
VERKIEZINGSKRANT 2022

Volg de verkiezingsavond 
via een livestream

Op woensdagavond 16 maart organiseert de gemeente een 
verkiezingsavond in de hal van het gemeentehuis; het huis van 
de burger. Deze avond is dit jaar voor iedereen te volgen via  
Bie Os en onze website. Wij hopen dat u kijkt! 
 
Een aantrekkelijk programma
Tijdens deze verkiezingsavond worden niet alleen de tussentijdse 
uitslagen van de verkiezingen gepresenteerd, maar we gaan na de 
intensieve campagneperiode ook in gesprek met de verschillende 
politieke partijen. 

Onze gespreksleider Tom Jessen zal de kijkers thuis door de avond 
leiden. Samen met de lijsttrekkers van de deelnemende partijen 
analyseert hij de tussentijdse resultaten van de stembureaus en 
voorziet deze van commentaar. Onze burgemeester, de voorzitter 
van het centraal stembureau, zal u meenemen in de wijze waarop de 
telling en de verdeling van de zetels in zijn werk gaat en wanneer de 
definitieve uitslag wordt bepaald en vastgelegd. Ook schuiven een 
aantal verrassende gasten aan. Om 1.00 uur wordt de avond afgerond.

Kunt u er helaas niet bij zijn?
De tussentijdse uitslagen worden ook via de gemeentelijke website 
www.gemeentestein.nl/verkiezingen bekend gemaakt.

Dat maakt
Stein voor mij
een mooie toekomst

Iedere stem telt! Daarom informeert de gemeente Stein u met deze krant over de gemeenteraadsverkiezingen op 14 t/m 16 maart a.s.

Stem op  14 t/m 16 maart! 
En maak Stein nog meer  

van u.

Voorwoord Burgemeester  
Marion Leurs-Mordang

Onze democratie, de gemeenteraad  
en de verkiezingen

Overzicht partijen

Jongeren in de politiek

Brief aan jongeren van Burgemeester

De SJAR

Stemlokalen, steminformatie  
en vervoer
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Beste kiezer,

Op 14, 15 en 16 maart 2022 zijn de 
verkiezingen voor de gemeenteraad.  
Door een stem uit te brengen, geeft u mede 
richting aan belangrijke keuzes voor de 
toekomst van onze gemeente en daarmee 
uw eigen leefomgeving. Er zijn deze keer 
19 raadszetels te verdelen en ú als inwoner 
bepaalt wie deze zetels toekomen.

Verdiep u goed in de partijen en hun standpunten 
die we in deze krant overzichtelijk voor u hebben 
gepresenteerd. Ga bij uzelf na wat u belangrijk 
vindt. Wat verwacht u van de gemeente? 
Of waar moet de gemeente 
volgens u (meer) aandacht 
aan schenken? Maak hierin 
een weloverwogen keuze, 
want uiteindelijk gaat het om 
úw woon- en leefomgeving, 
úw straat en úw wijk.

Het gaat over onderwerpen 
waar we als samenleving 
dagelijks mee te maken 
hebben. 

Ik denk dan aan thema’s zoals duurzaamheid, 
(sport)voorzieningen, economie en zorg. Dat 
maakt deze verkiezingen heel erg belangrijk 
voor u als inwoner, maar ook als ondernemer 
of vereniging.

Om u goed van informatie te voorzien, 
brengen we deze krant uit. Daarnaast heeft de 
jongerenadviesraad (SJAR) video’s gemaakt, 
waarin ze de verschillende politieke partijen 
interviewen. Partijen worden in deze video’s 
gevraagd naar hun standpunten en dan vooral 
over thema’s die jongeren belangrijk vinden, 
zoals klimaat en huisvesting.  
Deze video’s worden van 1 t/m 6 maart via 

verschillende kanalen uitgezonden, 
maar zijn ook op de website van de 
gemeente terug te kijken.  
 
Ga hiervoor naar  
www.gemeentestein.nl/
verkiezingen 

Ook vindt er op 10 maart  
om 19.00 uur een lijsttrekkersdebat 
plaats dat door Bie Os op televisie 
wordt uitgezonden.

 

Dat maakt
Stein voor mij
een plek waar 
iedere stem telt

De gemeente Stein richt voor de verkiezingen 
op drie dagen verschillende stembureaus in, bij 
u in de buurt. Verderop in deze krant vindt u een 
overzicht van welke stembureaus op welke dagen 
open zijn. Al deze stembureaus zijn geopend 
van 7.30 tot 21.00 uur en ook voor minder 
valide toegankelijk.  

Is vervoer naar de stembus een probleem? 
Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen kunt 
u gratis een beroep doen op de Wensauto. 
Die brengt u naar het stemlokaal, wacht tot u 
gestemd heeft en brengt u weer naar huis.  
Zorg ervoor dat u tijdig een afspraak maakt. 
Heeft u zelf vervoer? Neem dan bijvoorbeeld uw 
buurman of buurvrouw, opa of oma mee!

Daarnaast doe ik in het bijzonder een beroep op 
jongeren die - een groot aantal voor de eerste 
keer - hun stem mogen uitbrengen. Kom ook 
naar het stembureau en ‘like’ jouw favoriete 
kandidaat! 
 
 
Burgemeester van de Gemeente Stein
Marion Leurs-Mordang

Donderdag 
10 maart 
vindt om 19.00 uur  
een lijsttrekkers-
debat plaats.
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1   De uitslag 
de stemmen zijn geteld: het is duidelijk welke  
partijen in de gemeenteraad komen. Hoe meer 
stemmen een partij heeft gekregen, hoe meer zetels 
(stoelen) ze krijgen in de gemeenteraad. 

