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INLEIDING 

Op 30 juni 2016 heeft Steins Belang, nadat de toenmalige coalitie uit elkaar gevallen was, haar 

verantwoordelijkheid genomen en samen met de partijen DOS en CDA een nieuwe 

bestuurscoalitie gevormd. Met het Programma getiteld “IEDEREEN DOET MEE” hebben 

wethouders, raadsleden en burgerleden van onze partij een substantiële bijdrage geleverd aan de 

vooruitgang die op meerdere vlakken binnen onze gemeente is geboekt.  

Ook in de bestuursperiode 2018-2022 ambieert onze partij de bestuursverantwoordelijkheid. 

In samenwerking met andere partijen hoopt Steins Belang een allesomvattend, transparant en 

robuust akkoord te bereiken waarin alle inwoners van de gemeente Stein zich herkennen. Dat 

hopen wij mede te bereiken door de inbreng van onze speerpunten in het nieuwe, aangescherpte 

partijprogramma “STEIN SAMEN STERK”. 

 Steins Belang streeft er naar om - na 21 maart 2018 – deel uit te maken van een breed gedragen 

coalitie die de continuïteit en zelfstandigheid van onze prachtige gemeente koestert.  

 

 

 

 

Tussen alle politieke activiteiten door onderging Steins Belang een metamorfose, want onze partij 

heeft een stevige verjongingskuur ondergaan. Die zorgt niet alleen voor nieuw elan binnen de 

partij, maar fungeert ook als aanjager voor de ervaren leden. Samen met de talrijke nieuwe 

kandidaten gaat het ‘dream team’ van Steins Belang  er voor zorgen dat onze partij ook de 

komende jaren de belangen van alle inwoners op een adequate wijze behartigt. 

De transformatie naar een vitale en herkenbare lokale partij is de afgelopen raadsperiode ingezet. 

Dat komt tot uiting in de excellente kandidatenlijst voor de aanstaande verkiezingen. Naast de 

doorgevoerde verjonging wist onze partij aanzienlijk meer vrouwelijke kandidaten te 

enthousiasmeren voor de lokale politiek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Stem dus op 21 maart op Steins Belang    Lijst 4 

“Stein samen Sterk” 

 

Tom Keulen 

Partijvoorzitter 

Gina van Mulken 

Lijsttrekker  

Voorzitter 

Graad Coumans 

Lijstduwer 

Mulken 

Lijsttrekker  

Voorzitter 
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WAT HEBBEN WE TOT OP HEDEN BEREIKT ?   

De huidige coalitie, met o.a. onze wethouders Gina van Mulken en Anton Roest, heeft veel werk 

verzet en zichtbaar bijgedragen aan een betere bestuurscultuur in Stein. Onze huidige raadsleden 

Graad Coumans, Paul Lardenoije en Mirjam Driessen hebben andermaal aangetoond in een goede 

sfeer met anderen te kunnen samenwerken en daardoor Stein (nog) beter op de kaart te zetten.                                                                                                                                                 

Enkele voorbeelden van de bereikte resultaten: 

 De financiële positie van de gemeente Stein is goed. Stein heeft een ruime financiële 

reserve positie en is daarmee een uitschieter in de regio. 

 Het centrum van Stein, dat volop in ontwikkeling blijft, oogst veel waardering bij onze 

inwoners en bezoekers. Stein heeft mede dankzij het centrum een grote 

aantrekkingskracht op mensen van buiten de gemeente en zelfs landsgrensoverschrijdend. 

Inmiddels is ook de 2e bouwfase met 24 prachtige levensloopbestendige wooneenheden 

en de realisatie van de Aldi alsmede twee commerciële ruimten zo goed als voltooid. 

De gemeente Stein heeft haar huiswerk goed gemaakt en het centrum van de kern Stein  

mag er absoluut zijn. 

 

 

 

 

 De Poort van Stein is voor een deel ingevuld met een vestiging van M.A.N. en een low-

budget hotel. Nu het voormalige Superconfex-complex is ontmanteld krijgt deze locatie 

fasegewijs een verbeterde uitstraling. Diverse plannen worden uitgewerkt om het 

economische klimaat in onze gemeente verder te versterken.   

 Het Steinerbos is in beheer en exploitatie van Steinerbos B.V. Er zijn – gedurende een 

proefperiode tot aan de verkiezingen in maart 2018 – aanzienlijke verbeterstappen gezet 

die resulteren in een verbeterde financiële exploitatie. De speeltuin is iets verkleind en een 

openbare wandelroute rond het park sluit straks aan bij de groene gordel om Stein, de 

Wallen en het Heidekamppark. Ook krijgen de vijvers in het Steinerbos een grote 

onderhoudsbeurt waardoor de nabije omgeving zichtbaar wordt opgewaardeerd. 

 De gemeente heeft Brasserie Steinerbos in exploitatie gegeven aan Steinerbos B.V. 

Inwoners van Stein en bezoekers van elders kunnen genieten van het gerenoveerde en 

heringerichte restaurant alsmede het fraaie terras. 

 Elsloo, Urmond en Berg aan de Maas krijgen de onderwijs- en kinderopvangvoorzieningen 

conform de wensen van de inwoners.  
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 Het Rivierenpark Maasvallei wordt het volgende visitekaartje van onze gemeente. 

Daardoor staat Stein straks prominent op de toeristische kaart.  Er is inmiddels een start 

gemaakt met uitwerking van fase 2 die loopt t/m 2021. Stein gaat dit project realiseren in 

een coproductie met de zes andere Maasgemeenten en de provincie Limburg. 

 

De fractie Steins Belang heeft met haar raadsleden en burgercommissieleden een aanzienlijke 

bijdrage geleverd om bovengenoemde feiten te realiseren. Diezelfde daadkracht wil Steins Belang 

etaleren in 2018 en de jaren daarna. 

Namens Steins Belang Lijst 4 

Gina van Mulken 

Lijsttrekker 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPREEKUUR VAN ONZE HUIDIGE RAADSLEDEN: 

U heeft een vraag?                                                                                                                                                         

U heeft hulp nodig bij het invullen van formulieren?                                                                                      

U heeft hulp nodig bij het aanvragen van noodzakelijke voorzieningen? 

