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Inleiding

Hier zijn we weer, geheel binnen de traditie die zich elke vier jaar herhaalt, met ons 
verkiezingsprogramma van de lokale politieke vereniging “STEINS BELANG”.  

Met de steun van u als kiezer zullen wij als stabiele en betrouwbare bestuurspartij er de komende vier 
jaar weer staan voor een sterke gemeente Stein die de dienstverlening aan haar burgers hoog in het 
vaandel heeft staan. Wij zullen ons blijven inzetten voor een financieel gezonde en sterke gemeente, 
waar het goed wonen, werken en recreëren is. Een gemeente met een passend voorzieningenniveau 
en een bloeiend verenigingsleven.

De gemeente Stein wil in de toekomst als een zelfstandige gemeente verder, maar op meer terreinen 
samenwerking met de regio, provincie en de euregio is noodzakelijk om tot resultaat te komen.
De daling van ons inwonersaantal en het aantrekken van, vooral jonge gezinnen heeft zeker onze 
aandacht. Ons verkiezingsprogramma heeft een inhoud die Stein nog aantrekkelijker moet maken als 
woongemeente.

Stein, de meest toegankelijke gemeente van Nederland en de parel van de Maasvallei, daar zijn wij 
trots op.

Lees daarom ons programma “Stein is nooit af” voor de nieuwe bestuursperiode 2022 – 2026.

Noud Claessens 
Lijsttrekker 
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Wij kijken terug: bestuursperiode 2018-2022

Als de coalitie waarvan Steins Belang deel uitmaakt een beoordeling zou vragen over de waardering 
voor haar werk en inzet, in goede onderlinge samenwerking, zou daar een dikke voldoende uitkomen. 
Dat mogen wij afleiden uit de vele reacties van burgers, instellingen, verenigingen en ondernemers 
tijdens de afgelopen bestuursperiode.

Stein is erop vooruitgegaan. De bestuurscultuur is enorm verbeterd. Maar het kan altijd beter. Stein is 
nooit af. Onze huidige wethouder,  Gina van Mulken-van Lingen en de raadsleden Noud Claessens 
en Mirjam Driessen-Frederix hebben bepaald niet stil gezeten. Onze steunfractie, bestaande uit Joey 
Stijns, Resi Conjour-Meijers, John Cleuters, Rene Demandt, Thei Leurs, Paul Lardenoije en Graad 
Coumans was en is er, waar nodig, met raad en daad in het belang van de gemeente Stein.

Enkele voorbeelden van behaalde resultaten:
• Steins Belang heeft zich sterk gemaakt voor de realisatie van het Nieuwbouwproject Bramert 

Noord. De voorbereidingen voor de bouw van de eerste 50 woningen zijn in gang gezet. 
• Steins belang heeft bijgedragen aan de voorbereiding van een 

bestemmingplan voor het realiseren van woningen voor zowel ouderen als 
starters op de locaties BTL/Poolster/Elckerlyc in de kern Elsloo.

• Mede door inzet van Steins Belang is het Steinerbos, te weten recreatiepark, kinderboerderij, 
binnen- en buiten zwembad en brasserie in exploitatie ondergebracht in een Steinerbos 
B.V. De al lang gewenste droom namelijk de binnenspeeltuin is gerealiseerd en het 
geprivatiseerde park gaat een gezonde toekomst tegemoet. Met de toegekende rijkssteun 
heeft de Steinerbos B.V. de Covid problematiek tot dusver het hoofd kunnen bieden. 

• De sportcomplexen Mergelakker in Elsloo en ’t Hetjen in Stein zijn aangepast aan de 
behoeften van de diverse verenigingen. Ook qua toegankelijkheid en multifunctionaliteit 
zijn er diverse initiatieven opgestart, in lijn met ons programma 2018 – 2022.

• Iedereen in Stein moet kunnen sporten en bewegen. Dat was de doelstelling van 
het initiatief van Steins Belang dat heeft geleid tot de realisatie van het zogeheten 
“Sportakkoord”: Een programma waarbij de thema’s opgroeien, meedoen, ruimte en 
vereniging zijn samengebracht in talloze initiatieven, activiteiten en projecten.  

• Schoolzwemmen is op voorspraak van Steins Belang voor de komende jaren 
veiliggesteld als een musthave in aanvulling op bewegingsonderwijs.

• Verenigingen kunnen sinds 2018 terecht bij het zogeheten verenigingscontactambtenaar. 
Daar kan men terecht voor subsidies, vergunningen, advies en ondersteuning 
op velerlei gebied. Ook weer een initiatief van Steins Belang. 

• Steins Belang heeft ervoor gezorgd dat er een informatie- en servicepunt ingericht is ter 
bevordering van duurzaamheid. Het huis van de toekomst staat in de wijk Nieuwdorp. 

Steins Belang
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• Het gemeentelijke zonnepanelenproject bleek een schot in de roos. In korte tijd was het 
originele budget van 1 miljoen euro toegekend. Steins Belang heeft mogelijk gemaakt dat 
extra budget van 3 miljoen beschikbaar is gesteld voor het continueren van dit project.

• In samenwerking met onze coalitiepartners heeft Steins Belang ingezet op 
diverse sociale vraagstukken: Verbeterde mantelzorg, inclusie in algemene zin 
en veel aandacht voor het cement in onze samenleving: vrijwilligers!

• Diverse inclusie initiatieven zijn ontplooid op voorstand van Steins Belang. Dat 
heeft geleid tot een Landelijke prijs vanuit de VNG (vereniging NL-gemeenten) waar 
we enorm trots op zijn: “Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland” !! 

• Rivierenpark Maasvallei is geworden tot een toeristische trekpleister van formaat. Samen 
met de andere gemeenten heeft Stein dit grensoverschrijdende project gerealiseerd 
dit heeft er mede toe geleid dat Stein haar toeristisch karakter heeft versterkt. 

• De 21KM wandel- en fietsroutes is daarvan een belangrijk 
onderdeel (beste lange afstandsroute Benelux 2021). 

• Met diverse projecten in de openbare ruimte heeft Steins Belang het unieke karakter 
van Stein weten te benadrukken; De diverse kunstwerken op de rotondes binnen de 
gemeente, de geschilderde viaducten bij het klaverblad, het schutterij monument in oud 
Stein, het wielermonument in Elsloo en natuurlijk het Carillon in het centrum van Stein 
geven onze gemeente een bijzondere identiteit. Daar zijn onze inwoners echt trots op.

Steins Belang
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Volkshuisvesting

Wonen in Stein
Stein heeft door vergrijzing en vertrek van jongeren uit onze gemeente te maken met bevolkingskrimp. 
Daarnaast zit de woningmarkt in Stein nog steeds muurvast, er is weinig dynamiek op deze markt. 
Vraag en aanbod liggen nog steeds ver uit elkaar en ook in Stein is de huizenprijs hoog. Er zijn weinig 
tot geen mogelijkheden voor starters. Dit heeft tot gevolg dat starters op de woningmarkt huisvesting 
buiten Stein zoeken, dit moeten wij gezien de vergrijzing van onze gemeente niet willen en door een 
adequate aanpak vermijden.

Steins Belang wil door een gericht en divers aanbod huisvesting aan jongeren en ouderen bieden, 
zodat inwoners betaalbaar en kwalitatief hoogwaardig binnen onze gemeente kunnen blijven wonen. 
Daarom wil Steins Belang bouwen naar behoefte, een mix creëren waarbij de nadruk ligt op aanbod 
voor zowel jong als oud. 

Aanbod:
• Voorbereiding voor de bouw, in een eerste fase van 50 woningen, bij 

Bramert Noord is in de periode 2018-2022 in gang gezet. Voor de huidige 
bestuursperiode is dit project voor Steins Belang een topprioriteit.

• Verder willen wij na het realiseren van de eerste fase Bramert Noord een tweede 
fase onderzoek naar mogelijk uitbreiding van Bramert Noord, met woningen waar 
in Stein behoefte aan is. Wij zijn van mening, dat dit de plaats in de gemeente 
Stein is waar nog een redelijk aantal woningen kan worden gebouwd.

• Daar waar mogelijk moet de gemeente Stein haar steun en medewerking 
verlenen aan de transformatie (herinrichting) van leegstaande panden zoals 
b.v. kantoorruimtes en winkels tot gevarieerde wooneenheden.

• Als Steins Belang willen wij de behoefte bij onze inwoners of mogelijke toekomstige inwoners 
aftasten om vast te stellen of er belangstelling is voor het realiseren van z.g. Tiny Houses. 
Daar waar een groepje mensen in gezamenlijkheid zo’n initiatief van tijdelijke woningbouw 
voor 10 of maximaal 15 jaar willen realiseren zullen wij een dergelijk initiatief ondersteunen.

• Steins Belang blijft inzetten op voldoende en betaalbare woningen voor ouderen, 
inclusief een goede bereikbaarheid van voorzieningen voor ouderen.

• Ook het stimuleren van mantelzorgwoningen naar behoefte en tegemoetkomend 
aan de wensen van ouderen hulpbehoevenden en hun mantelzorgers.

• Waar mogelijk en noodzakelijk zal Steins Belang zich inzetten voor 
woningsplitsing als dit in het belang is van ouderen en hun omgeving.

Steins Belang
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Ouderenbeleid wonen en zorg
De toenemende vergrijzing in de komende jaren, ook in onze gemeente Stein, vraagt aandacht voor 
de ontwikkeling van wonen en zorg. Als wij, als Steins Belang, naar de bevolkingsopbouw kijken zien 
wij een sterke groei van het aantal oudere inwoners in onze gemeente gedurende de komende jaren.                                     
Daarom mag de ontwikkeling op het gebied van wonen- zorg en welzijn voor deze groep inwoners niet 
stil staan.

Steins Belang wil aan het begin van de volgende bestuursperiode van 2022 tot 2026 een voorstel 
aan de gemeenteraad voorleggen waarin woningcorporaties en zorginstellingen worden uitgenodigd 
ideeën uit te werken en aan te reiken voor wonen en zorg.

Hiervoor willen wij in die ontwikkeling de volgende richting mee geven: Kijkend naar de kernen Stein, 
Elsloo en Urmond-Berg waar drie zorgcentra gelegen zijn, respectievelijk De Moutheuvel, La Famille 
en de Urmonderhof, constateren wij dat de kern Stein achter blijft in de ontwikkeling naar moderne 
woon-zorg vormen voor senioren. In de kern Stein willen wij een ontwikkeling aanzetten om te komen 
tot het fasegewijs realiseren van: 

• Een kleinschalig woon-zorgcentrum voor ouderen welke zorgbehoevend zijn.
• Zorgappartementen, aanleunend aan het zorgcentrum, voor partners/samenwonenden 

welke hun eigen woning vrijmaken (bijvoorbeeld plaats maken voor jongeren).
• Wij zouden willen kiezen voor een parkachtige omgeving en denken daarbij aan het 

gebied Dieterenstraat tussen de Diependaalstraat en de Stadhouderslaan.
• Er zou dan verbinding moeten worden gelegd met het openbare gedeelte van 

het Steinerbos. Een gedeelte van dat gebied zou dan door een natuurlijke 
afscheiding een veilige buitenplek moeten bieden aan de bewonersgroep.

Pre-mantelzorgwoning
Steins Belang wil graag actief beleid op het gebied van pré-mantelzorg woningen. Een pré-
mantelzorgwoning bij uw huis voor mensen van 60 jaar en ouder. In zo’n woning mogen maximaal 2 
personen wonen, zowel degene die mantelzorg verleent en degene die in de toekomst mantelzorg 
krijgt mag in de pré-mantelzorgwoning wonen. De tijdelijke woning geldt voor een maximale termijn 
van 15 jaar. Als degenen die mantelzorg krijgt de leeftijd van 75 jaar heeft bereikt kan de tijdelijke pré-
mantelzorgwoning overgaan tot een vergunningsvrije mantelzorgwoning.
Goed voor onze senioren goed voor Stein. Ook draagt deze oplossing bij aan de doorstroming op de 
woningmarkt, zodat starters en jongeren binnen onze gemeente een woning kun krijgen.

Wij helpen u graag met de voorbereiding van uw plan, dus kies Steins Belang.

Het is goed ouder worden met Steins Belang

Steins Belang
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Sociaal domein

WMO
WMO blijft een zorgenkindje, de almaar toenemende kosten en het gebrek aan inzicht in de sturing 
van de processen zijn storend. Steins Belang vindt dat de zorg die nodig is op het juiste moment 
geboden moet worden. Het moet maatwerk blijven. Steins Belang pleit al langer voor een dashboard, 
zodat er direct inzicht ontstaat in de kosten en hoe deze te beheersen. Binnen het proces moet er 
meer aandacht worden besteed aan heldere communicatie, de communicatie heeft namelijk geen 
klantvriendelijk karakter ( mensen krijgen een onduidelijke brief, waardoor zij ongerust worden). Daarin 
willen wij verandering. De adviesraad sociaal domein moeten wij op dit gebied niet alleen consulteren, 
maar ook actief betrekken.

Inclusie
Het proces waarbij mensen met beperkingen mee kunnen doen verloopt goed en dat moeten wij 
handhaven. Feedback via het inclusiepanel is van grote waarde. Grote projecten, waarvoor budget 
nodig is, moeten via de raad lopen.

DOPs
Krachtige en creatieve DorpsOntwikkelingsProces (DOPs), die een meerwaarde bieden voor de 
inwoners van Stein, blijven wij ruimhartig ondersteunen.

Seniorenbeleid
Omdat het aantal ouderen een steeds groter wordende groep binnen onze samenleving vormt hecht 
Steins Belang grote waarde aan een seniorvriendelijk beleid. 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 van Steins Belang voor 2022—2026 zijn: 

• De gemeente blijft burgerinitiatieven via de aanpak vanuit de DOPs stimuleren en 
ondersteunen, ook richting de in onze gemeente actieve seniorenverenigingen 
zoals b.v. de Katholieke Bond Ouderen ( KBO) en Zonnebloem afdeling Stein.

• Steins Belang blijft betaalbare vervoersvoorzieningen zoals de wensauto’s, het 
vervoer van deur tot deur door de Omnibuzz en via de “Voor Elkaar” regeling 
van Arriva,  belangrijk vinden wij het meer promoten van de regelingen en 
daarmee de mobiliteit van ouderen en gehandicapten bevorderen.

• Steins Belang wil ook dat de gemeente ouderen actief blijft wijzen op de mogelijkheid om 
cliëntondersteuning te 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 en beter. Verder vinden wij dat 
er bij de keukentafelgesprekken ook aandacht besteedt dient te worden aan de mantelzorger.

Steins Belang
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• Onze partij zal zich, ook in de komende raadsperiode, blijven inzetten voor een 
beleid dat ervoor zorgt dat in Stein iedereen en dus ook de ouderen de kans krijgen 
om mee te doen en dus volop te participeren binnen de samenleving.

• 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.

• Het stimuleren van mantelzorgwoningen naar behoefte en tegemoetkomend 
aan de wensen van ouderen hulpbehoevenden en hun mantelzorgers.

• Steins Belang blijft inzetten op voldoende en betaalbare woningen voor ouderen, 
inclusief een goede bereikbaarheid van voorzieningen voor ouderen.

Jongerenbeleid
Steins Belang wil dat Stein een gemeente is waar starters en jonge gezinnen kunnen wonen en 
werken. Daarom willen wij ons focussen op de volgende onderwerpen in het jongerenbeleid.

• Wij willen graag, via voorlichting, dat ervoor en door jongeren creatieve maatschappelijke 
ideeën op het gebied van activiteiten, wonen en werken worden uitgewerkt.

• Wij zien een duidelijke rol voor de Steinse Jongeren Advies Raad (SJAR) 
om jongeren proactief te betrekken bij het jongerenbeleid.

• Wij krijgen regelmatig te horen, dat jongeren geen kans krijgen op de woningmarkt 
in onze gemeente. Steins Belang wil dat er ook, vanuit initiatieven van de jongeren 
zelf, actief gekeken en gezocht wordt naar oplossingen voor dit probleem.

• De gemeente moet daarbij een actieve rol blijven vervullen. Werkervaringsprojecten 
voor jongeren moeten met kracht gestimuleerd worden.

• Samenwerking tussen het lokale bedrijfsleven, onderwijs en Vidar, dit is de nieuwe naam 
voor de sociale diensten van de gemeente Sittard-Geleen, gemeente Beek, gemeente 
Stein, van het leerwerkbedrijf Vixia B.V., moet daarin een grote bijdrage leveren.

Steins Belang wil dat jongeren, samen met ons, deze handschoen oppakken

Arbeidsmarktbeleid
Stein geeft samen met de gemeenten Sittard-Geleen en Beek, inhoud aan het arbeidsmarktbeleid 
voor onze inwoners. Kansen voor hen met een afstand tot de arbeidsmarkt moeten grote aandacht 
blijven krijgen. In samenwerking met Vidar, het participatiebedrijf en werkservicepunt Westelijke 
Mijnstreek staat een loket open voor inwoners die ondersteuning op het gebied van werk en inkomen 
zoeken. De ontwikkelingen bij Vidar blijven wij nauwlettend volgen en ondersteunen. Veranderingen in 
het beleid van de Rijksoverheid hebben ook onze aandacht.

Iedereen doet mee, niemand hoeft aan de kant te staan. Dat is de insteek van Steins Belang.

Steins Belang
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Speelgelegenheden voor de jeugd in Stein
Steins Belang wil in de bestuursperiode 2022-2026 ruime aandacht voor de speelgelegenheden voor, 
vooral, de jongste inwoners tot ongeveer 12 jaar van onze gemeente. Voldoende beweging is erg 
belangrijk in de ontwikkeling van het kind en dat willen wij op een verantwoorde manier bevorderen.
Liefst zien wij geen van de bestaande speelgelegenheden in onze gemeente verdwijnen.

Wij willen, nadat dit voor het laatst in 2016 gebeurde, dat de gemeente met de volgende 
aandachtspunten aan de slag gaat en deze voorlegt aan de buurtverenigingen en speeltuin 
beheerders.

Zijn de beleidsuitgangspunten bijvoorbeeld voor beheer en onderhoud, zoals vastgelegd in 2016, nog 
van deze tijd?

• Welke veranderingen en/of verbeteringen zijn er gewenst of noodzakelijk?
• Hoe wordt het gebruik van een speelveldje in de buurt en omgeving ervaren?
• Voldoet de inrichting nog aan de wensen van deze tijd en is deze 

ook geschikt voor kinderen met een beperking?
• Wat moet er op dit gebied anders! Welke oppepper is noodzakelijk

Steins Belang wil met deze uitgangspunten het gemeentebestuur op pad sturen 
om van Stein ook de meest kindvriendelijke woongemeente te maken.

