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Vijf nieuwe bestuursleden versterken  
N-VA Dilsen-Stokkem
Liefst vijf nieuwe leden vervoegen het lokale afdelingsbestuur. Lijsttrekker Dirk Flipkens (Lanklaar): 
“Met de gemeenteraadsleden Theo Colla (Stokkem) en Thieu Lowis en Dirk Slaets (beiden uit Elen) 
houdt de N-VA zo in elke deelgemeente de vinger aan de pols in diverse leeftijdscategorieën.” 

Sara Vacca (28 jaar) woont in Lanklaar. Ze werkt als consu-
lente in Het poetsbureau, waar ze dagelijks mensen helpt in 
hun zoektocht naar werk.

Myrthe Van Leemput (19 jaar), Sven Hawinkel (33 jaar) en 
Peter Heymans (43 jaar) wonen in Dilsen. Myrthe, vorig jaar 
afgestudeerd aan de Stedelijke Humaniora, woont op de Stok-
kemerbaan en studeert politieke en sociale wetenschappen aan 
de KU Leuven. Sven woont in de Watertorenstraat en werkt als 
logistiek medewerker. Peter is van opleiding industrieel ingeni-
eur, woont op de verkaveling Leymveld (Baron de Rosenweg) en 
is assistent-zaakvoerder van de firma Haug Chemie Benelux. 

Frieda Gijsen (66) bracht haar jeugd door in Neerharen en 
Elen. Ze woont nu op ’t Reselt in Rotem en is gepensioneerd, 
na een volledige loopbaan als licentiate scheikunde in het 
Katholiek Secundair Onderwijs van Maaseik. Ze is secretaris 
van Marnixring Land van Loon – Nieuw Eyck.

Voor elk van hen geldt de N-VA-slogan: denken, durven, 
doen. Ze hebben er goed over nagedacht. Ze hebben de stap 
durven zetten en nu gaan ze er vol voor. 

Sluit je aan bij de N-VA-familie 
Wil jij ook net als de vijf nieuwe bestuursleden de N-VA-belangen in Dilsen-Stokkem behartigen? 
Wil jij ook deel uitmaken van onze grote N-VA-familie? Contacteer een van onze bestuursleden  
via dilsen-stokkem@n-va.be en sluit je aan!

Sara Vacca, Sven Hawinkel, Frieda Gijsen, Peter Heymans en Myrthe Van Leemput 

De N-VA heeft een            voor  
Dilsen-Stokkem.
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Bouwchaos in Dilsen

Speelplein verdwijnt in kindvriendelijke stad?
Samen met de sociale huisvestingsmaatschappij Ons Dak plant de stad een uitbreiding van de woonwijk 
Hoefkamp. Een groene speelruimte van 60 are wordt opgeofferd en de buurt klaagt voortdurend van 
overlast allerhande. Toch kiest de stad ervoor om de open ruimte vol te bouwen. Een zoveelste bouw-
project zonder draagvlak.
Bij de plannen voor de wijk Hoefkamp in het gebied Kolderstraat-Saalweg 
gaat het om 19 nieuwe huurwoningen, waarvan 12 appartementen met 
bredere deuren, speciaal ingericht om senioren langer in hun woning te laten 
wonen. De 7 gezinswoningen (met twee slaapkamers) mikken op kleine, 
jonge gezinnen.

Buurtwerk promoten en overlast aanpakken
“Laten we duidelijk zijn. De N-VA is absoluut voor dergelijke initiatieven van 
sociale woningbouw”, reageerde N-VA-raadslid Theo Colla op de gemeen-
teraad. “Maar de keuze om voor dit project een speelpleintje op te offeren, 
strookt niet met de ambitie van de stad om kindvriendelijk te willen zijn. 
Er wordt te snel geredeneerd: er is overlast op een speelterrein, dus moet het 
speelterrein maar verdwijnen. Inzetten op buurtwerk, investeren in veiligheid en  
de overlast aanpakken om de leefbaarheid te verhogen zouden veel beter zijn dan zo maar volbouwen zonder draagvlak.”

Maak kennis met het  
volledige bestuur  
van N-VA Dilsen-Stokkem

Bouwput ontsiert centrum Dilsen
Goed twee jaar geleden werd het cultureel centrum van Dilsen gesloopt voor een nieuw, maar  
onvoldoende gedragen bouwconcept. In plaats van een wooncomplex met enkele winkels kreeg het  
centrum van Dilsen een lege bouwput cadeau. 

In april 2016 leverde de stad de bouwvergunning af voor 44  
assistentiewoningen op de site van het cultureel centrum, op  
de hoek van Rijksweg en Europalaan te Dilsen. De locatie, naast 
de scholencampus en het stadspark Ter Motten, was uitermate 
geschikt voor serviceflats, beweerde de meerderheid. Aan mobi-
liteitshinder en parkeerproblemen werd niet nagedacht.  

Nog voor het bouwverlof van 2016 ging het oudste cultureel 
centrum van Vlaanderen onder de sloophamer. Maar toen 
werd het stil. Tot een jaar later de toegewezen projectontwik-
kelaar het concept van assistentiewoningen in combinatie met 
appartementen en enkele winkeltjes afblies.

Graag nieuw draagvlak: stedelijke humaniora 
We zijn opnieuw een jaar verder. Nog steeds zien we alleen maar een bouwput. Een draagvlak voor een appartementenblok is er 
evenmin. Waarom dan geen nieuw draagvlak zoeken en voluit de kaart van de stedelijke humaniora trekken? Wil deze meer-
derheid nog wel resoluut gaan voor het versterken van haar eigen onderwijsinstellingen?

Speelplein maakt plaats voor appartementen.

Geen fraai zicht in het centrum van Dilsen.

Theo Colla naar arrondissementeel bestuur N-VA Limburg
Op de afdelingsvergadering van 13 mei werd Theo Colla verkozen als afgevaardigde voor Dilsen- 
Stokkem in het arrondissementeel bestuur van N-VA Limburg. Theo kan zo mee de belangen van  
Dilsen-Stokkem in het Maasland en Limburg behartigen. Vooral een verbeterde mobiliteit en de  
toeristische troeven wil hij onder de aandacht brengen.  
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Wij zijn thuis in Limburg. Van de fruitbomen tot de oude mijnsites, van de vlaaien tot de jenevers, 
van Bokrijk tot de Maasvlakte. Wij Limburgers maken er altijd iets moois van. Limburg bloeit, 
Limburg groeit. Met de N-VA blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend 
Limburg.

Veilig thuis in een welvarend Limburg

Veilig Verantwoord Vlaams

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot  
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN


