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Toekomstbestendig 

Partijen van het WAP 
Nieuwdorp slaan de handen 
ineen om Nieuwdorp 
toekomstbestendig te maken.  

Lees meer op pagina 4.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor 
onze tweewekelijkse 
digitale nieuwsbrief op  
www.gemeentestein.nl/
nieuwsbrief

Ruimte voor talent
 
Wethouder Joep Ummels over 
onderwijs ten tijde van corona: 
“Op bestuurlijk niveau biedt 
de coronaperiode een kans.” 
  
Lees verder op pagina 8. 

"Wat ik als sergeant  
in Nieuw-Guinea heb 
meegemaakt, heeft 
de rest van mijn leven 
beïnvloed."
Lees Pierre Quanjels verhaal op pagina 6.

september 
2021

Een gratis uitgave  
van de gemeente Stein.

Dat maakt
Stein voor mij
sociaal en hartelijk
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Niet  
tevreden over  
de gemeente?
Bijvoorbeeld over de wijze waarop 
je bent behandeld, over een onaanvaardbaar 
lange afhandeltermijn of  
gebrekkige communicatie?

Hierover kun je een officiële klacht indienen. 
Lees hier meer over op www.gemeentestein.nl/klacht

Op de hoogte  
blijven van plannen 
en vergunningen
in jouw buurt? 

Je vindt de bekendmakingen wekelijks bij 
de servicepunten. Zo weet je wat er speelt in 
jouw straat en buurt. Liever per mail? Dat kan!
Ga naar www.overuwbuurt.overheid.nl en  
activeer de e-mailservice of download de app.  

Nieuw kunstwerk 
op rotonde in Stein
Sinds deze maand maakt het kunstwerk Dikke Dora van 
Frans van Straaten op de rotonde bij de Stadhouderslaan 
en Napoleonsbaan plaats voor een nieuw kunstwerk van 
Frans van Straaten: Goudkleurig paard balancerend op een 
rode bal. Dit kunstwerk blijft een jaar lang staan en is het 
derde werk dat vanuit het project ‘Kunst in de gemeente’ 
op de wisselsokkel wordt geplaatst.

Frans van Straaten over zijn kunstwerk: "Het paard staat symbool 
voor het harde werken van alle inwoners van Stein, goud staat 
voor beloning en de rode bal voor de tomeloze energie." 

De keuze voor het werk van Frans van Straaten is gebaseerd op 
de mening van inwoners en een onafhankelijke jury bestaande uit 
afgevaardigden van de gemeente, Stichting Kleine Monumenten 
Stein, Culturele Werkgroep Stein, Stichting Kunstweek en een 
lokale historicus.

Het Huis van de 
Toekomst is geopend!
Wethouders Danny Hendrix en Hub Janssen openden  
samen met Karel Smitsmans, directeur Zaam Wonen,  
officieel de deuren.

Het Huis van de Toekomst is open op afspraak,  
bel naar 041 - 266 78 23 om een afspraak te maken.  
 
Wees er snel bij; de eerste vijftig bezoekers  
krijgen een duurzaam welkomstcadeau! 
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Freedom Ultraloop 
Bastogne-Stein
Stichting Ultraloop Stein organiseerde afgelopen 
zaterdag 18 september de Freedom Ultraloop.  
Elf Steinse atleten renden vanuit de Belgische 
stad Bastogne naar Stein de route die de 
geallieerde troepen aan het einde van de 
Tweede Wereldoorlog hebben afgelegd 
om Limburg te bevrijden. In zeventien uur 
werd 170 kilometer afgelegd. 

Na aankomst vonden in het Steinerbos 
activiteiten plaats met re-enactors, 
muziek en Luuk Feron (16) die zijn 
winnende gedicht van de gedichten- 
wedstrijd van SG Groenewald voordroeg.

Dorpsschouw Meers:  
in gesprek over  
de openbare ruimte
Woensdag 29 september vindt de jaarlijkse Dorpsschouw Meers plaats. 
De gemeente nodigt alle geïnteresseerde inwoners uit om deel te 
nemen aan een gezamenlijke rondgang door een aantal straten van 
Meers en in gesprek te gaan over de kwaliteit van de openbare ruimte 
en de beleving ervan.

Verbeterpunten en suggesties
Het onderhoud van de openbare ruimte in de breedste zin van het woord 
komt aan bod. Daarbij zijn verbeterpunten, tips en suggesties welkom, 
want een goed onderhouden leefomgeving vergroot het woongenot. 
Heb jij hier een mening over? Meld je dan aan via info@gemeentestein.nl 
o.v.v. ‘Dorpsschouw Meers’. We starten om 13.00 uur bij ‘Bie Gerda’.