2  Samenwerken 
Het komt bijna nooit voor dat één partij een  
meerderheid heeft in de gemeenteraad.  
Daarom moeten partijen samenwerken.  
Meestal zoekt de grootste partij uit met welke  
andere partijen ze het beste kunnen samenwerken.  
Hun plannen gaan alleen door als meer dan de helft 
van de raadsleden het eens is met die plannen.

3  Onderhandelen 
Partijen vinden niet allemaal dezelfde dingen  
belangrijk. Ze moeten daarom goede afspraken  
maken voor de komende vier jaar. Daarbij krijgen  
de partijen nooit helemaal hun zin. 

4  Akkoord 
De partijen die gaan samenwerken, leggen de  
afspraken vast in een akkoord. In dit akkoord  
kunt u lezen welke plannen de samenwerkende  
partijen hebben voor de gemeente. 

5  Wethouders 
De samenwerkende partijen leveren de wethouders 
voor het gemeentebestuur. Die gaan er samen met 
de burgemeester voor zorgen dat de afgesproken 
plannen worden uitgevoerd. 

Nederland is een democratie.  
In een democratie mogen 
mensen zelf beslissen wie er 
in de gemeenteraad komen. 
De gemeenteraad beslist 
namens ons over de plannen 
voor de gemeente.

gemeente 
Stein

Paspoort en rijbewijs  
De gemeente zorgt voor een nieuw paspoort of rijbewijs. 
U moet hiervoor naar de afdeling burgerzaken. 

Sporten
Voldoende plekken om te sporten. Het is belangrijk dat 
er genoeg plekken zijn om te sporten. Daarom betaalt 
de gemeente mee aan sportvelden, sporthallen en 
zwembaden.

Veiligheid
De gemeente moet zorgen voor de veiligheid op straat. 
Bijvoorbeeld door camera’s op te hangen. De gemeente 
laat ook fietspaden aanleggen en stoplichten neerzetten

Taalles en bibliotheken
De gemeente zorgt dat er taalles is voor wie dat nodig 
heeft. Ook geeft de gemeente geld aan bibliotheken.

Zorg
De gemeente helpt mensen die zorg nodig hebben. 
Bijvoorbeeld door een rolstoel te regelen.  
Of hulp bij het huishouden. Ook kunt u naar de gemeente 
als u vragen heeft over opvoeden. 

Vergunningen
De gemeente bepaalt wat er mag worden gebouwd: waar 
komen huizen, winkels, sportvelden, bedrijven en wegen?

Het is belangrijk dat mensen in de 
gemeenteraad goed weten wat 
inwoners willen. Door te stemmen 
laat u weten wat u belangrijk vindt. 
Stem daarom op iemand die over veel 
dingen hetzelfde denkt als u.

Raadsleden
oppositie

Raadsleden
coalitie

Wethouders

Voorzitter en 
griffier

Bron: Prodemos - Huis voor 
democratie en rechtsstaat / 
prodemos.nl

Onze democratie

Raadsleden
De mensen in de gemeenteraad noemen we raadsleden. Zij beslissen over de 
plannen voor de gemeente. Een plan wordt alleen uitgevoerd als de meeste 
raadsleden dat willen.

De burgemeester
De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad: hij of zij leidt de 
vergaderingen. De burgemeester moet ook zorgen voor de veiligheid in de 
gemeente. Hij of zij werkt samen met de wethouders.

Wethouders 
Wethouders zorgen dat de besluiten van de gemeenteraad worden uitgevoerd. 
Ook bedenken zij met hun ambtenaren nieuwe plannen voor de gemeente.  
Een plan gaat alleen door als de gemeenteraad dat plan goed vindt. 

De gemeenteraad zorgt dat alles goed 
geregeld is in de gemeente. 

Verkiezingen, en dan?

Een paar voorbeelden van wat de gemeente doet:

De gemeenteraad

Uw stem is belangrijk!
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Dat maakt
Stein voor mij
betrokken en vertrouwd

1.  Wat zijn de drie 
belangrijkste speerpunten 
uit jullie programma?

Wij willen ervoor zorgen dat het prettig wonen, 
ondernemen en leven is in onze gemeente. 
Daarom vinden we dat elke kern of wijk zijn eigen 
identiteit moet behouden om zo de leefbaarheid 
te versterken. Ook willen we dat je onze 
gemeente ervaart als groen, duurzaam en met 
een toekomstbestendig woningaanbod.

2.  En hoe gaan jullie 
deze realiseren?

Als je zorg nodig hebt, dan moet er een 
toegankelijke sociale infrastructuur zijn. Indien er 
ontwikkelingen zijn, dan gaan deze gepaard met 
een verbetering van het woon- en leefklimaat, 
bijvoorbeeld door extra aanplant van groen 
en verduurzaming. Onze gemeenschapszin 
versterken we door laagdrempelige, betaalbare 
voorzieningen en faciliteiten. We stimuleren actief 
eigenaarschap van onze inwoners door je mee te 
laten denken, praten en besluiten. 

3.  Wat betekent jullie partij 
voor de jongeren binnen de 
gemeente?

DOS is een echte jongerenpartij met veel 
jongeren op de kieslijst, als burgerlid en als 
raadslid. Door jongeren aan ons te verbinden 
en actief de jongerenraad (SJAR) te begeleiden, 
weten we goed wat er speelt en kunnen we 
inspelen op behoeften zoals betaalbare 
huisvesting, aantrekkelijke sportvoorzieningen, 
ontmoetingsplekken en het faciliteren van 
onderwijs- en leerwerkprojecten.

