
Theo Colla is sinds april dit jaar gemeenteraadslid voor de 
N-VA in Dilsen-Stokkem. Theo vervangt Dirk Flipkens, 
die zijn mandaat stopzet omwille van zijn drukke beroeps-
werkzaamheden. “Ik heb mijn werk als gemeente raadslid 
steeds naar best vermogen en met plezier uitgeoefend en 
ben er zeker van dat Theo dit met evenveel overtuiging zal 
verderzetten.”

Wij verwelkomen Theo Colla, die met veel plezier als 
gemeenteraadslid weer aan de slag is gegaan. 

Bedankt, Dirk
We willen Dirk bedanken voor zijn inzet. En die inzet was 
niet altijd partijgebonden. Zo was Dirk snel bereid om zich 
als vrijwilliger in te zetten bij het telefonisch contacteren van 
onze oudere stadsgenoten tijdens de coronapandemie. 

Volg de gemeenteraad online
Ondanks de coronamaatregelen zitten wij niet stil. De gemeenteraad verloopt tegenwoordig 
digitaal, elke tweede maandag van de maand. U kan deze online volgen of herbekijken via de 
website van de stad www.dilsen-stokkem.be.

Ook onze fractievergaderingen vinden natuurlijk digitaal plaats en dat leverde alvast leuk 
beeldmateriaal op.

www.dilsen-stokkem.be

Theo Colla (links) neemt de fakkel over van Dirk Flipkens in de gemeente-
raad.

Theo Colla nieuw gemeenteraadslid voor N-VA

Wij wensen jullie een 
fantastische zomer en 
een heel fi jne vakantie!
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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 3 juni



Woningen op Slakken worden eindelijk afgebroken
In november 2019 stelde N-VA-raadslid Sara Vacca op de gemeente-
raad een vraag over de erbarmelijke en gevaarlijke toestand van de 
woningen aan de Slakkenstraat in Lanklaar. De bewoners van de wijk 
Noteborn, Slakkenstraat en Krekeldries waren erg ongerust, vooral 
over het feit dat sommige leegstaande huizen bewoond werden door 
krakers. 

In juli 2020 herhaalde Sara Vacca haar vraag omdat we tot de vaststel-
ling waren gekomen dat de problemen met de krakers escaleerden. In 
juni 2020 haalden de woningen immers de krant met een brand veroor-
zaakt door een van de krakers die de panden bewoonden.

Het doet ons dan ook enorm deugd dat in oktober 2020 de afbraakwer-
ken van de woningen van start zijn gegaan! 

N-VA blijft slechte toestand fiets- en 
wandelbrug Lanklaar aankaarten

N-VA-raadslid Dirk Flipkens vroeg in de gemeenteraad of de 
stad op korte termijn iets kan doen aan de slechte toestand 
van de fi ets- en wandelbrug in Lanklaar. “Deze brug oogt 
misschien mooi, functioneel is ze echter niet. Zeker wanneer 
je met een kinderwagen, elektrische fi ets of gewone fi ets naar 
boven of beneden moet. Dan is dit echt halsbrekend”, aldus 
Dirk Flipkens.

“Ik vraag concreet of men iets kan doen aan de beschadigde en 
verdwenen stukken roofing. Er zouden ook wijzigingen moeten 
worden doorgevoerd zodat de brug veilig en praktisch gebruikt 
kan worden door onze fietsers en voetgangers.”

Het stadsbestuur wil eerst de commissieverga-
dering afwachten. Blijkbaar beseft men in het 
gemeentehuis wel dat er iets aan de brug moet 
gebeuren, doch over wat, hoe en wanneer blijven 
we in het ongewisse.

Voormalig N-VA-gemeenteraadslid Dirk Flipkens

Whatsapp Buurtpreventie 
Gemeenteraadslid Dirk Slaets heeft meermaals om 
verduidelijking gevraagd over de werking van onze 
WhatsApp-buurtpreventiegroepen. Er stond een pre-
sentatie op de website van de stad waarin meegedeeld 
werd dat er een lijst zou verschijnen van de plaatsen waar 
een WhatsApp-buurtpreventiegroep is en wie daarvan 
telkens de verantwoordelijke is. Helaas was de informatie 
in de presentatie tegenstrijdig met de GDPR-wetgeving, 
zodat deze lijst niet geplaatst mocht worden. 

Het zorgde voor de nodige verwarring bij onze inwoners, 
maar dankzij raadslid Dirk Slaets is de informatie onder-
tussen aangepast op de website. 

Wilt u weten of er in uw buurt al een 
netwerk actief is? Neem dan contact 
op met de stad via het nummer 
089 79 08 07 of stuur een mail naar 
info@dilsen-stokkem.be. 

De brug oogt misschien mooi, ze is verre van functioneel.

Dankzij de tussenkomst van N-VA-gemeenteraadslid 
Dirk Slaets is het nu voor iedereen duidelijk waar men kan 
aansluiten bij een Whatsapp-buurtpreventiegroep.

