen.
Een duidelijk jaarschema opstellen
wordt ook quasi onmogelijk op deze
manier.
Jan Boonen pleit dan ook dat er een
minimaal gebruik van de zaal aan de verenigingen gegarandeerd moet worden.
De kans is anders zeer reëel dat deze
zaal die voor de verenigingen gebouwd
is een averechts effect kan hebben op
het welzijn van de vereniging.
En dat zou zeer spijtig zijn, want daarvoor heeft hij te veel gekost!

Lijn 178 moet blijven!
Busvervoersmaatschappij de Lijn heeft plannen om lijn
178 af te schaffen. Dit is een bijna rechtstreekse verbinding vanuit het Maasland met Leuven en Brussel. Deze
verbinding wordt in het weekend zeer veel door studenten gebruikt en in de week door mensen vanuit het Maasland die in Brussel of omstreken werken.
Onze fractie heeft op de gemeenteraad van 8 maart een extra punt
laten toevoegen aan de agenda met de vraag een brief naar de Lijn te
sturen om enerzijds een zeer duidelijk signaal te geven en anderzijds
uitdrukkelijk te vragen om een en ander verder te kunnen bespreken.
Dit voorstel werd unaniem aanvaard.
Mocht het niet mogelijk zijn deze lijn te behouden, omdat deze lijn
178 te verlieslatend blijkt, moet er minstens een volwaardig alternatief aangeboden worden zodat onze mensen niet enkele uren langer
moeten reizen vooraleer ze op hun werk of kot aankomen.
Diane Pannemans heeft studerende kinderen en hoopt dat dit initiatief extra druk gaat zette op de beleidsmensen van de Lijn

Onze steakdag was weer een groot succes!
Februari is traditioneel “steakdagmaand” in onze afdeling. Een
traditie die we graag in ere willen
houden! Place to be was het Parochiecentrum in Rotem waar de
heerlijke geur van vers gebakken

steak op 12 februari heel Rotem
overspoelde…
Ruim 450 mensen gingen op onze
uitnodiging in en kwamen gezellig
een steak, videe of goulash eten.
Het eten werd gesmaakt maar er

was ook tijd om eens gezellig bij
te babbelen al dan niet met een
lekker glaasje wijn of een heerlijk
ijsje.
Op de foto ziet u Sandra Voorpijl
en Noëlla Venken druk bezig.
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Dilsen-Stokkem bijna failliet?
Dat het niet goed gaat met de financiële toestand van
onze gemeente is al langer bekend, maar waar zit nu
het probleem zal U zich afvragen?
In een notendop geven we U een kort overzicht van de
‘ problemen’.

Probleem is dat de tering
niet naar de nering gezet
wordt
Telkens wordt er bovendien een
deel geld uit het reservefonds
gehaald. Dit betekent dat met het
huidige uitgavenpatroon we in 2014
onze rekening zullen afsluiten met
een bedrag van 709.184 euro.
In 2006 bedroeg dit bedrag nog
12.471.747 euro. Met andere woorden in 2014 zullen alle reserves
opgesoupeerd zijn. Desondanks dat
alles kiest de huidige beleidsploeg
er toch nog voor om uitgerekend in
het verkiezingsjaar 2012 nog enkele
prestigeprojecten in de steigers te
zetten.
‘Het kan niet op’
‘Het kan niet op’ lijkt wel het motto
van de huidige coalitie. Ze zien het
allemaal groots en dat nemen we
hen kwalijk. Enkele voorbeelden
hiervan.
Er werd onlangs een nieuwbouwproject voor de nieuwe bouwvakschool (Buso) goedgekeurd van
9 miljoen euro. Na aftrek van de
subsidies moet de stad zelf nog
3 miljoen euro inbrengen en dat
terwijl het water aan de lippen staat!
Erg bezwarend hierbij is het feit dat
dit project in 2 fases uitgevoerd gaat
worden en dat de eerste fase nog net
aangevat gaat worden in het verkiezingsjaar. De nieuwe beleidsploeg in
2013 wordt dus, zonder pardon, op8

gezadeld met de verdere uitvoering
van fase 1 en de realisatie van de
tweede fase, waarvan we nu al weten
dat de kostprijs nog zal stijgen in de
komende jaren. Bovendien werd er
in het budget totaal geen rekening
gehouden met de aanleg van een
nieuwe parking of heraanleg van de
omgeving.
De restauratie van de oude secretariswoning in Lanklaar duurde meer
dan 6 jaar. Er werd onvoldoende
gebruik gemaakt van beschikbare
subsidies omdat dat ‘vertragend zou
werken’. Nooit zagen we vooraf een
financiële kostenraming. Het uiteindelijke financiële kostenplaatje is
gigantisch hoog opgelopen tot meer
dan 540.000 euro!
Het geraamde bedrag voor de bouw
van de nieuwe sporthal in Dilsen
zagen we op één jaar stijgen van 2
miljoen euro in 2010 naar een vermoedelijke kostprijs van 3 miljoen
euro in 2011
Geen visie
Er is geen visie op het financiële
beleid. Volgens de beleidsopties
moet en aan een nieuw project of
een nieuwe maatregel telkens een
kosten/baten analyse vooraf gaan.
Daar zagen we zelden iets van in
huis komen.
Zo werd in 2009 de uitreiking van
een studiepremie goedgekeurd aan
18-jarigen, zogenaamd om jongeren
te stimuleren de stap naar het hoger
onderwijs te zetten. Hiervoor werd
30.000 euro per jaar voorzien op de
begroting.
Al 4 jaar vragen wij naar cijfers over
het effect, de evoluties, de verwachtingen, het nut, …
Het eerste cijfer om deze uitgave
te verantwoorden moeten we nog

krijgen. Van een zogenaamde evaluatie na 2 jaren zagen we niets in huis
komen.
‘ Wat is er mis met cadeautjes uitdelen’ kregen we ook als antwoord.
Noch voor de bouw van de Buso,
noch voor de sporthal kregen we
een kosten/baten analyse
Leningen
De totale schuld ten gevolge van
leningen is evenwel verminderd en
daar is men fier op. Eerlijkheidshalve moet de huidige beleidsploeg
er wel bij vermelden dat dit grotendeels het gevolg is van een maatregel van het lokaal pact in 2008,
waardoor een deel van de leningslast
werd overgenomen door de Vlaamse Overheid.
Voor het jaar 2012 staan er echter weer een aantal leningen in de
begroting om in het verkiezingsjaar
uit te kunnen pakken met enkele ‘
prestigeprojecten ‘
Als oppositiepartij CD&V/N-VA
hebben wij meermaals onze bezorgdheid geuit over het financiële
beleid dat gevoerd wordt in DilsenStokkem en hebben we ons telkens
onthouden bij de stemming over de
begroting omdat we hiermee niet
akkoord konden gaan
De uitdaging van de volgende beleidsploeg zal dus zijn om de tering
WEL naar de nering te zetten en
om vanaf dag 1 een degelijke visie
te hebben over het financiële beleid.
Met de vele uitdagingen die op ons
afkomen ( stijging energieprijzen,
vergrijzing van de bevolking, pensioenregeling, …) zullen de uitgaven
beter doordacht en verantwoord
moeten gebeuren. Cadeautjes uitdelen en prestigeprojecten zullen niet
meer aan de orde zijn.
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Het jaarlijkse uitgavenpatroon is
te hoog. Ieder jaar opnieuw stellen
we vast dat de uitgaven aanzienlijk
hoger liggen dan de inkomsten. In
2008 was er een tekort van 398.000
euro, in 2009 was dat 733.700 euro
en in 2010 nog steeds 247.000.