Betrokken inwoners
De gemeente heeft kwaliteitsniveaus vastgesteld voor de openbare ruimte. 
Inwoners worden nauw betrokken bij het beheer en onderhoud ervan. 
Om hier invulling aan te geven wordt jaarlijks op verzoek van inwoners 
per kern een dorpsschouw georganiseerd.

Carillon 
Kunstenares José Fijnaut heeft het oude carillon, dat in 2006 tegelijk 
met het oude gemeentehuis verdween, nieuw leven ingeblazen. 

Zaterdag 11 september werd het nieuwe carillon, waarbij ook 
originele onderdelen zijn gebruikt, onthuld in het Omphaliuspark. 

De kunstenares liet zich inspireren door het liedje ‘How much is that 
doggie in the window’, dat vroeger door het carillon gespeeld werd. 
Op het nieuwe carillon prijkt een hondje, dat elk uur een plasje doet. 
José Fijnaut: "Niemand hoeft dit hondje uit te laten.  
Dat doet het elk uur keurig zelf."

Foto's: Fons Verhoeve
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Partijen gaan overeenkomst 
aan voor toekomstbestendig 
Nieuwdorp
De partijen die meedoen aan 
het Wijkactieprogramma 
(WAP) Nieuwdorp hebben een 
samenwerkingsovereenkomst 
gesloten. Dit houdt in dat er afspraken 
zijn gemaakt over de wijze waarop 
er gewerkt wordt om te komen tot 
een toekomstbestendig Nieuwdorp. 
Stichting Buurtcentrum Nieuwdorp, 
Zorggroep Vivantes, woningcorporatie 
Zaam Wonen en de gemeente Stein 
gaan deze overeenkomst voor de 
komende jaren met elkaar aan. 
Het kerkbestuur blijft nauw betrokken 
bij de ontwikkelingen in Nieuwdorp.

Voor én door inwoners 
Deze meerjarige gebiedsgerichte aanpak 
komt voort uit de uitdagingen die zowel 
op sociaal als op fysiek gebied in de 
wijk spelen. De projecten, die samen 
het WAP vormen, komen voort uit een 
peiling onder inwoners en verenigingen, 
ondernemers en instellingen in 2019. 

Het gaat om vier projecten: Bruisend 
Hart (gericht op wonen en ontmoeten 
in het centrumgebied), Aanpak sociale 
woningvoorraad en herinrichting van 
deze woonomgeving, 360 graden 
Nieuwdorp (gericht op sociale kracht 
& kwetsbaarheid) en Nieuwdorp 
Duurzaam. Henk van Mulken van 
Stichting Buurtcentrum zegt hierover: 
“Het Wijkactieprogramma is er voor én 
door inwoners van Nieuwdorp. Projecten 
worden in nauwe samenwerking met 
inwoners opgepakt.” 

Samen verantwoordelijk
“Bij een gebiedsgerichte aanpak als deze 
is het van belang dat partners dezelfde 
uitgangspunten en afspraken aanhouden 
om te werken aan gezamenlijke doelen," 
aldus wethouder Danny Hendrix 
(volkshuisvesting, openbare ruimte). 
"Deze overeenkomst doet recht aan 
de wijk en deze intensieve, meerjarige 
aanpak.” Wethouder Joep Ummels 
(accommodaties en voorzitter Stuurgroep 
WAP) vult aan: “Dit kunnen we alleen 
samen doen met inwoners die in de wijk 
wonen en onze partners die er werken. 
Het initiatief om de schouders onder 
Nieuwdorp te zetten, komt trouwens 
oorspronkelijk van de inwoners zelf.”

Mijlpaal
Karel Smitsmans van Zaam Wonen vertelt: 
“Deze samenwerkingsovereenkomst staat 
niet op zich, maar vormt een belangrijke 
mijlpaal in een traject dat al in 2018 samen 
met Stichting Buurtcentrum Nieuwdorp, 
Zaam Wonen en gemeente Stein is 
gestart. Bovendien waren het creëren 
van een centrale ontmoetingsplek en 
het investeren in levensloopbestendige 
en duurzame woningen al items in de 
wijkvisie die in 2016 door de wijk vanuit 
het DOP is opgesteld.” 

Het Wijkactieprogramma is op Steinse 
schaal een pilot om te experimenteren 
met de nieuwe Omgevingswet. Het 
WAP is geschikt als pilot vanwege de 
omvangrijke opgave, de participatie 
vroeg in het proces en het gebiedsgericht 
werken waarbij vanuit meerdere partijen 
en invalshoeken wordt samengewerkt.