4.  Wat betekent jullie partij 
voor de ouderen binnen de 
gemeente?

Inclusiviteit is een thema dat zeker voor 
ouderen geldt, vooral als het gaat om kunnen 
meedoen in een steeds digitalere samenleving. 
De gemeente moet belemmeringen hierbij 
zoveel mogelijk wegnemen. We willen blijven 
inzetten op passende, levensloopbestendige 
woningen, programma’s tegen eenzaamheid 
en het faciliteren van mobiliteit. We waarderen 
mantelzorg en houden maatschappelijke 
ondersteuning bereikbaar en betaalbaar. 

5.  Wat betekent jullie partij 
voor de ondernemers 
binnen de gemeente?

Onder onze leiding werd afgelopen periode een 
ondernemersfonds geïntroduceerd. Dat moet 
zeker blijven! Daarnaast willen wij kleinschalige 
economische initiatieven voor dagelijkse 
voorzieningen in de kleinere kernen mogelijk 
blijven maken en pleiten wij voor maatwerk ter 
ondersteuning van onze ondernemers die het 
hardst getroffen worden door de coronacrisis.

6.  Waarom moeten inwoners 
en ondernemers op jullie 
partij stemmen?

 
Onze verkiezingsslogan is: ‘#BeterLokaal’ omdat 
wij samen met inwoners in elke kern in staat zijn 
de oplossingen voor dilemma’s te vinden en te 
organiseren. Maar ook ‘#BeterLokaal’ omdat 
wij niet gebonden zijn aan landelijke richtlijnen 
en/of standpunten. En tenslotte ‘#BeterLokaal’ 
omdat DOS een vereniging is van mensen met 
hart voor de gemeenschap en maatschappelijke 
betrokkenheid.

#BeterLokaal

Lijst 1 • DOS

Vlnr: Brenda Slangen • Natascha Wingelaar • Meddy Goossens • Paul Thomassen • Quinten Peerboom • Irma Janssen  
• Sam Janssen • Els Kengen • Daniëlle Smeets • Danny Hendrix • Guus Peters • Julie Meijers • Joep Ummels  

• Luc op den Camp • Salih Suleman • Paul Alberti • Manon Wenmekers - Van Erp • Maurice Gransier • Kevin van de Wauw.

dosstein.nl
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Dat maakt
Stein voor mij
't stökske Limburg woo  
veer grwétsj op zin

1.  Wat zijn de drie 
belangrijkste speerpunten 
uit jullie programma? 
En hoe gaan jullie deze 
realiseren?

Leefbaarheid en samenwerking zijn het 
allerbelangrijkste. Leefbaarheid raakt alle punten 
die in onze kernen aan de orde zijn. Goede 
resultaten daarin behaal je samen met inwoners, 
ondernemers, gehele volksvertegenwoordiging 
en het gemeentehuis. Belangrijke punten 
daarbinnen zijn:

•  De verenigingen, clubs en hun vrijwilligers, 
waarbij wij ons sterk maken voor maximale 
randvoorwaarden en steun. Een positieve 
weerslag op de kosten van en mogelijkheden 
binnen het sociaal Domein zijn het gevolg.

•  Een leeftijdsvriendelijke gemeente willen 
we realiseren met een goed jongeren- en 
seniorenbeleid en blijvende aandacht voor 
mantelzorg en sociale inclusie. Een evenwichtig 
woningaanbod. Inbreiden, flexibiliteit, 
soepelheid en voorrang, is een vereiste.

•  Het ‘totaalpakket’ duurzaamheid / 
klimaatadaptatie. We zullen hier moeten 
inspelen op de razendsnelle voortgang van de 
ontwikkelingen. We geloven daarom niet in 
‘klassieke’ zonneplantages. Die zijn over een 
paar jaar achterhaald. 

2.  Wat betekent jullie partij 
voor de jongeren binnen de 
gemeente?

Belangrijk voor de Jongerenvisie zijn de  
“Kôm éns” activiteiten waarmee we achter de 
kijk van onze jeugd op Stein komen. Hun cruciale 
wensen hebben gegarandeerd praktische 
uitvoerbare oplossingen. Passende subsidies voor 
stichtingen en verenigingen die zorgen voor de 
uitvoering zijn wezenlijk. Ook staan we voor de 
realisatie van voldoende starterswoningen. 

3.  Wat betekent jullie partij 
voor de ouderen binnen de 
gemeente?

Een structurele plaats in advies- en 
overlegorganen voor onze senioren, plus een 
kenmerkend seniorenbeleid. Toegankelijke en 
begrijpelijke gemeentelijke informatie. Menselijke 
hulp voert de boventoon en er is nadrukkelijke 
samenwerking met KBO-PCOB. De vrijwilligers- 
en welzijnsorganisaties worden blind gevonden 
en omgekeerd. Een woonzorgvisie brengt de 
woon en zorg behoefte van onze senioren samen 
en, zoveel mogelijk preventief, in kaart. Zo lang 
en gelukkig mogelijk zelfstandig kunnen wonen is 
het doel.

4.  Wat betekent jullie partij 
voor de ondernemers 
binnen de gemeente?

Wij willen een partner- en ondersteunende rol, 
geen normerende. Daarbij verdienen onze Steinse 
ondernemers een voorkeurspositie.  
We willen zorgdragen dat ondernemers in het 
geheel verenigd worden, zodat hun stem het 
juiste gewicht heeft en relevante samenwerkingen 
kunnen ontstaan.

5.  Waarom moeten inwoners 
en ondernemers op jullie 
partij stemmen?

 
CMB is van en voor onze inwoners, met hulpvaar-
dige en daadkrachtige volksvertegenwoordigers, 
van alle leeftijden, met kennis op alle gebieden, 
diep in de gemeenschap geworteld en daardoor 
optimaal benaderbaar.

Leefbaarheid en samenwerking met iedereen voor iedereen

Lijst 2 • CMB

In het kader van de maatregelen rondom covid19 is deze groepsfoto gefotoshopt.