Steins Belang

10 | Verkiezingsprogramma 2022 – 2026 Steinsbelang.nl



Duurzaamheid

Stein en de energie transitie
Steins Belang vindt dat elke inwoner van Stein op een betaalbare manier moet kunnen participeren 
in de energietransitie. Wij vinden het belangrijk dat de inwoners actief betrokken en waar mogelijk 
ontzorgd worden bij dit proces. Onderstaande zaken zijn volgens ons belangrijke bouwstenen voor het 
verwezenlijken van een energieneutraal in Stein in 2050.
1. Duidelijke communicatie en vooral objectieve voorlichting aan onze inwoners is 

noodzakelijk. Het huis van de duurzaamheid in Stein moet voorgezet worden. Ook 
moet de WoonWijzerWinkel in Kerkrade beter onder de aandacht komen.

2. Ook wil Steins Belang dat de gemeente actief communiceert over alle mogelijke: 
gemeentelijke, landelijke of provinciale subsidiemogelijkheden.  

3. Wij vinden dat er een gemeentelijk isolatieproject, in dezelfde lijn als ons gemeentelijke 
zonnepanelenproject, moet komen. De inwoners worden ontzorgd en verleid om een 
win-win situatie te creëren voor zowel de Gemeente Stein als de inwoners van Stein. 
We denken door deze lijn te volgen, dat elke inwoner de mogelijkheid krijgt om zijn 
woning duurzaam te isoleren en zijn steentje bij te dragen aan een duurzamer Stein. 

4. Steins Belang is voorstander van stroom op dak en wil het zonnepanelenproject van de 
gemeente voortzetten en stimuleren en hiervoor ook in de toekomst geld beschikbaar 
stellen. Stein behoort op dit vlak tot een van de best presterende gemeenten in Limburg.

5.  Wij vinden dat de inwoners van Stein de vrijheid moeten krijgen in de keuze voor het verwarmen 
van zijn woning. Het warmtenet, warmtepomp in combinatie met een Hr-ketel zijn mogelijk opties. 
De betaalbaarheid van een collectief warmtenet dient via een business case te worden uitgezocht.

Steins Belang wil de weg naar verduurzaming stapsgewijs en weloverwogen faciliteren.

Steins Belang
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Onderwijs

Naar school in Stein
Stein beschikt over een uniek aanbod, je kunt binnen de gemeente naadloos het primair tot en met het 
secundair onderwijs volgen. Steins belang wil het kernpunt onderwijs dat bijdraagt aan de leefbaarheid 
in Stein verder versterken met alle partners. Goed onderwijs maken wij samen, met ouders, 
verzorgers, schoolbestuur en de gemeente Stein.

De visie van Steins Belang is komende bestuursperiode 2022-2026 plannen te ontwikkelen voor in 
totaal vier kindcentra binnen onze gemeente. Omwille van de veranderende vorm en inhoud van het 
onderwijs is een eigentijds, flexibel en duurzaam onderkomen noodzakelijk. 

Wij willen dan ook naast eén kindcentrum in Elsloo, één kindcentrum in Berg-Urmond en een tweede 
kindcentrum in de kern Stein met een vergelijkbare inhoud met de reeds bestaande triviant. 

Met betrekking tot de voorziening voor voorgezet onderwijs in Stein moeten we zorgdragen voor 
het behoud van het huidige kwalitatief hoogwaardig aanbod. Dit betekent uiteraard ook iets voor 
de huisvesting, die moet bij de tijd zijn en ruimte bieden voor gevarieerde vormen van aanbod en 
innovatie.

Trendbreuk ook in Stein
Naast facilitering van het onderwijs is een gezonde leef- en leeromgeving belangrijk. Het programma 
trendbreuk is erop gericht om meer kinderen gezond en kansrijk te laten opgroeien, door middel van 
het programma kansrijke start kan hieraan een invulling worden gegeven. Voor basisscholen valt te 
denken aan de Gezonde Bassischool van de Toekomst, meer buiten bewegen, aandacht voor en het 
stimuleren van gezond eten op school. Binnen het voortgezet onderwijs is er onder andere aandacht 
voor ondersteuning van kwetsbare leerlingen die dreigen uit te vallen.

Steins Belang wil inzetten op het programma trendbreuk, opdat kinderen in Stein zonder achterstand 
kunnen ontwikkelen en opgroeien. Door middel van voor en vroegschoolse educatie (VVE) moeten wij 
leerachterstanden en schooluitval voorkomen en wegwerken met maximale aandacht voor het kind en 
zijn omgeving. 

Faciliteren
Het bewegingsonderwijs, sport en schoolzwemmen blijven wij vanuit deze visie faciliteren. Hierbij 
hoort ook het faciliteren van speelgelegenheden voor jongeren in de buurten.