Op de hoogte blijven? Kijk op  
www.gemeentestein.nl/nieuwdorp
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In & uit de wijk

Heb jij iets te melden over wat er speelt in jouw wijk? 
Denk hierbij aan leuke of minder leuke dingen die je in 
jouw buurt ziet, hoort of hebt meegemaakt. Misschien 
iets waar je enorm trots op bent? Laat het ons weten via 
communicatie@gemeentestein.nl en wie weet staat 
jouw verhaal de volgende editie in deze rubriek.

Beste lezers, 
 
Graag wil ik jullie informeren over de Dobbelsteinprijs 
2021. Deze staat in het teken van verbondenheid en 
binding en wordt van 23 tot en met 31 oktober 2021 
voor de vijfde keer georganiseerd. 

De Mr. Harry Dobbelsteinprijs is een wedstrijd voor 
niet-professionele kunstenaars uit de gemeente Stein. 
Deelname is gratis en staat open voor kunstenaars 
die geboren, getogen dan wel woonachtig zijn in de 
gemeente, of er (aantoonbaar) een actieve relatie 
mee hebben.

Twee weekenden bieden wij in de Terpkerk in Urmond 
een podium aan de deelnemende kunstenaars. Wij zijn 
dagelijks van 11.00 tot 17.00 uur geopend. 

Alleen tijdens het eerste weekend (23 en 24 oktober) 
krijgen bezoekers de mogelijkheid een stem uit te brengen 
op hun favoriete werk. Daar is deze keer een publieksprijs 
aan verbonden. Tevens zal een deskundige vakjury 
de prijswinnaars in de beide categorieën aanwijzen. 
De formele opening en prijsuitreiking staan in het 
tweede weekend gepland (30 en 31 oktober). 

Behalve een geldprijs krijgen de prijswinnaars ook 
een volwaardige tentoonstelling van hun werk in 
het voorjaar van 2022 in de Terpkerk aangeboden. 
Er zijn 32 kunstenaars in twee categorieën met 
37 werken ingeschreven. 

De organisatie is in handen van de Stichting Kleine 
Monumenten Stein in samenwerking met de Culturele 
Werkgroep Stein. Er wordt rekening gehouden met 
de dan geldende coronamaatregelen. Hierdoor is het 
mogelijk dat er gewerkt wordt met een tijdslot. 

Piet van Mölken 
Stichting Kleine Monumenten Stein 

Dobbelsteinprijs
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Winnaars van de  
Dobbelsteinprijs in 2019

Hoi Piet,
 
Wederom bedankt voor het insturen van 
dit artikel! Bij deze roepen we iedereen 
op om zeker een kijkje te komen nemen 
in de Terpkerk vanaf 23 oktober!
 
Groet, Iris  

Wist je dat…
…je tijdens het inloopspreekuur 
financiën al je vragen over inkomen, 
betalingsachterstanden en hulp bij 
schulden kunt stellen? 

Dit vindt op woensdagochtend 
van 09.00 - 12.00 uur plaats 
in het gemeentehuis.
 

Meer informatie over  
rondkomen met je geld lees je op  
www.gemeentestein.nl/rondkomen



6 · de Maaskentjer

A
A

N
 H

ET
 W

O
O

RD

In deze rubriek vertelt een trotse 
inwoner van Stein wie hij is, wat hij 
doet en waarom het zo mooi wonen 
en werken is in onze gemeente. 
Dit keer is het de beurt aan Pierre 
Quanjel (79), die als veteraan het 
een en ander heeft meegemaakt. 

“Wat ik als sergeant  
in Nieuw-Guinea  
heb meegemaakt,  
heeft de rest  
van mijn leven  
beïnvloed.”

Toen Pierre negentien jaar oud was, 
vertrok hij vrijwillig als sergeant naar 
Nieuw-Guinea. De Nederlandse 
militairen moesten daar voorkomen dat 
Indonesië de voormalige Nederlandse 
kolonie binnenviel. “Wat ik daar heb 
meegemaakt, heeft de rest van mijn 
leven beïnvloed,” vertelt Pierre. “In het 

begin had ik een mooie tijd, tot de eerste 
schermutselingen – dat zijn kleinschalige 
militaire vuurgevechten – kwamen. Ik 
was uitgezonden met een vriend van mij, 
die ook sergeant was. Tijdens de eerste 
gevechten is hij gesneuveld. Dat heeft 
me een flinke schok gegeven. Vanaf dat 
moment waren mijn ogen geopend.”
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Check het videoportret van Pierre Quanjel 
op www.datmaaktsteinvoormij.nl

