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MOTIE           12-11-2020 
(ex artikel 34 Reglement van Orde) 
 
Naam Indiener: Noud Claessens (Steins Belang) 
 
Namen ondersteuners: 
Mirjam Driessen - Frederix (Steins Belang) 
 
Raadsvergadering: 12 november 2020 
Onderwerp: Toeristische uitvoeringsagenda locatie parkeerplaats Steinerbos.  
 
De raad van de gemeente Stein, bijeen in de begrotingsvergadering van 12 november 2020, 
 
Het stedenbouwkundige ontwerp voor een toeristische parkeerplaats aan de achterzijde van het Steinerbos 
(de bestaande parkeerplaatsen aan de kant van de Brasserie Steinerbos en de Midgetgolfbaan) is gereed. 
Hiervoor heeft een extern bureau een kostenraming gemaakt. Het doel is om dit gebied te upgraden en qua 
kwaliteitsniveau aan te laten sluiten op het onlangs opgeknapte gedeelte rondom de vijvers van het 
Steinerbos. Hiermee wordt recht gedaan aan de toeristische potentie van het gebied. Uitvoering is voorzien in 
2022. Echter, wij verzoeken in samenhang met het onderstaande punt om de mogelijkheid te onderzoeken om 
de gehele uitvoering naar voren te halen.  
De gebiedsontwikkeling van de oude parkeerplaats Steinerbos sluit ook aan op de parkeerplaats bij de 
Brasserie Midgetgolfbaan Steinerbos. Hoewel deze parkeerplaats formeel buiten de gebiedsontwikkeling valt, 
verzoeken wij om ook hier aanpassingen te treffen, nu het gehele gebied wordt geüpgraded. Zo is het op dit 
moment nagenoeg onmogelijk voor rolstoelgebruikers om zich over het grind voort te bewegen op de 
parkeerplaats. 
 
Overwegende dat; 

- De parkeerplaats bij de Brasserie Steinerbos niet voldoet aan de gestelde kaders uit de inclusie agenda.  
- Met een relatief eenvoudige ingreep de parkeerplaats toegankelijk kan worden gemaakt voor 

rolstoelgebruikers.  
- De gebiedsontwikkeling bij het Steinerbos is voorzien in 2022 terwijl het gebied nu al een upgrade 

verdient.  
 

De raad van de gemeente Stein in vergadering bijeen op 12 november 2020; 
 
Verzoekt het College van Burgemeester en Wethouders om: 
De upgrade van de parkeerplaats Brasserie Midgetgolfbaan in 2021 aan te pakken en het totale project van de 
verbetering van de oude parkeerplaats van het Steinerbos, zijde Mauritsweg, zo snel als mogelijk uit te voeren 
binnen de bestaande begroting.  

 
En gaat over tot orde van de dag.  
 
(Naam en handtekening van de indiener) 
Noud Claessens Fractievoorzitter (Steins Belang) 
 
 
 
(Naam en handtekening van eventuele ondersteuners) 
Mirjam Driessen - Frederix (Steins Belang) 
 