Steins Belang vindt dat de gemeente Stein, waar nodig, aanvullend 
moet blijven bijdragen op de begroting van de Rijksoverheid

Steins Belang
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Verenigingen, accomodaties 

Verenigingen
Binnen de Gemeente Stein spelen onze verenigingen een grote rol bij de vorming van sociale 
cohesie. Iedere instantie kent anno 2022 zijn eigen dynamiek en heeft specifieke uitdagingen. 
De Gemeente moet een sterk faciliterende rol blijven spelen bij het ontplooien en in stand 
houden van het verenigingsleven. In 2018 werd op voorspraak van Steins Belang de zogeheten 
verenigingscontactambtenaar geïntroduceerd. Tijd voor de volgende stap. Als Steins Belang willen wij 
dit initiatief voortzetten en uitbreiden ten behoeve van een goede service aan een groot en gevarieerd 
verenigingsleven.

Zonder uitzondering bevinden alle verenigingen zich door corona in een uiterst lastig parket. 
Sportclubs, Carnavalsverenigingen, Scouting, muziekverenigingen en korpsen, sociale instanties 
en organisaties achter onze lokale evenementen worden zelfs in hun voortbestaan bedreigd. Een 
zware last voor iedereen en zeker ook voor de verenigingen in onze gemeente. Hopelijk komt spoedig 
verandering in deze situatie, zodat verenigingen weer aan de slag kunnen. Blijft elkaar vasthouden, 
zoek de samenwerking onderling op, bereid kleinschalige en grootschalige activiteiten voor om straks, 
na CORONA, onze vrijheid te vieren. Steins Belang maakt zich sterk voor een verruiming van de 
bestaande verenigingscontactambtenaar en wil extra middelen beschikbaar maken om de betreffende 
instanties in het Post-covid tijdperk weer op te laten krabbelen.

Speciale aandacht dient uit te gaan naar de organisaties die zich inzetten voor de kwetsbare 
doelgroepen; Instanties en vrijwilligers die zich inzetten voor de ziekenzorg of voor mensen met een 
beperking. Of die bewegingsprogramma’s voor ouderen stimuleren. Maar ook de comités die jaarlijks 
vieringen en herdenkingen binnen onze gemeente mogelijk maken. En tot slot zeker ook de instanties 
die zich inzetten voor behoud van onze prachtige natuur. 

Verenigingen moet met nadruk gewezen worden op de mogelijkheden samenwerking bied en in het 
bijzonder willen wij het gebruik van de waarderingssubsidie promoten. 

De verenigingscontactambtenaar dient zichtbaarder te worden. In 2022 dienen de problemen en 
uitdaging van onze verenigingen in kaart te worden gebracht en er zullen passende oplossingen 
gevonden moeten worden om het culturele en verengingsleven te “boosteren”.  De evaluaties zoals 
bedoeld moeten leiden tot verbetering van de toelagen waar nodig.

Een sterk verenigingsleven voor de toekomst uitbouwen en behouden met Steins Belang. 

Steins Belang
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Accommodaties voor verenigingen
Voornemens, zoals vastgelegd in het beleidsakkoord 2018-2022, moeten gehandhaafd blijven en 
moeten een meer en duidelijk accent krijgen. Waar mogelijk moeten accommodaties een meer 
multifunctioneel gebruik krijgen en waar nodig daarop aangepast worden. Niet alle multifunctionele 
centra binnen onze gemeente worden al optimaal gebruikt.

Steins Belang wil dat de gemeente aanzetten tot verbetering faciliteert. Dit moet wel gebeuren 
in goede samenwerking met de gebruikers/ verenigingen. De gemeente dient in het bijzonder 
aandacht te schenken aan de (her) huisvesting van de DOPs, welke nu gebruik maken van tijdelijke 
accommodaties in de wijk of het dorp.

Onderhouds- en gebruikskosten moeten goed gevolgd worden. Vernieuwing en-uitbreiding van 
accommodaties evenals het afstoten van verouderde, in gebruik dure, accommodaties gaan wij niet uit 
de weg. Beter geld in programma’s en activiteiten voor de gebruikers steken dan in oude gebouwen.
Ook toekomstige ontwikkelingen worden met maximale aandacht opgepakt, dit in samenwerking met 
huidige en nieuwe gebruikers.

Steins Belang samen met onze verenigingen op naar een verantwoord 
op het toekomstgericht accommodatieplan voor Stein

Steins Belang
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Openbare ruimte en veiligheid

Beheer openbare ruimte
Als Steins Belang willen wij graag een vinger aan de pols blijven houden bij het gewenste 
beeldkwaliteitsniveau van de openbare ruimte in onze gemeente. Het huidige kwaliteitsniveau 
wordt door veel inwoners als goed c.q. redelijk aan de maat beoordeeld, maar een deel van onze 
inwoners geeft het signaal af dat het beter moet, vooral in het groeiseizoen hoor je dat. Wij willen erop 
wijzen dat “beter” ook “duurder” betekent. En de rekening daarvan krijgt niemand anders dan wij als 
inwoners. Steins Belang kiest ervoor om het huidige gehanteerde kwaliteitsniveau aan te houden en 
het daarvoor beschikbare budget beschikbaar te houden. Het gemeentelijk toezicht op de uitvoering 
van het onderhoud moet worden geïntensiveerd. Dat levert een goed kwaliteitsniveau. 