Sergeant P. Quanjel
Nadat zijn vriend stierf, nam Pierre zijn rol als sergeant 
nog serieuzer. “Ik gaf meer tegenspraak als ik opdracht 
kreeg om een patrouille te gaan lopen. Ik wilde dan 
eerst precies weten wat we konden verwachten. Dat 
zorgde ervoor dat iedereen met mij mee wilde. Zelfs 
de Papoea’s, de oorspronkelijke inwoners van Nieuw-
Guinea, wilden mee met Sergeant Quanjel – of Sergeant 
Fredje, dat konden ze beter uitspreken. Wij probeerden 
de Papoea’s aan alle kanten te ondersteunen, qua 
voedsel, opleiding en andere zaken. Het doel was om ze 
onafhankelijkheid te geven. Daardoor waren ze enorm 
Nederlandsgezind.”

Na de oorlog
Toen Nederland, Indonesië en de Verenigde Naties tot 
een vredesakkoord kwamen, werden de Nederlandse 
militairen weer op het vliegtuig naar huis gezet. 
“Het wringt nog altijd dat we het gebied zo hebben 
moeten verlaten en de Papoea’s in de steek lieten. Die 
herinnering draag ik voor de rest van mijn leven als een 
brandvlek op mijn ziel.” Eenmaal terug in Nederland 
kregen de militairen geen nazorg of begeleiding, zo 
vertelt Pierre. “Wij hebben toen zelf een vereniging 
van veteranen opgericht, waarmee ik tot op de dag van 
vandaag nog bijeenkomsten heb. In ’96 ben ik met een 
dienstkameraad teruggegaan naar Nieuw-Guinea. Bij 
thuiskomst heb ik alles op een rijtje gezet en een boek 
geschreven. Dat heeft me heel goed gedaan.”

Een echte Steindenaar
Na zijn diensttijd ging Pierre bij DSM en later bij 
Rijkswaterstaat werken en verhuisde hij naar Stein. 
“Ik voel me echt een Steindenaar. Ik heb hier langer 
gewoond dan waar dan ook. Stein heeft voor mij alles 
wat er te bieden is; ik speel bij de fanfare, kan er mooi 
wandelen en fietsen, kan me snel verplaatsen door de 
autowegen, heb mijn vrienden dichtbij en woon bij de 
Maas, die in mijn hart gesloten zit. Ik kan niet zonder 
Stein.” Hoe Pierre de typische Steindenaar omschrijft? 
“Een echte Steinder Bök: hij kan koppig en eigenwijs zijn, 
maar is ook sociaal en hartelijk!”

Pierre bladert door zijn boek  
'Een brandvlek op mijn ziel'.

Adviesraad Sociaal Domein

Stein als  
dementievriendelijke 
gemeente
De Adviesraad Sociaal Domein Stein is een onafhankelijk adviesorgaan 
van het college van B&W van gemeente Stein. Het sociale domein 
gaat over jeugdzorg, welzijn, werk en inkomen. Het streven van deze 
adviesraad is dat alle inwoners kunnen deelnemen aan de samenleving. 
Tamara Martherus is lid van de adviesraad en vertelt over 
het belang van aandacht voor dementie.

De focus van de adviesraad ligt dit jaar op de implementatie van het 
VN-verdrag, het faciliteren van mantelzorg voor alle doelgroepen en 
aandacht voor preventieve gezondheidszorg. Maar ook eenzaamheid en 
dementievriendelijke wijken krijgen speciale aandacht.

 
Tamara: “Namens de werkgroep Brede Gezondheidszorg 

volg ik de ontwikkelingen over dementie in de gemeente 
Stein op de voet. We hebben als gemeente de ambitie 
om een dementievriendelijke gemeente te worden. 
Hiermee bedoelen we dat we willen dat mensen meer 
bewust worden van dementie onder onze inwoners, 
door bijvoorbeeld hun kennis hierover te verbreden. 

Zo kunnen we de signalen eerder herkennen.”

Om dit te bereiken is het belangrijk dat mensen weten waar 
iemand die in een fase voor de diagnose zit, of die de diagnose 

dementie heeft, tegenaan loopt. “Hier zou de gemeente wellicht iets in 
kunnen betekenen, door bijvoorbeeld een gratis training aan te bieden,” 
zegt Tamara. “Het belang van een dementievriendelijke gemeenschap is 
niet te onderschatten. Het kan leiden tot betere kwaliteit van leven voor 
mensen met dementie én voor hun mantelzorgers.”

Om ervoor te zorgen dat mantelzorgers zich gesteund voelen, wordt er op 
diverse fronten overleg gevoerd. Casemanagers vanuit het team WMO (Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning) en een netwerk van zorgmedewerkers en 
beleidsmedewerkers wisselen geregeld ideeën en ervaringen uit. Aan de 
hand hiervan wordt het beleid uitgezet op gemeentelijk niveau.