Steins Belang is er voor al uw hulpvragen. Stuurt ons een e-mailberichtje, of pak de telefoon om 

een afspraak te maken met een van onze huidige raadsleden: 

Graad Coumans tel. 06-52667946  e-mail: graad.coumans@steinsbelang.nl                             

Paul Lardenoije tel. 06-44454444  e-mail: paul.lardenoije@steinsbelang.nl  

Mirjam Driessen tel. 06-52831723  e-mail: mirjam.driessen@steinsbelang.nl    

Indien gewenst, komen wij naar u toe om u in de eigen omgeving van dienst te zijn.   

 

 

mailto:graad.coumans@steinsbelang.nl
mailto:paul.lardenoije@steinsbelang.nl
mailto:mirjam.driessen@steinsbelang.nl
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PROGRAMMA VOOR DE PERIODE 2018 – 2022  

1)   ONZE VISIE  

Wij wonen in een unieke gemeente die ingeklemd ligt tussen Mooder Maas, de A2, de Sint 

Hubertuslaan in Nattenhoven en Het (letterlijke) Einde in Catsop. Stein is een middelgrote 

gemeente: veelzijdig, harmonieus, financieel gezond en een tikkeltje eigenzinnig. Eigenschappen 

die Steins Belang noodzakelijk vindt en bovendien het bestaansrecht van een krachtige en 

zelfstandige gemeente aantonen. Die zelfstandigheid en uniciteit zijn onlosmakelijk met elkaar 

verbonden. De gemeente Stein beschikt over een gevarieerde economische bedrijvigheid waar 

ruim 25.000 mensen van alle leeftijden wonen te midden van florerende bedrijven, recreatieve 

trekpleisters, een hoog voorzieningen niveau en een vitaal verenigingsleven. We mogen stellen 

dat onze inwoners  in een goede balans en kwalitatief hoogwaardig leefklimaat vertoeven.    

Onze successen mogen samen gevierd worden. Maar om de zelfstandigheid en balans ook voor de 

toekomst te kunnen borgen zal een aantal ontwikkelingen op het gebied van demografie (krimp),  

duurzaamheid en werkgelegenheid daadkrachtig en op verantwoorde wijze gestuurd moeten 

worden. Samenwerking met omringende gemeenten gaan wij niet uit de weg, sterker nog, op 

bepaalde gebieden is die zelfs noodzakelijk. Waarbij we benadrukken dat gemeentelijke 

zelfstandigheid en eigenheid één van de belangrijkste speerpunten van Steins Belang is. In de 

komende bestuursperiode willen we tal van zaken initiëren, concretiseren en realiseren. In de 

strategische visie “Stein Samen Sterk” staan onze ambities en doelstellingen voor de komende 

jaren.  
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2) RECREATIE EN TOERISME 

Op basis van een helder geformuleerde visie en aansluitend een duidelijk uitvoeringsplan, zal er in 

de gemeente Stein op het gebied van recreatie & toerisme flink aan de weg getimmerd worden in 

de jaren 2018 – 2022 en daarna. Stein moet alle kansen gemeentebreed grijpen op het gebied van 

de vrijetijdseconomie. Steins Belang zal een aantal ambitieuze projecten actief ondersteunen. 

Tevens zal er extra aandacht uitgaan naar toeristische trekpleisters en naar instanties en 

ondernemers die de toeristische sector in de gemeente Stein stimuleren, waaronder de Steinse 

toeristische werkgroep “Eine Maaskenjt”. 

     

 “Stein stil genieten”  is het credo van de toeristische campagne die in 2017 van start ging en in 

2018 – mede op voorspraak van Steins Belang - een vervolg zal krijgen.  

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van VVV Zuid-Limburg  

is deze campagne gehonoreerd als ‘het best bekeken  

toeristische promotiefilmpje’ met online meer dan  

400.000 hits! 

 

Dat is mooi, maar Steins Belang wil méér. Stein moet, vindt onze partij, een heuse toeristische 

trekpleister in Zuid-Limburg worden. Maar dat lukt alleen met de daarbij behorende financiële 

middelen en ambtelijke capaciteit. 

 

 

  De wandel- en fietsbrug over de Maas als toeristische verbinding tussen de beide Limburgen, 

Stein en Maasmechelen, is een waardevolle schakel in de aangezette ontwikkeling. Op basis 

van een goede samenwerking tussen de gemeenten Stein en Maasmechelen is een 

haalbaarheidsonderzoek gestart. In het geval de onderzoeksresultaten positief zijn, zal Steins 

Belang haar volledige steun geven om dit project te verwezenlijken. In februari 2018 is een 

eerste deel van de haalbaarheidsstudie aan de raad gepresenteerd. Vóór 1 maart 2018 moet 

de subsidieaanvraag zijn ingediend. De gemeenteraad kan zich dan in het tweede kwartaal van 

2018 over een voorstel buigen.  

 

 Het Steinerbos is en blijft een visitekaartje van Stein. Het park trekt bezoekers van heinde en 

verre en geeft Stein een permanente positie op de toeristische kaart van Limburg.   

Op donderdag 16 november 2017 heeft de directeur van Steinerbos BV, samen met de Raad 

van Commissarissen, het bedrijfsplan (‘Toekomstvisie 2018-2023’) gepresenteerd aan de 

gemeenteraad van Stein. Een ambitieus, maar haalbaar plan waarbij flink wordt geïnvesteerd 

in het upgraden van het park. Dat bleek uit de  

onderbouwing van de gewenste toekomstige 

investeringen die de raadsleden vertrouwelijk 

mochten inzien.  
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De realisatie van een binnenspeeltuin is onderdeel van dit plan. Hiermee wordt bereikt dat 

ook bij slechte weersomstandigheden het Steinerbos aantrekkelijk is om te recreëren. Uit 

gesprekken die het management van Steinerbos BV heeft gevoerd met banken, blijkt dat deze 

bereid zijn om dit plan te financieren, op voorwaarde dat er een nieuwe, langdurige 

exploitatieovereenkomst gesloten wordt tussen de gemeente en Steinerbos BV.  Om de 

toeristische ambities te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat de gemeente 100 % eigenaar 

blijft van Steinerbos BV. Steins Belang is er van overtuigd dat het recreatiepark nog beter kan 

gaan renderen als de plannen met o.a. een binnenspeeltuin  worden uitgevoerd.  

