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Sleutel van Elsloo

Ken je de interactieve 
speurtocht voor jong en 
oud in Elsloo al? 

Lees er alles over 
op pagina 4. 

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze 
digitale nieuwsbrief op  

www.gemeentestein.nl/
nieuwsbrief

Cultuur in Stein

Cynthia Smeets is beleids-
medewerker kunst en cultuur 
bij de gemeente Stein. Wat 
daar allemaal bij komt kijken?  

Dat vertelt ze op pagina 11.

" Toen ik mijn  
eerste musical 
zag, dacht ik:  
dit wil ik ook!" 
 
Lees het verhaal van Valeska 
Poismans op pagina 6. 

april 
2022

Alsjeblieft! 
De gemeente Stein 
biedt jou deze 
Maaskentjer gratis aan.

Dat maakt
Stein voor mij
een bron van cultuur 
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Op de hoogte  
blijven van plannen 
en vergunningen
in jouw buurt? 

Je vindt de bekendmakingen wekelijks bij 
de servicepunten van de gemeente Stein. 
Zo weet je wat er speelt in jouw straat en buurt.  
Liever per mail op de hoogte blijven? Dat kan! 
Ga naar www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt  
en activeer de e-mailservice of download de app.  

Zorg er daarom voor dat je hond  
geen (jonge) dieren kan doodbijten.

Je ziet ze overal: vogels in de weer met takjes en mos om hun 
nestje te gaan bouwen. Het zijn natuurlijk niet alleen (water)
vogels die bezig zijn met het bouwen van een nest voor hun 
kroost. Ook konijnen, hazen, reeën, dassen en andere dieren 
zijn druk bezig met gezinsuitbreiding.

Extra kwetsbaar
In het broedseizoen zijn ouders en hun jonge dieren extra 
kwetsbaar. Ieder jaar zien we foto’s voorbijkomen van 
jonge reeën, konijnen en vogels die zijn doodgebeten door 
loslopende honden. Soms sterven de dieren niet door 
een beet, maar van de stress nadat ze opgejaagd zijn door 
een hond. Houd daarom je hond aan de lijn, zeker in het 
broedseizoen! 

Hoe zit het ook alweer? 
In de hele gemeente Stein moet je jouw hond aan de 
lijn houden, met uitzondering van de losloopgebieden. 
Als je hond niet aangelijnd is, kun je daar een boete 
voor krijgen. De plekken waar je je hond los mag laten, 
vind je op www.gemeentestein.nl/hondenbeleid

Wil jij graag een evenement of activiteit aanmelden?  
Dat kan! Ga naar www.gemeentestein.nl/activiteiten

Hier kun je ook alle evenementen en activiteiten 
bekijken of meer informatie vinden.

Activiteit  
of event?  
Meld 'm aan!

In samenwerking met de Belastingdienst biedt 
bibliotheek De Domijnen een gratis belastingspreekuur 
aan. Tijdens het spreekuur helpen medewerkers 
van de belastingdienst je bij het invullen van jouw 
belastingaangifte. Ook weten zij raad met het aanvragen 
van een toelage. Je hoeft geen lid van de bibliotheek 
te zijn. Het enige wat je hoeft te doen, is je vooraf 
aanmelden. Dan wordt er een heel uur voor jou ingepland. 

Wat moet je meebrengen?
Om de belastingaangifte of eventuele aanvragen te laten 
invullen, moet je een aantal zaken meenemen naar de afspraak:
• Een werkende DigiD. Heb je nog geen DigiD?  

Deze kun je aanvragen op de website van de overheid. 
Controleer je DigiD door thuis alvast een keer in te loggen.

• Jaaropgave(n) van het afgelopen jaar.
• Documenten die belangrijk zijn:
 -   Een overzicht van je hypotheekschulden als je in 

aanmerking wil komen voor hypotheekrenteaftrek.
 -   Een rekeningoverzicht als er meer vermogen 

is dan 20.000 euro.