Wil je weten wat jij kunt doen?  
Kijk dan op www.samendementievriendelijk.nl

Meer weten over dementie? 
Iedere tweede dinsdag van de maand zijn mensen met dementie,  
hun naasten en andere belangstellenden welkom in 
het Alzheimercafé Stein-Elsloo.  

Tijd: 19.30 - 21.30 uur (inloop vanaf 19 uur).  
Locatie: Punt 39, Burg. Maenenstraat 39 in Elsloo.
Meer informatie? Scan de QR-code.
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Een dementievriendelijke gemeente stimuleert en maakt 
het mogelijk dat inwoners, bedrijven en organisaties zich 
actief inzetten voor een dementievriendelijke samenleving. 
Zo ontstaat er een gemeenschap waarin iedereen dementie 
accepteert: van bakker en buurman tot sportclub en 
wijkagent. Hier kunnen mensen met dementie gewoon 
boodschappen doen, hun bankzaken regelen, naar hun 
vereniging gaan of de bibliotheek of een museum bezoeken. 
En de gemeenschap helpt hen een handje wanneer zij het 
even niet meer weten. 
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Wethouder Joep Ummels is aan het woord over het onderwijs ten tijde van corona. Nu de zomervakantie achter de rug is, keren we 
allemaal weer terug naar de werkelijkheid van alledag. Vaders en moeders gaan veelal weer aan het werk en kinderen gaan terug 
naar de schoolbanken. Althans, zo is het altijd gegaan. Afgelopen anderhalf jaar, geteisterd door de corona-pandemie, heeft ons 
aangetoond dat niets meer vanzelfsprekend is. Na maanden van thuisonderwijs en halve schoolweken lijkt dit schooljaar toch weer 
als vanouds van start te gaan.

Ik zeg met opzet 'lijkt', want onze kinderen 
moeten plotseling weer samenwerken en 
in een sociale omgeving met elkaar bezig 
zijn. Dat is een tijd lang niet mogelijk 
geweest. Maar als je ziet hoe flexibel ze 
zijn, dan doet je dat goed. Sterker nog, 
in plaats van grote achterstanden, zie ik 
dat de leerlingen een extra set aan skills 
ontwikkeld hebben. Ze zijn namelijk 
digitaal vaardiger dan ooit tevoren; daar 
kunnen wij nog een puntje aan zuigen!

Niet alleen de kinderen, maar ook alle 
ouders en verzorgers die zich in de 
voorbije periode hebben aangepast 
verdienen een pluim voor hun flexibiliteit. 
Er kwam nogal iets op ze af: thuiswerken, 
thuis les geven, thuis samen constant op 
elkaars lip… Het is niet niks! 

Op die momenten verlangde iedereen, 
inclusief ikzelf, terug naar het ‘oude 
normaal’. Want laten we eerlijk zijn, er is 
niets beter dan persoonlijk contact. Vooral 
als het gaat om het leerproces. Ik weet nog 
goed dat ik er vroeger zelf veel baat bij 
had dat de leraar of lerares even aan mijn 
tafeltje kwam als ik vastliep in een som of 
tekst. En dat is tegenwoordig niet anders. 

Op bestuurlijk niveau bood de corona-
periode ook een kans. We zijn namelijk, 
op voorspraak van de gemeenteraad, met 
elkaar aan de slag gegaan om een nieuw 
‘integraal huisvestingsplan’ op te stellen. 
Dat is een plan waarin we met zijn allen 
(primair onderwijs, voortgezet onderwijs, 
kindpartners (zoals peuteropvang) en

gemeente, inclusief raadsleden) naar 
de huidige onderwijshuisvesting kijken. 
Vanuit inhoud worden er dan keuzes 
voor de toekomst gemaakt en wordt 
inzichtelijk wat we wel en niet kunnen 
oppakken. Dit alles is bedoeld om zo 
optimaal mogelijk onderwijs realiseerbaar 
te maken. De gemeente gaat immers over 
de ruimte en de onderwijsinstelling gaat 
over de talentontwikkeling.

Zo zie je maar dat Cruijff 
ook hier weer gelijk had: 

"Elk nadeel heb 
zijn voordeel."

Ruimte voor talent
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Steinse Jongeren Adviesraad (SJAR) 

Een toekomst 
in Stein?
Aan jongeren wordt geregeld de vraag gesteld: ‘Waar zie je jezelf in 
de toekomst?’ We denken dan vaak aan het huis dat we willen kopen, 
de auto waarin we willen rijden en het beroep dat we willen uitoefenen. 
Maar welke woonplaats past bij ons toekomstperspectief? Stein, of toch 
liever ergens anders?