Vlnr: Theo Van Mulken • Marcel Brandts • Jean Wouters • Leon Fredrix • Chantal Meijers • Huub Driessen 
• Willem Thewissen • Maurice Goossens • Eddy Ubbink • Joyce Römers • Wil Huck • Jo Janssen  

• Rico Thewissen • Jean de Vries • Daan van Ommen • Ingrid van Es • Nancy Martens • Mikel Prooij  
• Jay Loonen • Marcel de Beer • Lucy Smeets • Jos Ostendorf • Kyle Hoeveler.

cmb-stein.nl
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Dat maakt
Stein voor mij
veilig en sociaal

1.  Wat zijn de drie 
belangrijkste speerpunten 
uit jullie programma?

Financieel gezond en duurzaam wonen
•  Realistische en betaalbare duurzaamheids-

maatregelen voor woningen. 
•  Voldoende woningen voor jongeren en 

senioren die aansluiten bij de actuele 
woonwensen en bestendig zijn voor 
verschillende levensfasen; aanbod in de sector 
middelhoge huur schiet tekort.

•  Woonlasten die niet uit de pas lopen met de 
gemeentelijke ambitie; we willen niet langer de 
duurste gemeente van de regio zijn.

 
Zorg in de breedste zin van het woord
•  Niet alleen jeugdzorg maar ook ouderenzorg 

vinden wij belangrijk; de gemiddelde leeftijd 
wordt immers steeds hoger.

 
Een veilige, sociale en financieel 
gezonde gemeente
•  Lokale lasten zo laag mogelijk voor 

burgers en ondernemers.
•  Een sluitende begroting met een 

gezonde financiering.
•  De aantrekkelijkheid en aantrekkingskracht  

van de gemeente Stein vergroten.

• Een veilige en leefbare gemeente.
• Relatie met de burger.

2.  En hoe gaan jullie 
deze realiseren?

CDA Stein staat voor ALLE inwoners van Stein. 
Wij hebben een realistisch verkiezingsprogramma 
geschreven met input uit de samenleving. 
Om daartoe te komen hebben wij regelmatig 
overleg met inwoners, verenigingen, 
ondernemers, maatschappelijk middenveld etc.

3.  Wat betekent jullie partij 
voor de jongeren binnen  
de gemeente?

Met de Jongerenvisie hebben wij laten zien 
er voor onze jongeren te willen zijn. En dat 
onderstrepen wij met de wens om een aparte 
portefeuille Jongerenbeleid in te stellen voor 
de komende bestuursperiode. Wij willen 
onderzoeken of de gemeente garant kan staan 
voor een deel van de studieschuld zodat starters 
ook daadwerkelijk meer mogelijkheden krijgen 
om dat 1e huis te kunnen kopen.

4.  Wat betekent jullie partij 
voor de ouderen binnen  
de gemeente?

CDA Stein vraagt al lang aandacht voor de 
woonmogelijkheden van de senioren in onze 
gemeente, daar blijven wij voor vechten. 
Daarnaast zijn centrale voorzieningen, zorg op 
maat en een veilige omgeving zaken welke wij 
super belangrijk vinden. 

5.  Wat betekent jullie partij 
voor de ondernemers 
binnen de gemeente?

Een goed ondernemersklimaat is belangrijk. 
Enerzijds voor de grotere bedrijven waar veel 
werkgelegenheid is maar ook bij de middenstand.  
Een gezellige en levendige winkelomgeving waar 
reuring is draagt ook bij aan leefbaarheid in onze 
gemeente. Daar staat CDA Stein voor.  

6.  Waarom moeten inwoners 
en ondernemers op jullie 
partij stemmen?

 
CDA Stein bedrijft politiek met een open vizier en 
durft ook het minder goede nieuws te brengen. 
Wij houden van duidelijkheid en eerlijkheid.
Daar heb je uiteindelijk het meeste aan. We zullen 
het samen, met elkaar, moeten doen.

#Kortelijnmetstein

Lijst 3 • CDA

Vlnr: Ken Daemen (Urmond) • Leon Tummers (Elsloo) • Leon Aarts (Urmond) • Samira Schröeder-Bendada (Berg ad Maas)  
• Eric Bours (Stein, lijsttrekker) • Suzanne Cramers (Elsloo) • Frank Janssen (Stein)  

• Tom Janssen (Stein) • Math Horrichs (Berg ad Maas) • Marie-José Penders-Bolton (Urmond)

cdastein.nl
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Dat maakt Stein voor mij
altijd in beweging en ontwikkeling

Stein is nooit af

Lijst 4 • SB

Vlnr: Noud Claessens • John Cleuters • Joey Stijns • Resi Conjour-Meijers • Jari Knoops • Quinty Boemen  
• Davy Pepels • Graad Coumans • Rene Demandt • Paul Lardenoije • Mirjam Driessen-Frederix  

• Tom Keulen • Gina van Mulken- Van Lingen
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1.  Wat zijn de drie 
belangrijkste speerpunten 
uit jullie programma?

De vastzittende woningmarkt in beweging 
krijgen, zodat er kansen voor jongeren en 
ouderen op de woningmarkt ontstaan.
Het mogelijk maken dat de leefbaarheid in Stein 
op een sociale manier wordt versterkt en iedereen 
kan blijven meedoen. De energietransitie moet 
voor iedere inwoner op een betaalbare manier 
worden ingezet.

2.  En hoe gaan jullie 
deze realiseren?

Wij zullen, net zoals de afgelopen periode, zaken 
met daadkracht blijven voorzetten.