Gebiedsgewijze aanpak
Hiermee hebben wij in onze gemeente in een aantal voorbije jaren goede ervaringen opgedaan. 
Wij pleiten als Steins Belang dan ook voor een voortzetting van deze manier van werken, waarbij 
wijkgericht integraal alle facetten van de openbare ruimte, zoals wegen, verkeersveiligheid, riolering, 
groen- en wegenonderhoud worden opgepakt. De aanpak, zoals aangezet in de bestuursperiode 
2018-2022 moeten wij voortzetten, waarbij er vooral grote aandacht moet zijn voor de oude 
dorpskernen in onze gemeente Zo blijven wij ook werken aan een versterking van het toeristisch en 
recreatief profiel van groot Stein.

Openbare orde en veiligheid
Steins Belang vindt het belangrijk dat iedere inwoner van Stein zich veilig voelt in zijn eigen huis 
en omgeving. Iedereen verdient het om in een veilige omgeving te leven en op te groeien. Ook de 
beeldvorming, die recent over Stein ontstaan is, moet verbeteren. Stein is geen gemeente waar je 
straffeloos kunt rellen en rotzooi trappen!

Steins Belang vindt:
• Dat de veiligheid op straat bevorderd wordt door meer herkenbaar 

blauw op straat, hiernaar blijven wij streven.
• Problemen over het dumpen van afval, vernielingen en vandalisme moeten adequaat worden 

bestreden. De inwoners van Stein moeten hierin ook hun verantwoordelijkheid nemen.
• Op plekken in onze gemeente waar hangjongeren overlast veroorzaken en daardoor 

onveiligheid uitstralen, moeten politie en hulpverleners handhavend en corrigerend optreden.
• De overlast door activiteiten van drugsrunners op het grondgebied van onze 

gemeente moet met de hoogst mogelijke prioriteit worden aangepakt.

Steins Belang vindt dat ieder inwoner zich veilig moet voelen in de gemeente Stein

Steins Belang
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Verkeer en mobiliteit
Verkeersveiligheid is belangrijk. Er is veel werk verzet om van Stein een meer verkeersveilige 
gemeente te maken. Maar er is echter nog een lange weg te gaan om Stein echt verkeersveilig te 
maken. Er is nog een te grote groep weggebruikers die de maximumsnelheid in de woonkernen aan 
hun laars lappen. De tot dusver genomen maatregelen, ook bij schoolroutes, leveren onvoldoende 
resultaat op. Steins Belang vraagt om meer controles, door inzet van meer mankracht en middelen. 
Ook zien wij graag de inzet van tijdelijke flitspalen, wisselend van plek, en op gesignaleerde overlast 
gevende situaties.

Steins Belang zet zich in voor een verkeersveilige gemeente.

Steins Belang
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Recreatie/toerisme kunst en cultuur

Stein en toerisme
Steins Belang wil dat de komende periode de stimuleringsregeling toerisme Stein wordt voortgezet.

In de laatste 4 jaar is door onze wethouder Gina van Mulken het toerisme in onze gemeente stevig op 
de kaart gezet. Stein heeft onder andere het predicaat beste langeafstandswandeling Benelux 2021 
van het rivierenpark Maasvallei verworven.

Wij willen de ingeslagen weg consolideren en waar mogelijk verder ontwikkelen. De realisatie van een 
fiets/loopbrug over de Maas blijft een streven van onze partij. Met de stimuleringsregeling toerisme 
Stein willen we ondernemers en verenigingen uitdagen om interessante toeristische initiatieven te 
bedenken en uit te werken. Een voorbeeld hiervan is de recent, op particulier initiatief, ontwikkelde 
“Het Auvermenkes mysterie”.

Steins Belang wil ook inzetten op onderwerpen als:
• De ontwikkeling van camperplaatsen/ kleine kampeerplaats in de Maasvallei, 

zodat bezoekers langer dan één dag in dit gebied kunnen verblijven.
• Laadvoorzieningen elektrische fietsen.
• MTB-route.

Stein en ons erfgoed
Steins Belang wil in de periode 2022 tot 2026 uitvoering blijven geven aan de (h)erkenning, 
bescherming en verbetering van ons erfgoed en de versterking van de beleving rondom dit thema.

In 2016 zijn we gestart met het Erfgoedproject Stein. De gemeenteraad heeft het erfgoedbeleid en 
bijbehorend bestemmingsplan vastgesteld. Zo kunnen we het waardevolle erfgoed in onze gemeente 
voor de toekomst beschermen en behouden.

Uniek hierbij is dat niet alleen gebouwen en historische nederzettingsstructuren zijn meegenomen 
maar ook het landschap, historisch groen en overig erfgoed. Dit houdt in dat er rekening is gehouden 
met het gehele ruimtelijke erfgoed waarbij het totaal van de cultuurhistorische waarden onder de loep 
is genomen. 