De gemeente Stein hoopt op het eerste. Er zijn namelijk zorgen over het feit dat 
jongeren in toenemende mate de gemeente verlaten. Het is je wellicht al opgevallen 
dat vrienden of oud-klasgenoten wegtrekken naar een andere woonomgeving. 
Ze verhuizen naar stedelijke gemeenten of keren na het afronden van hun studie, 
niet terug naar Stein. En dat terwijl de jonge generatie hier hard nodig is om 
tegengewicht te bieden aan de vergrijzing.

Het is belangrijk dat de gemeente achterhaalt hoe Stein aantrekkelijker gemaakt 
kan worden voor de jeugd. Hiervoor is het van belang dat de wensen en ideeën van 
jongeren in kaart worden gebracht. Dit kan het beste door mét jongeren te 
praten, in plaats van óver hen. De jeugd kan op deze manier zelf aangeven 
wat de gemeente voor hen kan betekenen. Want: wat willen jongeren van 
de gemeente en wat hebben ze nodig om in Stein te blijven wonen?

Kom èns
De gemeente Stein heeft daarom, in samenwerking met een externe partij, 
de SJAR en andere organisaties binnen de gemeente, de ‘Jongerenvisie’ 
in het leven geroepen. Dit heeft als doel om met behulp van aansprekende 
activiteiten de wensen en behoeften van jongeren te inventariseren. 
De activiteiten variëren van spel en sport tot creativiteit en outdoor. 
Het aanbod wordt binnenkort bekendgemaakt onder de noemer ‘Kom èns’. 
Na afronding van deze inventarisatie zal een ‘Jongerenvisie’ opgesteld 
worden. Hierin worden de ideeën van de jongeren belicht en aan de 
gemeente gepresenteerd. 

Dus, ben jij tussen de 12 en 27 jaar jong en wil je met de gemeente delen 
wat belangrijk is voor jou? Kom dan zeker een kijkje nemen bij de diverse 
activiteiten die binnenkort georganiseerd worden in Stein in het kader van 
‘Kom èns’. 

We hopen je snel te mogen ontmoeten.

Nine Houben, 23 jaar
Lid SJAR en student rechtsgeleerdheid

…samen sporten, kunst en theater maken, gezellig doen, eten proeven, een drankje doen, lezen of genieten in de natuur.
Dit najaar worden in de gemeente Stein diverse  

activiteiten georganiseerd voor, door en met jongeren.   Ben jij tussen de 12 en 27 jaar en woon je in de gemeente Stein? 
Dan hebben we het tegen jou! Dit najaar worden er in de 
gemeente Stein diverse activiteiten georganiseerd voor, 
door en met jongeren. Waarom? Dát houden we nog 
even geheim. We organiseren voor ieder wat wils en 

hopen zo samen met jou een stukje bij te dragen aan de toekomst van onze gemeente.
Nieuwsgierig geworden? Mooi. Tot snel! Je ziet ons vanzelf verschijnen…

Team  
Kom èns!
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Donderdag 30 september 2021 
19.15 uur · Oordeelsvormende raadsvergadering
20.15 uur · Besluitvormende raadsvergadering

Woensdag 6 oktober 2021 
19.00 - 22.00 uur · Beeldvormende bijeenkomst

Donderdag 14 oktober 2021 
19.15 uur · Oordeelsvormende raadsvergadering
20.15 uur · Besluitvormende raadsvergadering

Woensdag 20 oktober 2021 
19.00 - 22.00 uur · Beeldvormende bijeenkomst

Raads
kalender
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    Verbeteren kwaliteit plantsoenen

Ook dit jaar gaat de Gemeente Stein weer een aantal 
plantsoenen verbeteren. Een aantal heesterplantsoenen 
voldoet namelijk niet meer aan de kwaliteit die we voor ogen 
hebben. De grondverbetering met het duurzame Bokashi krijgt 
hiermee, na het zien van positieve resultaten, een vervolg. 
Daarnaast wordt er ook een aantal dode bomen vervangen.

Werkwijze
De gemeente Stein gaat halverwege oktober de bestaande 
heestervakken leegruimen, spitten en afdekken met een 
laag Bokashi. In november worden deze vakken opnieuw 
aangeplant. De gemeente werkt samen met leverancier 
Leers Infra B.V. uit Heerlen.