3.  Wat betekent jullie partij 
voor de jongeren binnen de 
gemeente?

De jeugd heeft de toekomst en moet 
mogelijkheden hebben om op een betaalbare 
manier te wonen en de ruimte krijgen om zich te 
ontwikkelen. Wij willen het jongerenbeleid op 
het gebied van wonen, zorg, welzijn en onderwijs 
verder stimuleren en vormgeven. Voorbeelden 
hiervan vindt u in ons verkiezingsprogramma. 

4.  Wat betekent jullie partij 
voor de ouderen binnen de 
gemeente?

Omdat het aantal ouderen een steeds groter 
wordende groep binnen onze samenleving 
vormt, hecht Steins Belang grote waarde 
aan een seniorvriendelijk beleid. Stein, een 
seniorvriendelijke gemeente, is nooit af 
en zal zichzelf moeten blijven vernieuwen. 
Ouderenbeleid op de gebieden: wonen, zorg en 
welzijn moet in ontwikkeling blijven.  
Zie ons verkiezingsprogramma. 

5.  Wat betekent jullie partij 
voor de ondernemers 
binnen de gemeente?

Onze ondernemers zijn van onschatbare waarde 
voor de werkgelegenheid en de welvaart in de 
gemeente Stein. Wij blijven inzetten op een 
ondernemersvriendelijk beleid op het gebied 
van goede dienstverlening en facilitering. 
Verbetervoorstellen voor het functioneren 
van het ondernemersloket zijn altijd welkom. 
Ondernemers laat van je horen, dit kan ook bij 
Steins Belang. Een vestigingsklimaat met mindere 
regels en bureaucratie.

6.  Waarom moeten inwoners 
en ondernemers op jullie 
partij stemmen?

 
Met de steun van u als kiezer, zullen wij als 
stabiele en betrouwbare bestuurspartij er de 
komende vier jaar weer zijn. Voor een zelfstandige 
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.

steinsbelang.nl
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Dat maakt
Stein voor mij
lokaal samen sterker verder

1.  Wat zijn de drie 
belangrijkste speerpunten 
uit jullie programma?

Onze inwoners en ondernemers verdienen 
alle mogelijkheden om prettig te wonen en 
om succesvol te ondernemen.  
Daarom zijn onze 3 belangrijkste speerpunten:
• Betaalbaarheid
• Leefbaarheid
• Veiligheid

2.  En hoe gaan jullie 
deze realiseren?

Wat goed is, moet goed blijven…
…en wat beter kan, dat moet beter!

VVD Stein zet zich in voor:
• Verantwoord gebruik van belastinggeld.
• V erduurzaming die betaalbaar blijft voor
 gezinnen en ondernemers
• Het bouwen naar vraag en behoefte
•  Een actieve promotie en ondersteuning  

van het verenigingsleven
•  Preventieve maatregelen en het optimaal 

bestrijden van vandalisme en zwerfafval
•  Veiligheid en goede doorstroming voor alle 

verkeersgebruikers

3.  Wat betekent jullie partij 
voor de jongeren binnen de 
gemeente?

Jongeren maken de toekomst.  
We moeten jongeren koesteren want zonder hen 
geen toekomst op een vitaal en levend Stein.  

VVD Stein zet zich in voor:
•  Dat jongeren optimaal gebruik kunnen maken 

van jeugdvoorzieningen, zoals sportvelden en 
jeugdcentrum

• Ondersteuning van initiatieven van jongeren 
• Cultuur- en muziekonderwijs 
•  Beleid om pesten uit te bannen. In gemeente 

Stein mag je zijn wie je bent
• Betaalbare jongerenhuisvesting

4.  Wat betekent jullie partij 
voor de ouderen binnen de 
gemeente?

Senioren maken de samenleving.  
Senioren hebben ons gebracht waar we nu staan. 

VVD Stein zet zich in voor:
•  Initiatieven die woonvormen voor senioren 

creëren.
•  Mogelijkheden tot het zo lang als mogelijk 

zelfstandig blijven wonen
•  Het creëren van dichtbijgelegen 

gezondheidsdiensten
• Initiatieven tegen eenzaamheid

5.  Wat betekent jullie partij 
voor de ondernemers 
binnen de gemeente?

Ondernemers maken de economie.  
Ondernemers en ZZP’ers verdienen onze 
volle aandacht. 

VVD Stein zet zich in voor:
•  Goede en doelgerichte contacten tussen 

gemeente en bedrijven
•  Een gemeentelijke organisatie die zoveel 

mogelijk inkoopt bij lokale ondernemers
•  De promotie van toerisme als een belangrijke 

tak van de lokale economie
•  Goede randvoorwaarden voor een optimaal 

ondernemersklimaat 

6.  Waarom moeten inwoners 
en ondernemers op jullie 
partij stemmen?

 
Stein blijft voor ons een zelfstandige, veilige en 
betaalbare gemeente met een eigen Maaskants 
karakter. Kansen op het gebied van economie 
en werkgelegenheid, die bijdragen aan welvaart 
en welzijn voor onze burgers en ondernemers, 
benutten we.

Stein blijft goed, wordt beter

Lijst 5 • VVD

Vlnr 1e rij: Myrthe Helwig • Semna Rouschop • Frank Dassen • Rob Drummen
Vlnr 2e rij: Rob Helwig • Ab Broersma • Patrick Ruijters

Vlnr 3e rij: Peter Salden • Rob Hermens • Regina Lotz
Ontbrekend op deze foto Josyane Kremers • Elly Snackers

stein.vvd.nl
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Dat maakt
Stein voor mij
sterk en sociaal

1.  Wat zijn de drie 
belangrijkste speerpunten 
uit jullie programma?

1. Betaalbare woningen voor iedereen.
2. Een leefbare en duurzame gemeente.
3. Eerlijke kansen voor iedereen: 
 a. Terugdringen (energie)armoede.
 b. Investeren in werk en scholing.