 

 Steins Belang hecht veel waarde aan de andere recreatieve trekpleisters binnen onze 

gemeente. Onderhoud van Kasteelpark Elsloo, Patersbos Stein, Heidekamppark en Molenpark 

Urmond is van wezenlijk belang voor de realisatie van toeristische ambities. Landmarks 

versterken bovendien de zichtbaarheid van de unieke toeristische aantrekkingskracht binnen 

de gemeente.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steins Belang wil dat het recreatieve karakter van de gemeente verder wordt versterkt. 

De geografisch ligging en diverse trekpleisters maken dat Stein grote toeristische 

mogelijkheden heeft.                                                                                                                                                    

Hopelijk kunnen onze inwoners dan straks zeggen: Prima zo. Dat maakt Stein voor mij! 
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3) SOCIAAL DOMEIN   
 

 Volkshuisvesting 

Dit is een onderwerp dat Steins Belang steevast als prioriteit beschouwt. Bij het uitvoeren 

van het onderzoek naar de woonbehoefte voor de locatie Bramert Noord is tevens de 

gehele Steinse woningvoorraad onderzocht. Uit dit onderzoek blijkt dat onze gemeente 

niet beschikt over de juiste mix aan woningtypes die (mede gezien de economische 

ontwikkelingen) absoluut noodzakelijk zijn om Stein leefbaar en vooral aantrekkelijk te 

houden voor haar inwoners. Steins Belang onderstreept die noodzaak en wil in dit verband 

een aantal zaken verwezenlijken:  

 

1. Het creëren van woonruimte voor jongeren en starters vanuit initiatieven met 

woningcorporaties;  waar mogelijk dienen ook particuliere eigenaren dit te 

stimuleren, gebruikmakend van bestaande regelingen. Onze gemeente moet ook 

voor starters en jonge gezinnen aantrekkelijk zijn om zich hier te vestigen. Het is 

één van de instrumenten om de vergrijzing aan te pakken, de daling van het 

inwonersaantal te stoppen en de leegstand in particuliere woningen tegen te gaan. 

 

2. Seniorenhuisvesting in het duurdere segment naar behoefte creëren in 

samenwerking met woningcorporaties en waar mogelijk particulier initiatieven. Nog 

steeds verlaten, ook ouderen met een wat hoger inkomen, onze gemeente. Zij zijn 

vooral op zoek naar woonruimte in het duurdere segment, maar in de gemeente 

Stein is er onvoldoende aanbod. Steins Belang wil graag een einde maken aan deze 

tekortkoming. 

  

3. Bramert Noord is een uitstekende locatie om ons woningaanbod aan te passen aan 

de vraag van de markt.  

Steins Belang vindt dat dit dient te gebeuren 

 met een eerste beperkte bouwfase van  

ca. 50 excellente woningen voor eigen  

inwoners en nieuwkomers.  

 

4. Steins Belang wil zich inzetten voor een ruim voorzieningenaanbod in de diverse 

woonwijken. Kindvriendelijke wijken met veilige speelvoorzieningen en minimale 

lastendruk voor onze inwoners. Steins Belang staat pal achter deze visie. 

 

 

 

 

 

 

 

Steins Belang zal dat nauwlettend blijven volgen.                                                                                                                                                    

Hopelijk kunnen onze inwoners dan straks zeggen: Prima zo. Dat maakt Stein voor mij! 
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 Openbare ruimte en onderhoud .  

Onze inwoners praten nu al constructief mee over het groenonderhoud in onze gemeente.  

Over het algemeen is men tevreden over het onderhoudsniveau. Minpuntjes, zoals onkruid 

op trottoirs en in de goten, worden vanaf 2018 aangepakt door een extra 

onderhoudsronde per jaar. Dat heeft de gemeenteraad, mede op initiatief van Steins 

Belang, besloten. Zwerfafval en overlast van hondenuitwerpselen moeten strenger 

gecontroleerd worden en waar mogelijk moet handhavend opgetreden worden.  Na het 

uitvoeren van werkzaamheden aan trottoirs en wegen moeten deze op z’n minst in de 

originele staat worden opgeleverd. De gemeente Stein moet dienaangaande strenger 

controleren, vindt Steins Belang, mede om zodoende onveilige en gevaarlijke situaties te 

voorkomen. 

  

 

 

 

 

 

 Veiligheid .  

Steins Belang vindt het belangrijk dat iedere inwoner van Stein zich veilig voelt in zijn eigen 

huis en zijn gemeente. Steins Belang vindt dit een topprioriteit en zal alles in het werk 

stellen om een veilige leefomgeving te creëren voor de inwoners. Om dit doel te bereiken 

heeft Steins Belang een aantal speerpunten geformuleerd:   

1. Meer veiligheid op straat. Dat is wens van veel inwoners én Steins Belang.                                   

Wij blijven streven naar meer blauw op straat!                                                                                                  

2. Vanwege rijksbeleid verdwijnt het politiebureau in Stein en daar zijn wij niet blij mee. 

De Nationale Politie moet in de regio, en dus ook in Stein, zichtbaar aanwezig zijn. 