Meer informatie
Voor meer informatie ga naar  
www.gemeentestein.nl/werk-in-uitvoering

     Werk in 
       uitvoering

    Start bouwrijp maken grondgebied Meerdel

In september starten de werkzaamheden om 
het woongebied Meerdel bouwrijp te maken.  
Het project bestaat uit de volgende werkzaamheden: 

• kappen van de bomen
• verwijderen van alle obstakels
•  uitvoeren van grondwerkzaamheden  

(zodat er een egaal gebied ontstaat)
•  aanleggen van de afwatering  

(riolering en wadi’s)
• aanleggen van nutsleidingen
•  aanleggen van de centraal door het plan  

gelegen bouwweg

De werkzaamheden starten in de week van 20 september en 
duren ongeveer tot eind november 2021. De werkzaamheden 
worden uitgevoerd door aannemer Van Boekel Regionaal B.V.

Waaruit bestaan de vervolgfasen?
Na de bouwrijpfase wordt er gestart met het aanleggen 
van de woningen. Deze worden uitgevoerd in opdracht van 
vereniging CPO Meerdel, zij zijn immers de toekomstige 
bewoners. Als de woningen eenmaal zijn gebouwd, kan 
het terrein woonrijp gemaakt worden. Het woonrijp maken 
bestaat uit het afwerken van het terrein en het aanleggen van 
de verhardingen, speelvoorzieningen en het groen.

Het bouwen van de woningen zal naar verwachting in het 
tweede kwartaal van 2022 starten en ongeveer een jaar duren. 
Hierna kan gestart worden met het woonrijp maken. 

    Herinrichting Jurgensstraat

De werkzaamheden voor de herinrichting van de 
Jurgensstraat in Elsloo zijn inmiddels in volle gang. Tot aan 
de kerstvakantie wordt er gewerkt aan het tracé tussen 
de Bandkeramiekersstraat en Charles de Geloesstraat.

Meer weten over dit project en de werkzaamheden?  
Kijk dan op www.gemeentestein.nl/projecten

Bekijk het actuele overzicht en meer informatie op  
www.gemeentestein.nl/werk-in-uitvoering

Klimaatboom  
zoekt tuin!
Draag jij graag je steentje bij aan een groener straatbeeld, 
een natuurlijkere omgeving voor vogels en insecten en een 
betere luchtkwaliteit? Wil je graag de schutting vervangen 
voor een groene haag? Dan hebben we goed nieuws: je kunt 
nu via de gemeente met korting bomen, hagen en klein fruit 
bestellen.

Gemeente Stein wil het vergroenen van de leefomgeving 
stimuleren. Bomen vangen fijnstof af, nemen CO2 op, bevorderen 
biodiversiteit en geven schaduw. Daarom biedt de gemeente 
Stein de mogelijkheid om bomen en hagen aan te kopen 
met 75% korting.

Meer informatie over het assortiment, de spelregels, de prijzen, 
hoe de bomen te  bestellen zijn en het afhalen vind je op  
www.gemeentestein.nl/klimaatboom 

Let op: aanvragen worden afgehandeld op basis van binnenkomst 
totdat het budget op is. Op = op! 
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Dat Stein in de running is voor de Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland, 
is niet voor niets. Er wordt al een aantal jaar hard gewerkt aan het verminderen 
van blokkades en drempels voor mensen die bijvoorbeeld niet goed ter been zijn 
of slecht kunnen zien. Toch is er nog genoeg werk aan de winkel.

Het Sociaal Inclusiepanel bestaat voor 
een groot deel uit ervaringsdeskundigen. 
Zij weten als geen ander waar de 
(letterlijke) drempels zijn binnen de 
gemeente en wat er precies verbeterd 
kan worden. Iemand die al drie jaar 
deel uitmaakt van dit panel, is Chritiën 
Lienaerts. Hij is al vanaf zijn dertiende 
slechtziend. Chritiën heeft de afgelopen 
jaren veel verbeteringen ervaren 
in de toegankelijkheid binnen de 
gemeente Stein, mede dankzij zijn eigen 
inspanningen. “Ik zet me vooral in voor 
meer geleidelijnen en oversteekplaatsen. 
Veel mensen realiseren het zich niet, maar 
de tegels in de bestrating met daarop 
strepen of bolletjes zijn er voor mensen 
met een (visuele) beperking. De lijnen 
geven aan waar er veilig gelopen kan 
worden, en – heel belangrijk – de bolletjes 
waar gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. 
Denk bijvoorbeeld aan een trapafgang, 
oversteekplaats of het einde van een 
geleidelijn. Het is een signaal voor: 
opletten en niet zomaar verder lopen.”