2.  En hoe gaan jullie 
deze realiseren?

1.  Stimuleren van creatieve bouwvormen, zoals 
Tiny Houses, Ecowoningen en Knarrenhofjes. 
Met het bouwen van woonhofjes, waarin 
ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen 
blijven wonen met veel privacy en tegelijkertijd 
profiteren van samen wonen, stimuleren 
wij de doorstroom. Door Knarrenhofjes te 
combineren met Tiny Houses voor jongeren, 
creëren we tevens een woonomgeving waar 
jong en oud samenleven en omzien naar elkaar. 

2.  De energietransitie moet voor iedereen 
betaalbaar zijn. 

•  Via een fonds ondersteunen we huiseigenaren 
bij de financiering van de isolatie of het 
plaatsen van zonnepanelen. 

•  Samen met woningcorporaties verminderen we 
de energielasten voor alle huishoudens en in 
het bijzonder voor minima.

3.  In Stein groeit 1 op de 5 kinderen op in 
armoede. Huishoudens die op papier te veel 
verdienen komen vaak niet in aanmerking 
voor hulp. In Stein hoeft niemand onder de 
armoedegrens te leven. 

• Ieder kind in Stein doet mee!
•  Het reële inkomen (leefgeld na aftrek van 

alle lasten) van huishoudens wordt het 
uitgangspunt bij alle regelingen.

3.  Wat betekent jullie partij 
voor de jongeren binnen de 
gemeente?

Jongeren missen behalve hun vrijheid ook 
perspectief. De PvdA wil dat jongeren weer 
perspectief krijgen. Perspectief op een toekomst 
waarin een betaalbare woning een zekerheid 
is, waarin iedereen een stage kan vinden en 
waarin je bij je eerste baan een goed contract en 
eerlijk salaris krijgt. Kortom, een toekomst waar 
jongeren weer naar uit kunnen kijken.

4.  Wat betekent jullie partij 
voor de ouderen binnen de 
gemeente?

De PvdA wil dat de inwoners van Stein ook oud 
kunnen worden in Stein. Dit betekent voldoende 
en adequate huisvesting voor ouderen, goede 
zorg in de buurt en voldoende (culturele) 
activiteiten om mee te blijven doen in de 
samenleving. 

5.  Wat betekent jullie partij 
voor de ondernemers 
binnen de gemeente?

Het MKB is de motor van de economie.  
Samen met de ondernemers in de detailhandel 
willen we de werkgelegenheid stimuleren.  
Het versoepelen van regelgeving kan 
daarbij helpen, net zoals het investeren in de 
mogelijkheden binnen de gemeente. 

6.  Waarom moeten inwoners 
en ondernemers op jullie 
partij stemmen?

 
Ons plan voor Stein is gericht op een “Stein 
voor iedereen”. Met een betaalbare woning 
voor iedereen. Waarin we omzien naar elkaar en 
niemand buiten de boot valt. Met duurzaamheid 
hoog in het vaandel. Waarin meedoen aan sport 
en cultuur vanzelfsprekend is. Waar geïnvesteerd 
wordt in goed werk en scholing.  
 
Met uw stem kunnen we lokaal  
het verschil maken.

Ons plan voor een eerlijker en socialer Stein

Lijst 6 • PvdA

Vlnr: Marijke Clerx • Hub Vaessen • Seddik Ghoule  
• José Ie • Lieke Schmeitz • Boudewijn Janssen

Op de groepsfoto ontbreken Helga Heijing-Meessen  
en Ronald Jaspar.

stein.pvda.nl
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Sam Janssen (18 jaar)  
Lijst 1 • DOS 

 
Wat maakt Stein voor mij? 

Stein is voor mij een gemeente waar voor alles 
en iedereen plek is. Jong, oud, met of zonder 

beperking, in Stein maakt dat niets uit. Bedenk 
het maar en het is voorzien in Stein; alle mogelijke 

faciliteiten voor elke inwoner.  

Waarom moeten ze op jou, als jongste  
van de lijst stemmen?  

Als echte “Measer” jong ben ik opgegroeid 
in de gemeente Stein. Zodoende heb ik veel 

weet van wat er speelt in onze gemeente, maar 
bekijk ik alles toch nog door de ogen van een 
jonge inwoner. Precies dat wil ik dan ook ten 

goede laten komen aan de gemeente Stein. Ik 
ben een persoon die graag in contact komt met 
alle dorpskernen en de jeugd die daarin woont. 
Samen kunnen we zo bouwen aan het Stein van 

de toekomst. 

Jongeren in de politiek

Jongeren hebben de toekomst. Zij kijken verder dan een regeerperiode. Daarom ging de 
gemeente Stein in gesprek met de jongste van iedere lijst en legde hen twee vragen voor. 

Jay Loonen (17 jaar)  
Lijst 2 • CMB 

 
Wat maakt Stein voor mij?  

Leeftijdsvriendelijk leefbaar zijn  
 

Waarom moeten ze op jou, als jongste  
van de lijst stemmen?  

Door mijn opa Jack Meijers is politiek mij 
met de paplepel ingegoten. Binnen het 

CMB voel ik vertrouwen in mij en bovendien 
verbondenheid, daadkracht en de wil om van 

betekenis te zijn voor onze inwoners. Dé ideale 
voedingsbodem om vanuit mijn ‘jongeren kijk’ 

op Stein, onze generatie en behoeften perfect te 
vertegenwoordigen.   

Frank Janssen (26 jaar)  
Lijst 3 • CDA

Wat maakt Stein voor mij?  
Voor mij staat Stein voor levendige dorpskernen 
met een rijk verenigingsleven en saamhorigheid. 

Een goed bereikbare gemeente maar 
tegelijkertijd met een typisch dorps karakter.  