N-VA-gemeenteraadslid Sara Vacca wees al meerdere 
keren op de erbarmelijke staat van de woningen in de 
Slakkenstraat, die nu eindelijk afgebroken worden.

dilsen-stokkem@n-va.be
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Gemeenteraad buitenspel 
gezet bij beslissingen over 
investeringen
Beleid voeren zonder investeringen, dat lukt niet. De N-VA voert 
kritisch oppositie, maar steeds constructief. Goede, nuttige en 
noodzakelijke investeringen zullen we steeds goedkeuren. Al-
leen krijgen we daar de kans niet toe. De meerderheid geeft het 
beslissingsrecht exclusief aan het schepencollege. Daardoor kan 
er in de gemeenteraad geen open en democratisch debat worden 
gevoerd over het gebruik van uw belastingcenten. 

Dat vinden we ongehoord en ondemocratisch en dat lieten we 
ook merken door ons stemgedrag in de gemeenteraad.

Aanpassing fietspad Dorpsstraat/
Boslaan nefast voor veiligheid
Op de Dorpsstraat (ter hoogte van het kruispunt met de N75 
Boslaan) hebben betonnen blokken plaatsgemaakt voor een 
grasperk. In de vorige toestand was er plaats voor fietsers om 
de Dorpsstraat op en af te rijden zonder elkaar te hinderen. 
Helaas is er nu slechts één fietspad om zowel op als af te 
rijden. 

Gemeenteraadslid Sara Vacca stelde de vraag of het mogelijk 
was om terug een op- en afrit voor de fietsers te voorzien. De 
Dorpsstraat is voor vele zwakke weggebruikers een alternatief 
omdat het dikwijls niet mogelijk is om de fiets- en wandelbrug 
van Lanklaar te gebruiken.

Helaas ziet onze stad hier geen probleem 
in. De gemeenteraadsvoorzitter (en titel-
voerend burgemeester) is zelfs van mening 
dat deze toestand beter is dan de voor-
gaande. Mijn gedacht, zou Boma zeggen.

Sara Vacca, N-VA-gemeenteraadslid

Bijzonder comité voor de 
sociale dienst 
Kent u het Bijzonder comité voor de sociale 
dienst? Dit BCSD komt maandelijks samen om 
de individuele dossiers te bespreken van inwoners 
die een beroep willen doen op de diensten van het 
OCMW. Dat gaat over uiteenlopende zaken van 
maatschappelijke dienstverlening: van leefloon 
tot schuldbemiddeling, toekennen van thuiszorg 
en andere vormen van ondersteuning. 

Ook de N-VA zetelt in dit orgaan. Sven Hawinkel  
is onze vertegenwoordiger. U kan hem bereiken 
via sven.hawinkel@n-va.be. 

Sven Hawinkel vertegenwoordigt 
de N-VA in het Bijzonder comité 
voor de sociale dienst 

Proficiat Thieu en Caroline
Op 2 december 2020 mocht onze afdeling Mathieu (Thieu) 
Lowis en Caroline Schols feliciteren met hun diamanten 
huwelijksjubileum. Als voormalig gemeenteraadslid, OCMW-
-raadslid en senator gaf Thieu de N-VA (en Volksunie) in 
Dilsen-Stokkem en ver daarbuiten mee gestalte. Proficiat 
Thieu en Caroline!   

Thieu Lowis en Caroline Schols vierden  
hun diamanten huwelijksjubileum 

www.n-va.be/dilsen-stokkem  
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Stroop uw mouw op en laat u prikken

Voor uzelf en voor 
6,5 miljoen Vlamingen

Het voorbije jaar hebben we met z’n allen alles in de strijd gegooid 
om het coronavirus in te dijken: lockdowns, avondklok, bubbels, 
beperkte knuffelcontacten. Nu zijn we klaar om het virus effectief te 
verslaan. Daar is slechts één doeltreffend middel voor: vaccinatie. 

Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe groter de groeps-
immuniteit. En hoe sneller we de poorten van onze samenleving 
kunnen openzwieren. Onze naasten opnieuw omarmen. Genieten 
van een terrasje. Elkaar begroeten op de werkvloer.

Nu is het aan ons
Vaccins hebben in de loop van de geschiedenis tal van besmet-
telijke ziekten uit onze huizen gehouden. Dat zal ook lukken met 
corona, als we ons met zoveel mogelijk laten vaccineren. 

Duizenden zorgverleners hebben zich de voorbije maanden ont-
zettend hard ingezet voor de vele slachtoffers van corona, vaak 
met gevaar voor hun eigen gezondheid. Nu is het aan ons om de 
mouwen op te stropen. Letterlijk. Voor onszelf en voor 6,5 miljoen 
Vlamingen. 

Op www.laatjevaccineren.be vindt u alle informatie over uw 
vaccinatie. Waar, wanneer en alle andere praktische afspraken. 
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Vaccinatie is hét succesnummer van de geneeskunde. Dankzij vaccinatie roeiden 
we onder meer de pokken uit. En het is met vaccinaties dat we ook corona moeten 
aanpakken. Laat u dus inenten tegen Covid-19. Bescherm uzelf, uw familie en de 
6,5 miljoen andere Vlamingen”

Louis Ide, nationaal secretaris N-VA, arts en infectiecontrolespecialist AZ Jan Palfijn

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 
Daar snakken we met z’n allen naar.”

Frieda Gijbels, Kamerlid

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 