Steins Belang heeft met regelmaat geijverd voor een politiemeldpunt en een werkplek 

voor de vier wijkagenten in het gemeentehuis. Steins Belang vindt dat dit meldpunt een 

plek moet zijn waar de wijkagenten en de BOA’s (Buitengewone Opsporing 

Ambtenaren) op een laagdrempelige en toegankelijke wijze bereikbaar moeten zijn en 

goed kunnen functioneren voor de inwoners van onze gemeente die overlast en/of 

onveiligheid ervaren.                                                                                                                                                                 

3. Wij zijn verheugd dat vanaf 2 januari 2018 het politiesteunpunt gevestigd is in het 

Steinse gemeentehuis. Steins Belang zal zich blijven inzetten voor een optimale service 

en bereikbaarheid van politie, wijkagenten en Boa’s voor onze inwoners. 

4. Problemen omtrent het dumpen van afval, vernielingen en vandalisme moeten op een 

adequate wijze worden bestreden. Dit moet een prioriteit zijn en zal – zeker nu de 

politiepost in het gemeentehuis is ingericht – regelmatig onderwerp van gesprek 

moeten zijn.  

Steins Belang zal dat nauwlettend blijven volgen.  Ons Credo, ook na 21 Maart is 

“STEIN SCHOON !”                                                                                                                                                  

Hopelijk kunnen onze inwoners dan straks zeggen: Prima zo. Dat maakt Stein voor mij! 
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5. Op plekken in onze gemeente waar hangjongeren overlast geven en daardoor 

onveiligheid naar burgers uitstralen moeten politie en, indien nodig, hulpverleners 

handhavend optreden.                                                                                                              

6. De overlast door activiteiten van drugsrunners op het grondgebied van onze gemeente 

moet met de hoogste prioriteit worden aangepakt.  

 

 VERKEER & PARKEERBELEID  

Op het gebied van verkeersveiligheid is onze gemeente voortdurend in beweging met 

verschillende maatregelen. Weggebruikers die regelmatig de maximale snelheden aan hun 

laars lappen veroorzaken, vooral in woonbuurten, onveilige situaties en overlast.       

1. Steins Belang vraagt om  

meer controles en stevig  

handhavend op te treden  

tegen deze wegpiraten.                              

2. Bewoners van het appartementencomplex in het nieuwe centrum van Stein die een auto 

bezitten, hebben grote moeite om een parkeerplek te vinden. Vaak gaat het dan om 

senioren met beperkingen die te grote afstanden moeten afleggen om hun auto te 

parkeren.                                                                                                                                                                 

Met alle partijen, actief in het centrum van Stein, moet getracht worden passende 

oplossingen te vinden voor het parkeren. Ook in andere kernen komen parkeerproblemen 

voor. Steins Belang wil niet wachten op klachten van inwoners maar de probleemzones per 

direct in kaart brengen en oplossingen aandragen.     

3. Bewoners, winkeliers, de woningvereniging enz. moeten daar samen met de gemeente 

werk van maken. De gemeente moet het initiatief nemen om alle belanghebbenden aan 

tafel te krijgen.   

 

 DUURZAAMHEID 

Steins Belang ziet het als haar missie om iedereen zo lang als mogelijk comfortabel in zijn 

duurzaam huis te laten wonen. Daarom wilt Steins Belang dat de gemeente Stein zo 

spoedig mogelijk na de komende gemeenteraadsverkiezingen inzet op het stimuleren van: 

“Langer comfortabel thuis in uw duurzaam huis”. Concreet betekent dit:  

1. Bezitters van een eigen woning en huurders moeten gestimuleerd worden om gebruik 

te maken van de provinciale regelingen om woningen klaar te maken voor de 

toekomst. De gemeente Stein moet samen met de provincie Limburg ondersteuning 

bieden in een effectief gebruik van regelingen voor een aantrekkelijke financiering van 

investeringen in duurzaamheid voor bestaande woningen zoals zonnepanelen, 

zonneboilers, isolatie van woningen etc. 



  10 
 

2. Nieuw is dat de gemeenteraad op 21 december 2017 besloten heeft voor Stein een 

zonnepanelenproject te starten met een zeer gunstige financiering vanaf 1-1-2018 voor 

een bedrag van 1 miljoen euro. Steins Belang ondersteunt dit project van harte en zal 

bij eventuele uitputting van het geoormerkte subsidiebedrag bepleiten dat er 

aanvullende gelden beschikbaar komen ten behoeve van het zonnepanelen-project. 

3. Ook de gemeente Stein heeft een belangrijke taak in het stimuleren van 

milieuvriendelijke initiatieven en CO2 reductie. Steins Belang wil graag – samen met 

lokale bedrijven en ondernemers - bekijken hoe er binnen de gemeente Stein groene 

energieprojecten kunnen worden opgestart.  

Het inrichten van een of meerdere zonneweides 

 is voor Steins Belang een belangrijk issue.  

Technologie en financieringsmogelijkheden zijn  

rijkelijk voorhanden.    

4. Steins Belang wil bevorderen dat de gemeente een informatie- en servicepunt inricht 

ter bevordering van duurzaamheid.                                                                                                                                                                  

Daarnaast moet de gemeente stimulerend optreden om inwoners te ondersteunen bij het 

uitwerken van plannen om woningen meer geschikt te maken voor situaties waarin de mobiliteit 

van mensen afneemt. Om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen kan een aantal 

maatregelen worden genomen zoals het rolstoeltoegankelijk maken, verplaatsen en/of 

aanpassen van bad/slaapkamer of mantelzorgwoning op eigen perceel realiseren.  

 

 Seniorenbeleid  

Omdat het aantal ouderen een steeds groter wordende groep binnen onze samenleving 

vormt hecht Steins Belang grote waarde aan een seniorvriendelijk beleid. De gemeente 

Stein heeft de afgelopen jaren op vele beleidsterreinen voor deze doelgroep geïnvesteerd. 

Onze partij wil dat vooral actief blijven doen. Een seniorvriendelijke gemeente is nooit af 

en zal zichzelf moeten blijven vernieuwen. Ouderenbeleid op de gebieden wonen, zorg en 

welzijn moet in ontwikkeling blijven. De aandachtspunten voor 2018 – 2022:  

1. De gemeente blijft burgerinitiatieven via de aanpak vanuit de DOP’s 

(Dorpsontwikkelingsproces) stimuleren en ondersteunen, ook richting de in onze 

gemeente actieve seniorenverenigingen. 