Een gemeente met goede voorzieningen, voor 
jong én oud.   

 
Waarom moeten ze op jou, als jongste  

van de lijst stemmen? 
  Als jongeren kandidaat ga ik mij sterk maken voor 

betaalbare starterswoningen zodat jongeren 
onderdeel kunnen blijven uitmaken van onze 

mooie gemeente en verenigingen.
 

Quinty Boemen (17 jaar) 
Lijst 4 • SB

Wat maakt Stein voor mij? 
Stein is voor mij de plaats waar ik opgegroeid 

ben en ik de mogelijkheden krijg om me te 
ontwikkelen.  

 
Waarom moeten ze op jou, als jongste  

van de lijst stemmen? 
 Ik wil een brug slaan tussen de jeugd van Stein 

en de gemeente, om hun belangen onder de 
aandacht te brengen en zo een mooie toekomst 

voor ons gemeente te realiseren.

Myrthe Helwig (18 jaar)   
Lijst 5 • VVD

Wat maakt Stein voor mij? 
Stein is voor mij een warm welkom.

Niet alleen omdat ik hier ben opgegroeid maar 
ook door de mensen zelf, de betrokkenheid van 

de mensen, de cultuur en niet te vergeten de 
mooie natuur in en rondom Stein.

 
Waarom moeten ze op jou, als jongste  

van de lijst stemmen?
Geboren en getogen in Stein, ben ik mij bewust 

wat Stein nodig heeft en met name onder de 
jongeren. Ik wil graag de betrokkenheid van Stein 
ook nog meer laten groeien onder de jongeren, 
zodat ook zij een toekomst hebben in Stein en 

Stein als een warm welkom zullen blijven voelen.

Lieke Schmeitz (26 jaar) 
Lijst 6 • PvdA

Wat maakt Stein voor mij? 
Stein is een gemeente met een rijk 
verenigingsleven, rijke cultuur, vol 
ondernemingszin en mooie natuur.  

Daarom is Stein mijn thuis.
 

Waarom moeten ze op jou, als jongste  
van de lijst stemmen? 

 Ik vertegenwoordig de jongeren, de toekomst 
van Stein. Werkenden en studenten die in Stein 

hun toekomst opbouwen. Als lid, voorzitter 
en secretaris van de SJAR zag ik al dat 

leeftijdgenoten de toekomst waren en zijn.
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Beste jongere, 

Vanaf je 18de mag je autorijden 
zonder begeleiding, trouwen en 
alcohol kopen. Dat wist je natuurlijk 
allang. Maar vanaf je 18de mag je 
óók stemmen! Dit kan dit jaar op 
14,15 en 16 maart 2022 tijdens de 
gemeenteraadsverkiezingen. 

Like jouw favoriet
Dagelijks liken we heel veel 
berichten op social media. 
Nóg belangrijker is om ook jouw 
favoriet tijdens de verkiezingen te 
liken. Waarschijnlijk ben je er nu 
nog niet mee bezig, maar jouw stem 
heeft invloed op jóuw toekomst. 
Handig als je bijvoorbeeld ooit 
zelf een betaalbaar huis in onze 
gemeente wilt. 

Nog geen idee op wie? 
Geen probleem, check dan deze 
verkiezingskrant, waar we de 
programma’s van de verschillende 
partijen helder voor je naast elkaar 
hebben gezet en je hiernaast kennis 
kunt maken met de jongste van 
iedere lijst.

Meer informatie? 
Op www.gemeentestein.nl/
verkiezingen vind je alle 
informatie, waaronder ook de 
video's van de Steinse Jongeren 
Adviesraad, waarin ze in gesprek 
gaan met de verschillende partijen.

Dus kom ook en maak  
gebruik van jouw stem! 

Met vriendelijke groet, 

Marion Leurs-Mordang
Burgemeester van  
de gemeente Stein

PS: Ben jij in het bezit van een auto?  
Neem dan gezellig je opa, oma, 
buurman of buurvrouw met je mee.  
Zo zorgen we samen voor 
een maximale opkomst. 

Brief aan onze jongeren

Stein is de allereerste gemeente van Nederland die door de jongeren(advies)raad,  
de SJAR, gevraagd en ongevraagd advies krijgt over diverse activititeiten/plannen.  
Wij als leden van de SJAR hopen dan ook dat we samen met jullie, de jongeren,  
iets kunnen betekenen voor elkaar.  
We moeten ons laten horen, want onze mening is belangrijk! 

Contact?  
E-mail: steinsejongerenadviesraad@gmail.com

SJAR Colofon
Uitgave van 
Gemeente Stein 
046 435 93 93 • gemeentestein.nl

Concept en vormgeving 
Kamer8cht | merk, ontwerp en communicatie 
046 437 00 39 • kamer8cht.nl

Tekstredactie 
Gemeente Stein

Beeldredactie 
Gemeente Stein en Kamer8cht

Oplage 
12.000 exemplaren
Maart 2022

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits 
de gemeente Stein hier toestemming voor heeft 
ge geven. Gemeente Stein en Kamer8cht zijn niet 
aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant.