Auto’s en gft-bakken
Helaas ervaart Chritiën nog geregeld 
dat mensen hier geen rekening mee 
houden. “Er worden soms precies op zo’n 
aangegeven oversteekplek gft-bakken 
geplaatst of auto’s geparkeerd. Dat is 
niet alleen onhandig, maar ook gevaarlijk. 
Het blokkeert onze doorgang, terwijl dat 
juist een bewust gekozen, veilige plek moet 
zijn om over te steken. Ik denk niet dat 
het onwil is, het is vooral onwetendheid. 
Ik hoop dat mensen zich meer bewust 
worden van het feit dat de geleidelijnen en 
-tegels er niet voor niets zijn. Als iedereen 
de weg eromheen vrijlaat, kunnen we 
met deze gezamenlijke inspanningen 
onze gemeente prettig leefbaar houden 
voor iedereen.”
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Sociaal Inclusiepanel

Een toegankelijk  
Stein begint  
bij onszelf

Wij zoeken nieuwe leden! 
Wil je lid worden van het 
inclusiepanel om ons te helpen 
en ondersteunen? Meer 
informatie en aanmelden kan 
via cheyenne.dohmen@ 
gemeentestein.nl

Melding maken van ontoegankelijkheid? 
Ervaar jij ontoegankelijkheid, bijvoorbeeld 
in jouw woonomgeving, digitaal 
of in ingewikkelde brieven van de 
gemeente? Laat het ons dan weten via 
mcj.habets@home.nl. Want in Stein 
moet iedereen kunnen meedoen!

Gemeente Stein in finale  
Meest Toegankelijke Gemeente 
van Nederland

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
(VNG) organiseert de verkiezing voor de 
Meest Toegankelijke Gemeente om meer 
aandacht te genereren voor lokale inclusie 
en toegankelijkheid. Waar we in de vorige 
Maaskentjer nog lieten weten dat Stein 
hierbij in de halve finale stond, kunnen 
we nu bekendmaken dat we de finale 
hebben bereikt.

Ruim 5000 mensen maakten met hun 
stem duidelijk dat wij een plek in de 
finale verdienen. Stein is samen met vier 
andere gemeentes door naar deze laatste 
ronde. Alle finalisten zijn verrast met een 
flitsbezoek: hierbij was een vier meter 
hoog opblaaskunstwerk, gemaakt in 
samenwerking met Museum van de Geest, 
twee uur lang te bewonderen in hartje Stein. 
De winnaar wordt gekozen door een vakjury 
en wordt op 7 oktober bekendgemaakt.



Kiekje 
van de 
maand
Mooi uitzicht 
op de veerpont 
'Hoal Euver II' 
bij Berg-Meeswijk.

@gr_modelling 

046 435 93 93   ·   info@gemeentestein.nl   ·   

Doe
mee! 

Colofon
De Maaskentjer is een gratis uitgave 
van de gemeente Stein met  
lokaal nieuws, achtergronden en  
columns voor en door bewoners. 

Kijk voor meer informatie op  
www.gemeentestein.nl  
of volg ons via social media. 

Meewerken? Wil je graag ideeën 
aandragen voor de Maaskentjer? Leuk!  
 
Stuur een e-mail naar 
communicatie@gemeentestein.nl 
of stuur een berichtje via social media. 

Zoek alle woorden horizontaal, verticaal of diagonaal en  
streep deze af. De overgebleven letters vormen een zin.  
Veel plezier met puzzelen!

Woordzoeker
Service 
punten
De gemeente wil voor iedereen  
toegankelijk zijn. Daarom werken we  
met zestien service- en afhaalpunten,  
verspreid door de gemeente. 
Deze locaties gebruiken we voor 
het verstrekken van ons maandelijks 
gemeenteblad, de officiële 
bekendmakingen, informatiefolders en 
ander informatiemateriaal in print. 

Extra afhaalpunten 
Maaskentjer
• Jan Linders Stein
• Jumbo Stein
• Primera Stein 

De gegevens van alle service- 
en afhaalpunten vind je op 
de onderstaande website: 
www.gemeentestein.nl/servicepunten

Let op
Vanwege de aangescherpte richtlijnen 
rondom het coronavirus kan een 
servicepunt aangepaste openingstijden 
hebben of kan de locatie tijdelijk 
gesloten zijn. Kijk op de social media of 
website van het betreffende servicepunt 
voor de actuele gegevens. 

CARILLON 
DEMENTIE 
DIAGNOSE
DIENSTTĲD
GELEIDELĲN

GRONDGEBIED 
MANTELZORG
PLANTSOEN
SERGEANT
TOEGANKELĲK

TOEKOMST
VEELZĲDIG
VERKIEZING
VETERAAN
WOONGEBIED

Oplossing puzzel augustus
Sportief in Stein