2. Steins Belang blijft inzetten op voldoende en betaalbare woningen voor ouderen,  

inclusief een goede bereikbaarheid van voorzieningen voor ouderen. 

3. Ook het stimuleren van mantelzorgwoningen naar behoefte en tegemoetkomend aan 

de wensen van oudere hulpbehoevenden en hun mantelzorgers. 

4. Steins Belang blijft betaalbare vervoersvoorzieningen zoals de wensauto’s, de regeling 

“Voor elkaar pas” én het “Van deur tot deur” vervoer Omnibuzz ondersteunen. Daarbij 

hoort volgens onze partij een actieve voorlichting en informatiebeleid van de gemeente 
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om deze regelingen nog meer te promoten en daarmee de mobiliteit van ouderen (en 

gehandicapten) te bevorderen. 

5. Steins Belang wil ook dat de gemeente ouderen actief wijst op de mogelijkheid om 

cliëntondersteuning te kunnen krijgen bij keukentafelgesprekken. Dit zal zowel 

schriftelijk als mondeling moeten gebeuren. Informatie vanuit de gemeente blijkt vaak 

te veel moeilijke woorden en ingewikkelde zinnen te bevatten. Dat moet in de 

toekomst anders, beter.   Verder vinden wij dat er bij de keukentafelgesprekken ook 

aandacht besteed dient te worden aan de mantelzorger. 

6. Onze partij zal zich, ook in de komende raadsperiode, blijven inzetten voor een beleid 

dat ervoor zorgt dat in Stein iedereen en dus ook ouderen de kans krijgen om mee te 

doen en dus volop mee te participeren binnen de samenleving. 

7. Wij willen in Stein een samenleving waarin mantelzorgers tijd en ruimte krijgen om hun 

geliefden en naasten te ondersteunen. De gemeente moet dit ten volle blijven 

ondersteunen. 

8. Onze partij wil dat de gemeente Stein een samenleving vormt waar alles op alles gezet 

wordt om eenzaamheid bij ouderen te voorkomen. We zijn goed op weg maar we zijn 

er nog niet. Met goede ondersteuning door de gemeente moet dit lukken.  

 

 Jongerenbeleid   

Steins Belang zet hoog in om onze gemeente zo  aantrekkelijk  mogelijk te maken voor 

starters en jonge gezinnen om zich in de gemeente Stein te vestigen. Op die wijze willen wij 

de vergrijzing aanpakken en de daling van het inwonersaantal stoppen. Daarom vinden wij 

het belangrijk dat er op volgende onderwerpen wordt gefocust omtrent jongerenbeleid:  
 

1. Wij krijgen regelmatig signalen van inwoners dat jongeren geen kansen hebben op de 
woningmarkt in de eigen omgeving omdat ouderen zo lang mogelijk  zelfstandig blijven 
wonen. Steins Belang wil dat er actief gekeken wordt naar maatwerkoplossingen 
omtrent jongerenhuisvesting. De gemeente moet daarbij een actieve rol spelen.  

 
2. Er moet onderzocht worden of er binnen de gemeente extra faciliteiten toegevoegd 

kunnen worden die aansluiten bij de wensen  van jongeren in onze gemeente, denk 
bijvoorbeeld aan een fitnessparcours in het Heidekamppark of in het Steinerbos (lekker 
buiten sporten). 

 

3. Er moeten meer kansen voor jongeren komen om werkervaring op te doen via de 
gemeente/school. De gemeente dient het actieve beleid omtrent Wajong-jongeren te 
continueren.  

 
4. Steins Belang bepleit een betere bereikbaarheid via het openbaar vervoer opdat ook 

(meer) jongeren daar gebruik van kunnen maken. 
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4) SPORT EN ACCOMMODATIES  
Steins Belang wil in de komende jaren komen tot een modern accommodatiebeleid dat 

recht doet aan de vele verenigingen die Stein kent en die de basis vormen van het sociaal 

fundament van onze gemeente. Daarnaast moet het gemoderniseerde beleid antwoord 

geven op diverse maatschappelijke ontwikkelingen binnen onze gemeente zoals “krimp”, 

de trend van verdergaande individualisering en de wens van vele burgers om te kunnen 

sporten op los-vaste basis, zonder zich daarbij te binden aan één enkele vereniging. Onze 

partij staat dan ook voor het ondersteunen van de ambitie van de burgers van Stein om op 

allerlei manieren aan sport te kunnen doen. Steins Belang wil de komende periode het 

accommodatiebeleid hierop verder aanpassen :   

 

 Faciliteiten 

1. Accommodaties geschikt maken voor gebruik door meerdere verenigingen en 

organisaties.  

2. Het beheer van sportzalen en sportvelden te clusteren in stichtingsvormen danwel 

te privatiseren omwille van een efficiëntere benutting en betere exploitatie. 

3. Steins Belang stelt dat het aantal voetbalaccommodaties binnen de gemeente Stein 

gereduceerd dient te worden als gevolg van de demografische ontwikkelingen. In 

goed overleg met de gebruikers van de 5 sportcomplexen zal naar oplossingen en 

samenwerkingsvormen worden gezocht. De gemeente zou actief moeten faciliteren 

in samenwerkingsvormen die tot betere benutting van accommodaties kunnen 

leiden.   

4. Beschikbaarheid sportzalen verhogen en oplossingen zoeken voor verenigingen die 

in hoge mate afhankelijk zijn van vacante uren in meerdere sporthallen. 

Accommodaties moeten beter gebruikt worden. Bij een tekort aan zogeheten 

prime-time uren in sporthallen moeten grotere zaalclubs als ADC en ESC 90  aan  

alternatieve mogelijkheden worden geholpen.  

Bijvoorbeeld uitwijken naar verharde en  

kunstgrasvelden van / bij voetbalvelden.  

De buitenaccommodaties moeten hiertoe  

worden aangepast. Zie ook punt 1 en 7.  