Scan de QR code 
Bekijk hier alle informatie 
over de gemeenteraads-
verkiezingen 2022.
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Overzicht stembureaus 14 en 15 maart 2022

 MFC De Grous Heerstraat Centrum 38 Stein

 Café Brasserie Merode Merodestraat 31 Stein

 MFC Berg a/d Maas Bergerweg 1   Berg aan de Maas

 Maaslandcentrum Burg Maenenstraat 45 Elsloo

Overzicht stembureaus 16 maart 2022

 MFC De Grous Heerstraat Centrum 38 Stein

 Café Brasserie Merode Merodestraat 31 Stein

 Gemeentehuis  Stadhouderslaan 200 Stein

 Pintelierke  Schineksstraat 11 Stein

 MFC Berg a/d Maas Bergerweg 1   Berg aan de Maas

 Maaslandcentrum Burg Maenenstraat 45 Elsloo

 Gymzaal Joannes Riviusstraat  Joannes Riviusstraat 2a Elsloo

 L.T.V. Elsloo Mergelakker 68 Elsloo

 Buurthuis Urmond Urmonderplein 43 Urmond

 Fanfarezaal Oud Urmond Urmonder Maasstraat 5 Urmond

 Zaal Meers (de Hoorn) Koeweide 41 Meers

Laat uw stem horen! 
Op 14, 15 en 16 maart 2022 zijn de verkiezingen 
voor de gemeenteraad. U kunt stemmen bij ieder 
stembureau in uw gemeente. Dat is de gemeente 
waar u op 1 februari 2022 stond ingeschreven. 
Bent u verhuisd rond deze tijd en hebt u geen 
nieuwe stempas ontvangen voor de gemeente 
waar u woont, neem dan contact op met uw 
nieuwe gemeente.

Het verkiezingsproces verloopt deze keer iets 
anders dan we gewend zijn. Extra maatregelen 
worden genomen om het risico op verspreiding 
van het coronavirus zo klein mogelijk te houden. 
Zo kunt u op een veilige manier uw stem 
uitbrengen en kunnen de stembureauleden veilig 
hun werk doen op het stembureau.

Toegankelijkheid stembureaus 
Alle stembureaus zijn voor minder valide 
toegankelijk. Het stembureau MFC de Grous 
is voor stemgerechtigden met een visuele 
beperking op alle drie de dagen ingericht met 
een Soundbox en Stemmal. Op de mal kunt u via 
nummering uw stem uitbrengen. Tevens kunt u via 
een koptelefoon de kandidaten horen. Zo kunt u 
helemaal zelfstandig stemmen. 

Vervoersmogelijkheden 
Heeft u een vervoersprobleem, waardoor het u 
niet lukt om naar het stembureau te komen? 
Tijdens de gemeenteraadsverkiezing kunt u gratis 
een beroep doen op de Wensauto. Die brengt u 
naar het stemlokaal, wacht tot u gestemd heeft en 
brengt u weer naar huis. 
Wensauto Meers rijdt elke werkdag van 9.00 uur 
tot 17.00 uur. U moet hiervoor minimaal een dag 
van te voren bellen om te reserveren.  
 
Telefoon: 06 28 44 76 14 of 046 426 33 95.  
Zorg ervoor dat u tijdig een afspraak maakt.

Stempas, legitimatie 
en machtigen 
U mag stemmen bij een stembureau in 
uw gemeente als u:

•  op 1 februari 2022 stond ingeschreven 
bij uw gemeente;

•  18 jaar of ouder bent op de dag 
van de verkiezingen;

• niet uitgesloten bent van het kiesrecht

Als u gaat stemmen, dient u altijd uw stempas 
en een legitimatiebewijs mee te nemen. Dat 
geldt ook indien een lid van het stembureau 
een bekende van u is. Zonder stempas én 
legitimatiebewijs mag u niet stemmen.

Stempas
U krijgt de stempas thuisgestuurd. De stempas 
wordt naar het adres gestuurd waar u op 1 
februari 2021 stond ingeschreven. U ontvangt 
de stempas uiterlijk 2 maart 2022. Hebt u geen 
stempas ontvangen? Of bent u uw stempas kwijt? 
Vraag op tijd een vervangende stempas aan. Uw 
aanvraag moet uiterlijk vrijdag 11 maart 2022 vóór 
17.00 uur bij de gemeente zijn.  
U kunt voor die tijd ook langskomen bij de 
gemeente om een nieuwe stempas aan te 
vragen. Kijk op www.gemeentestein.nl voor de 
openingstijden. Vergeet uw identiteitsbewijs niet 
mee te nemen. 

Legitimatie
Het legitimatiebewijs (paspoort, ID of rijbewijs) 
mag maximaal vijf jaar verlopen zijn. Indien u niet 
over een legitimatiebewijs beschikt of deze  
kwijt bent, neem dan tijdig contact op met  
de afdeling Dienstverlening, bureau  
verkiezingen via telefoonnummer  
046 435 93 93.

Stemlokalen, steminformatie en vervoer

Machtigen
Als u zelf niet kunt stemmen, dan kunt u iemand 
machtigen. Dat betekent dat u iemand anders 
toestemming geeft om voor u te stemmen.  
Dit kan op 2 manieren:
•  U machtigt iemand via uw stempas.  

Dit kan alleen als de gemachtigde 
in dezelfde gemeente stemt als u.

•  U machtigt iemand schriftelijk.  
Dan krijgt degene die namens u gaat stemmen 
een volmachtbewijs toegestuurd.

Voor een volmacht voor de verkiezingen geldt 
dat de gemachtigde:
•  voor maximaal 2 personen per volmacht 

mag stemmen;
•  de volmachtstem tegelijk moet uitbrengen 

met zijn of haar eigen stem;
•  bij het stemmen de machtiging(en) moet laten zien;
• zich bij het stemmen moet identificeren;
•  ook een kopie ID van de machtiger kan laten zien.

Locaties waar u kunt stemmen 
De gemeente Stein richt voor de verkiezingen 
op drie dagen stembureaus in. Let op! Niet ieder 
stembureau is alle drie de dagen open. Hieronder 
vindt u een overzicht van welke stembureaus op 
welke dagen open zijn. Alle stembureaus zijn 
geopend van 7.30 uur tot 21.00 uur.
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Stem op  14 t/m 16 maart! 
En maak Stein nog meer  

van u.
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