Steins Belang
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Kunst en cultuur
Deze sector is ook hard getroffen door corona. Culturele evenementen, onze musea, kunst in de 
openbare ruimte, culturele instellingen, maar ook kunst- en cultuuronderwijs samen vormgegeven met 
onderwijs en culturele verenigingen kunnen onverminderd op onze steun rekenen.

Steins Belang wil kleine particuliere initiatieven, zonder dat deze een 
belasting zijn voor de inwoners van de gemeente, stimuleren.

Steins Belang
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De gemeentelijke organisatie

Dienstverlening en digitalisering in Stein
Van vele inwoners van de gemeente Stein krijgen wij, als Steins Belang, positieve reacties over de 
digitalisering van de dienstverlening vanuit de gemeente naar onze inwoners. Zo is contact makkelijk 
en snel gelegd, gewenste informatie snel uitgewisseld. Een prima zaak dus.

Wij zien en ervaren, als Steins Belang, echter ook een andere kant van digitalisering bij een aantal 
van onze inwoners. Ook in Stein zien en horen wij een groep inwoners die niet digitaal vaardig is en 
moeilijk of niet meekan als het gaat om digitale communicatie met instanties en instellingen zoals onze 
gemeente.

Toegankelijk
De gemeente Stein moet alles in het werk stellen om de inwoners zowel digitaal als niet digitaal 
toegang te geven tot een optimale dienstverlening.

Gebruiksvriendelijk
De gemeente Stein zet digitalisering in het belang van haar inwoners in en niet voor het eigen gemak.

Goede dienstverlening voor iedereen dient het uitgangspunt 
te blijven. Dat blijft Steins Belang nastreven

Personeel en organisatie
De afdeling “Personeel en organisatie” in Stein zet zich dagelijks in om hun diensten aan te bieden 
aan: individuele burgers, instellingen en verenigingen. Zorg voor een optimale dienstverlening staat 
hoog in het vaandel van Steins Belang, daarom moet ook personeel en organisatie de komende 
raadsperiode veel aandacht krijgen.

Door vergrijzing van het ambtelijk apparaat verlaten oudere, ervaren medewerkers de gemeentelijke 
organisatie. Dat is een landelijke trend die ook voor Stein geldt. Het is zaak om jonge, goed opgeleide 
medewerkers aan te trekken en voor langere tijd te behouden. Alleen zo kan de gemeente Stein de 
uitdagingen van de komende jaren aan. 

De organisatie dient hiervoor een plan van aanpak te maken, waarbij zowel primaire als secundaire 
arbeidsvoorwaarden onder de loep genomen worden. 

Steins Belang wil ervoor zorgen dat Stein zich nog beter als aantrekkelijke 
werkgever gaat onderscheiden van omliggende gemeenten.

Steins Belang
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Ondernemers en financien

Onze ondernemers
Onze lokale ondernemers zijn van onschatbare waarde voor de werkgelegenheid in de gemeente 
Stein. Krachtig en verantwoord ondernemen en een goede samenwerking tussen ondernemers en de 
gemeente, biedt kansen voor behoud en uitbreiding van de werkgelegenheid en draagt daardoor bij 
aan onze welvaart. Dat zullen wij met gepaste middelen blijven stimuleren.

• Korte en open lijnen, voor lokale ondernemers van en naar het 
gemeentelijk ondernemersloket, moeten gehandhaafd blijven. 

• Verzoeken en aanvragen van lokale ondernemers voor vergunningen, die nodig 
zijn voor uitbreiding of wijziging van bedrijfsactiviteiten, moeten met de grootste 
aandacht en zorgvuldigheid binnen de wettelijke termijn worden afgehandeld.

• Samenwerking tussen de lokale ondernemers en het regionale 
participatiebedrijf blijven wij stimuleren.

Verbetervoorstellen voor het functioneren van het ondernemersloket zijn altijd welkom.

Ondernemers laat van je horen, dit kan ook bij Steins Belang.

Financien en belasting
De gemeente Stein staat er op financieel gebied prima voor en dat willen wij zo houden. Dat geeft 
ons vertrouwen en zekerheid voor de toekomst. Lonen en uitkeringen van de meeste inwoners 
van Stein stijgen nauwelijks of niet, maar de kosten van het levensonderhoud stijgen schrikbarend. 
Vooral inwoners met een smallere beurs hebben daar het meeste last van. Steins Belang vindt 
dat de rioolheffing en afvalstoffenheffing kostendekkend dienen te zijn, en eventuele meevallers 
moeten ingezet worden om het heffingstarief te verlagen. Daarom streeft Steins Belang ernaar de 
belastingdruk in onze gemeente, in lijn met voorgaande jaren zo laag mogelijk te houden.

Met nieuwe energie en uw steun pakken wij de punten uit ons 
verkiezingsprogramma aan want, “Stein is nooit af.”

Steins Belang
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