5. Alle accommodaties moeten voldoen aan moderne kwaliteit standaards. Zo moet 

elke accommodatie waar een sport wordt uitgeoefend die fysieke inspanning 

vereist, voorzien zijn van een moderne was- en douchegelegenheid. 

6. De gemeenteraad moet kaders stellen voor een minimaal gebruik voor handhaving 

van een bepaalde accommodatie. 

7. Accommodaties hoeven in de toekomst niet per se gekoppeld te worden aan een of 

meerdere bepaalde verenigingen, maar moeten vooral ook ruimte geven aan niet 

aan een vereniging gebonden sporters. 
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8. De verenigingsstructuur zou daar, naar de wens van Steins Belang, ruimte voor 

moeten bieden. Gelet op krimpend draagvlak en tekorten aan vrijwilligers streeft  

Steins Belang naar samenwerkingsvormen tussen verenigingen met de oprichting 

van Omni-verenigingen als een passend antwoord op de maatschappelijke trend. 

De gemeente zou hier een actieve en faciliterende rol in moeten spelen.   

 

 Doorontwikkeling Sportpark ‘t HETJEN 

Onze fractie heeft vanuit enkele sessies met de gemeenteraad kennis genomen van het 

ruimtelijk ontwerp voor het gebied ’t Hetjen in Nieuwdorp.                                                                           

In september 2017 is ons een mooi ogend integraal ontwerp gepresenteerd dat vanuit een 

burger-, ondernemers- en verenigingsinitiatief, door landschapsarchitect Caspar Slijven 

uitgewerkt is in een uniek sport- en parklandschap.                                                                                       

De primeur van het gebied is een geplande kleiduivenschiethal en een 300-meter 

schietbaan die gerealiseerd zal worden door de schietvereniging Stein.                                                               

Deze hal kan tevens deels voor multifunctioneel gebruik bestemd worden. 

 

 

 

 

 

De raadsfractie Steins Belang heeft op voorhand geen bedenkingen tegen deze plannen. 

Wel maken wij de kanttekening dat het totale financieringsplaatje uitgewerkt dient te 

worden waaruit de totale kosten voor de gemeente blijken. Aan de hand van een financieel 

plan kunnen wij de afweging maken of het ons waard is de uitdaging voor deze 

gebiedsontwikkeling en opwaardering aan te gaan. Met het oog op de hiervoor beschreven 

accommodatieproblematiek wil Steins Belang het voetbalcomplex ’t Hetjen opwaarderen 

naar een multifunctioneel sportpark waar meerdere sportclubs terecht kunnen.                                                                                                                                                                             

 

 Verenigingen  

Door de maatschappelijke ontwikkelingen maken veel (sport)verenigingen moeilijke tijden 

door. De vergrijzing heeft immers tot gevolg dat ledenaantallen afnemen en dat het steeds 

lastiger wordt om voldoende vrijwilligers te vinden. Bestuurders van overgebleven 

verenigingen zouden beter gefaciliteerd moeten worden om de hedendaagse uitdagingen 

het hoofd te kunnen bieden. Steins Belang wil een aantal maatregelen nemen om de 

betreffende verenigingen beter van dienst te kunnen zijn. 
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1. Steins Belang wil dat er een virtueel verenigingsloket wordt geopend in het 

gemeentehuis. Een vast aanspreekpunt waar clubs terecht kunnen voor advies en 

hulp bij administratieve, bestuurlijke of accommodatievraagstukken.  

2. Een gemeente die sport en beweging wil faciliteren, zal behoudend moeten zijn in 

het vaststellen van huurtarieven.  

3. De problemen die de zaalverenigingen thans tegenkomen bij het vinden van 

voldoende / geschikte accommodatiecapaciteit zullen moeten worden aangepakt.  

4. Steins Belang benadrukt dat verenigingen nauwer moeten gaan samenwerken en 

eventueel overgaan in Omni-verenigingen waarbij met name de ondersteunende 

taken gebundeld kunnen worden.  

5. Steins Belang is bezorgd over het verenigingsleven in de kleinere kernen en wil dat 

de gemeente een faciliterende rol gaat spelen bij het vinden van oplossingen en 

samenwerkingsvormen.   

 

 Subsidiebeleid   

De gemeenteraad heeft in de vergadering van 30 november 2017 besloten om ingaande 1 

januari 2019 een nieuwe subsidieregeling vast te stellen.                                                                    

Als Steins Belang verwachten wij dat, met de vele inbreng van de vrijwilligers uit het 

verenigingsleven tijdens twee voorbereidende bijeenkomsten, dit een succes zal worden.  

De nieuwe subsidieregeling heeft vooral tot doel de activiteiten van de verschillende 

verenigingen te laten aansluiten bij maatschappelijk gewenste ontwikkelingen.                                

Samenwerking tussen verenigingen en dingen ondernemen die niet uitsluitend zijn 

bedoeld voor de eigen leden, zijn daarbij speerpunten.  

Dit komt tot uiting doordat er verschillende soorten subsidies per vereniging mogelijk zijn, 

zo bestaan o.a. de volgende subsidies: 

1. Waarderingssubsidie, basissubsidie voor reguliere activiteiten. 

2. Ondersteuningssubsidie accommodaties, om tegemoet te komen in de kosten van 

huisvesting. 

3. Maatschappelijke activiteitensubsidie, éénmalig en gericht op activiteiten met een 

maatschappelijke meerwaarde. 

4. Evenementensubsidie, bedoeld ter ondersteuning van grotere evenementen die voor 

de gemeente Stein belangrijk zijn. 

5. Eigen kracht subsidie, bedoeld om burgerinitiatieven te ondersteunen. 

Deze nieuwe regeling zal zoals voorgenomen op 1 januari 2019 ingaan.                                                   

Als Steins Belang willen wij dat het jaar 2018 gebruikt wordt om goede en duidelijke 

voorlichting en informatie aan verenigingen en instellingen te geven over de 
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deelverordeningen, zodat de aanvragen die in 2018 gedaan moeten worden voor het jaar 

2019 daarop geënt kunnen worden. 

Onze partij houdt vast aan het uitgangspunt dat de raad heeft meegegeven: dat het totale 

subsidiebedrag dat onder de nieuwe regeling wordt uitgegeven gelijk blijft aan het bedrag 

dat uitgegeven wordt volgens de oude regeling. 

Het nieuwe subsidiebeleid is daarmee uitdrukkelijk geen stelsel waarmee op 

subsidiegelden bezuinigd wordt maar wel een stelsel waarbij de totale pot anders verdeeld 

kan worden.  In het nieuwe systeem hoeft geen enkele vereniging erop achteruit te gaan. 

Steins Belang is aldus voorstander van de  nieuwe regeling.  

  

 Sport. 

Sport is binnen de gemeente Stein op verschillende manieren vertegenwoordigd. Dit zowel 

op recreatief vlak en ook als onderdeel van een gezondere levensstijl.  

1. Het ecsplore programma met de buurtsportcoaches is zeer succesvol gebleken. In 2017 

waren  de doelgroepen (om te komen tot meer bewegen en gezonde voeding) 4-12 jarigen 

en 55-plussers. Wij willen dan ook graag dat dit programma verder wordt ondersteund 

door de gemeente Stein en ook wordt aangeboden naar een andere leeftijdscategorie.  

 

 

 

 

 

 

2. Steins Belang zal het verder uitrollen van het bewegingsprogramma voor alle inwoners van 

onze gemeente van harte ondersteunen. Gezonde leefstijl en bewegen dragen bij aan een 

kwalitatief beter leven. 

3. Daarnaast wil de gemeente Stein blijven participeren in regionale en provinciale 

ontwikkelingen op het gebied van sport(evenementen). 

4. Zoals aangegeven bij de punten accommodaties en verenigingen voorziet Steins Belang 

een belangrijkere rol weggelegd voor de gemeente inzake sportbeleid en 

verenigingsproblematiek. Steins Belang herhaalt haar wens om de installatie van een 

zogeheten verenigingsloket.    
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5) KUNST EN CULTUUR            

Het gehele cultureel erfgoed wordt momenteel geïnventariseerd. Dit wordt gedaan aan de 

hand van het “erfgoed Stein”- onderzoek, uitgevoerd door buro4. Dit onderzoek is bedoeld 

om de gemeente Stein een leidraad te verschaffen in de nog te creëren nieuwe 

omgevingswet. Steins Belang vindt dat er aan een aantal zaken omtrent Kunst & Cultuur 

extra aandacht geschonken dient te worden, namelijk: 

 Wij  moeten uitdragen en er voor zorgen dat onze pareltjes, van Catsop-Elsloo tot 

Nattenhoven-Berg aan de Maas, uit het heden en verleden, blijvend gedeeld worden met 

de vele bezoekers van Stein en de Maasvallei.  

 

 

 

 

 Burgerparticipatie stimuleren en faciliteren als waardevolle inzet, evenals het werk van de 

culturele werkgroep Stein die in deze ontwikkeling onmisbaar is.                                                                           

 Oude beeldbepalende en karakteristieke gebouwen en landschappen van de gemeente 

behouden, conserveren en ontwikkelen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stem op 21 maart op STEINS BELANG       LIJST 4                                                                                                       

VOOR EEN RUIMHARTIG KUNST- EN CULTUURBELEID 
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6)  ECONOMISCHE ONTWIKKELING 

 
 Aandacht voor het MKB 

Het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) is in onze gemeente ruim vertegenwoordigd. Je 

vindt de ondernemers terug op zowel ons Business Park Stein alsook in de kernen van 

onze gemeente.    

Stein is op dit moment de beste gemeente in   

Limburg omtrent het benutten van de winkel 

capaciteit. De gemeente Stein heeft op dit   

moment een leegstandpercentage van amper  

2,6 procent. Ook Steins Belang is maar wat trots  

op deze prestatie. 

1. Tevens is in de kern van Stein de tweede fase voltooid van het winkelcentrum. Het 

totaal laat een mooi en modern winkelcentrum op maat voor de gemeente Stein zien.  

Steins Belang heeft altijd positief gestaan tegenover de verwezenlijking van de tweede 

fase.                                                                       

2. Voor Steins Belang blijft de uitdaging om een goede verbinding met Oud-Stein tot stand 

te brengen. Initiatieven die dat kunnen bevorderen zullen op onze steun kunnen 

rekenen.                   

3. Mede door goede verbindingswegen per spoor, over water en via de snelweg, is er een 

diversiteit aan gezonde bedrijven op onze bedrijfsterreinen. Economisch van groot 

belang en vooral goed voor de werkgelegenheid.                                                                                                              

4. Met VDL Nedcar als buur en de Chemelot Campus aan onze gemeentegrens, blijft Stein 

een aantrekkelijke gemeente. Steins Belang wil de kansen voor een gezond 

economisch- en arbeidsmarktbeleid voor Stein en de regio benutten vanuit een goede 

samenwerking met het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en gemeente. 

 

 ARBEIDSMARKTBELEID 

De samenwerking tussen het bedrijfsleven/de ondernemers en de gemeente is de laatste 

jaren enorm verbeterd. Lokale bedrijven leveren een bijdrage aan de werkgelegenheid van 

vele inwoners. Het is mede daarom dat Stein een vrij laag werkeloosheidspercentage kent. 

Daar zijn wij dankbaar voor.    

1. De arbeidsmarkt is landelijk omgeslagen. Werkloosheid heeft plaatsgemaakt voor 

krapte. Het dreigend tekort aan arbeidskrachten baart ook Steins Belang zorgen. Wij 

vinden dit echter een nationaal probleem en zien een grote rol weggelegd voor 

werkgevers en betreffende instanties om hier creatieve oplossingen voor aan te 

dragen.   
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2. Steins Belang vindt dat het nog beter kan en moet in het belang van, vooral ook, de 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.                                                                                              

3. Het actief inzetten van het instrument loonsubsidie moet, wat onze partij betreft, 

worden voortgezet. 

4. Punten 1, 2 en 3 geven aan dat het van groot belang is dat iedereen aan een passende 

baan kan worden geholpen en dat de gemeente faciliteert daar waar het kan. Punt van 

aandacht is uiteraard het dossier-Vixia, waarbij we als Steins Belang – met +/- 170  

geplaatste medewerkers uit de gemeente Stein – bezorgd zijn over de huidige gang van 

zaken. Daar besteden we dan ook graag apart aandacht aan in ons programma.  

 

 PARTICIPATIEBEDRIJF EN SOCIALE WERKVOORZIENING VIXIA 

Het gaat niet goed met de vorming van een nieuw participatiebedrijf voor de regio.                       

Als Steins Belang willen wij niet blind mee varen op de koers van onze buurgemeenten 

Sittard-Geleen en Beek. Wij blijven eisen dat een volwaardige transitie van Vixia naar een 

te vormen participatiebedrijf geen uitstel verdient.                                                                               

1. Nadat het bedrijfsplan en de businesscase daartoe een verantwoorde ruimte bieden, is 

samenwerking met de sociale dienst van Stein aan de orde. In onze beleving lijkt dat nu 

nog te ver weg. Steins Belang grijpt daarom noodgedwongen naar de oplossing voor 

een plan B: een participatiebedrijf voor de gemeente Stein! 

2. Wij zullen actief blijven participeren in een voorbereidingsgroep vanuit de 

gemeenteraad die dat plan B tracht in te vullen. Ook zullen wij als fractie Steins Belang 

onze verantwoordelijkheid blijven nemen, vooral in het belang van de mensen die 

werkzaam zijn bij Vixia. Het is niet aan de colleges van Sittard-Geleen en Beek om ons 

die verantwoordelijkheid af te nemen. Wij laten ons als gemeente niet wegsturen uit 

de Gemeenschappelijke Regeling Vixia. Nee, wij blijven de betrokken gemeenten 

aansporen hun energie aan te wenden aan zaken die hard nodig zijn om te komen tot 

een robuust participatiebedrijf voor Stein én de regio. 

3. Steins Belang zal in alle vervolgacties - om te komen tot een nieuw participatiebedrijf – 

gebruik blijven maken van de goede en bruikbare voorbeelden en ervaringen die bij 

meerdere gemeenten in ons land aanwezig zijn. 

4. Steins Belang zal zich actief blijven inzetten voor burgers met een afstand tot de 

arbeidsmarkt, mensen met een beperking en niet op de laatste plaats: de werknemers 

van Vixia. 

5. Mocht een gezamenlijk participatiebedrijf met omringende gemeenten niet haalbaar 

zijn dan zoekt Stein naar een oplossing met een eigen plan. De voorbereidingen 

daartoe zijn - met steun van Steins Belang - inmiddels  opgestart. 
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7) ONDERWIJS       
 

 Algemeen  

Het onderwijsbeleid voor het basisonderwijs in Stein maken wij samen met ouders, 

verzorgers, schoolbestuur en gemeente. Daarin zijn we op de goede weg. Steins Belang 

kiest met u voor leefbaarheid en goed onderwijs in meerdere varianten als de burgers dat 

wensen. 

 Kern Elsloo  

In de kern Elsloo is het “Kind Centrum Aelse” tot stand gekomen. Voor de komende jaren 

is dit kindcentrum gehuisvest in drie gebouwen.                                                                                                 

Aandachtspunten waaraan de komende tijd nog gewerkt moet worden zijn: 

1. Verbetering van de verkeersveiligheid rond de schoolgebouwen en de omgeving van de 

schoolroute voor kinderen en hun begeleiders. 

2. De huisvesting van de kind-partners. 

3. De herbestemming van het voormalig Elckerlijc schoolgebouw. 

 

 Kern Stein 

1. In de kern Stein wordt het integraal kindcentrum “De Triviant” als positief ervaren. De 

leerlingeninstroom is daarvan het bewijs. Ouders/verzorgers kiezen voor kwalitatief goed 

onderwijs en voor een school die onderwijs garandeert voor de gehele schoolperiode van 

het kind.  

2. Voor wat betreft het toekomstperspectief van zowel de basisschool in Kerensheide als ook 

voor basisschool de Maaskei wil Steins Belang dat er in 2018 definitieve plannen worden 

uitgewerkt die betrekking hebben op beide scholen. Gezien de discussie en twijfel ten 

aanzien van dit onderwerp pleiten wij simpelweg voor fasering. Als gevolg van 

demografische ontwikkelingen zullen beide locaties moeten integreren. Dat tijdstip hoeft 

niet in beton te worden gegoten, maar de plannen kunnen wel voorbereid worden. Een 

traject dat de gemeente samen met onderwijskoepel Kindante, ouders, verzorgers en kind 

partners bespreekbaar moet maken. Samen sterk met duidelijkheid en zekerheid naar de 

toekomst.  

                                                                                                                                  

 Kern Berg en Urmond 

Voor de kernen Berg aan de Maas en Urmond zullen wij een verdere afronding van 

plannen voor “in elke kern een school handhaven” blijven steunen. Samenwerken, ook 

voor de inzet van kind-partners hierbij is een noodzaak voor inhoud en kwaliteit. 
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Als Steins Belang vertrouwen wij er op dat alle betrokken partijen in deze gewenste opzet 

verantwoordelijkheid blijven tonen voor het doen slagen van ook deze wens.                                            

 

 SCHOOLZWEMMEN                                                                                                                                

Ingaande het schooljaar 2018-2019 moet er een regeling komen die het schoolzwemmen voor 

de toekomst regelt en door de gemeente gefaciliteerd wordt. In een waterrijke omgeving als 

Stein blijft dit een noodzakelijkheid, zo benadrukt Steins Belang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEINS BELANG ZAL ER OP TOEZIEN DAT ER EEN REGELING KOMT VOOR 

SCHOOLZWEMMEN.  

Daarom: Stem op 21 maart 2018 op STEINS BELANG     LIJST 4  
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Bijlage 1 : Kandidatenlijst 

 

 