Waar en wanneer?
Bibliotheek Stein, Heerstraat Centrum 38 6171 HW Stein
Op 7, 14 en 28 april tussen 10.00 – 13.00 uur

Aanmelden 
Aan de balie van de bibliotheek (ma t/m za 10.00 – 17.00 uur), 
via 088 - 599 56 60 of via bibliotheek.stein@dedomijnen.nl

Gratis belasting-
spreekuur in april

Het broedseizoen 
begint weer
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Wat is een mooie 
plek voor een 
levensbos in de 
gemeente Stein?
In een levensbos kunnen inwoners, bedrijven 
en verenigingen een boom adopteren of 
planten voor een speciale gelegenheid. 
Je kunt dan denken aan de geboorte van 
een kind, een jubileum of een blijvende 
herinnering van iemand die je liefhebt. 

Een andere belangrijke reden voor de aanleg 
van een levensbos is biodiversiteit. Bomen en 
struiken bieden onderdak en bescherming 
aan allerlei dieren. Ze maken onze unieke en 
waardevolle gemeente nog een beetje mooier 
en groener. Voor één groot levensbos is helaas 
geen plek in de gemeente Stein. Daarom zijn 
we op zoek naar verschillende mooie plekken 
voor het planten van levensbomen. 

We willen graag weten of jij 
plekken in onze gemeente 
kent die perfect zouden 
zijn voor een levensbos 
van ongeveer duizend 
vierkante meter. Ook 
zijn we benieuwd hoe 
die plekken er volgens 
jou uit moeten komen te zien. 
Op www.gemeentestein/levensbos 
staat een vragenlijst die je kunt invullen. 
Bij de servicepunten in onze gemeente 
(kijk op de achterkant van de 
Maaskentjer voor de locaties) 
kun je een papieren exemplaar 
ophalen. De vragenlijst is in 
te vullen tot en met 10 april.

Mijlpaal nieuwe 
landelijke woonwijk 
Bramert Noord
Begin maart zetten wethouder Danny Hendrix en 
Nadja van Es van JPO hun handtekening onder 
de samenwerkingsovereenkomst Bramert Noord. 
Ook het bestemmingsplan ligt inmiddels ter 
inzage. Dit zijn belangrijke stappen richting de 
vijftig woningen die gebouwd gaan worden in 
Bramert Noord in Urmond. 

Wethouder Hendrix: "Ik denk dat we samen echt een 
mijlpaal hebben bereikt met het ondertekenen van 
deze samenwerkingsovereenkomst. We hebben lang 
gepraat over Bramert Noord en gaan nu richting 
uitvoering van de vijftig woningen met voor ieder 
wat wils. Ook de inpassing in het landschap met de 
ruime opzet en het vele groen en de aandacht voor 
biodiversiteit en duurzaamheid zorgen ervoor dat de 
gemeente Stein en in het bijzonder Urmond straks 
een prachtige plek om te wonen rijker is."

Nadja van Es beaamt dat: "Als ontwikkelaar kijken we 
altijd naar de identiteit van de plek en Bramert Noord 
is van oudsher een agrarisch gebied geweest. Dat laten 
we terugkomen in de architectuur van de woningen. 
Een van de type woningen in Bramert is bijvoorbeeld 
een ‘schuurwoning’. Niet alleen de woningen zelf zijn 
belangrijk, een gezonde woonomgeving hoort er ook 
bij. We hebben het over een omgeving waar de natuur 
volop de ruimte krijgt, die uitnodigt om naar buiten te 
gaan en te bewegen en te ontspannen. Genoeg groen 
en biodiversiteit is daarbij belangrijk."

De eerstvolgende stap ligt bij de architect, 
die aan de slag gaat met het ontwerp van de 
woningen. De verkoop van de woningen is voor 
dit najaar gepland.

Heb je interesse in een woning op Bramert Noord 
of wil je er graag meer over lezen? Kijk dan op 
www.gemeentestein.nl/bramertnoord

Het bestemmingsplan Bramert Noord kun je 
raadplegen op: www.ruimtelijkeplannen.nl 

Dat maakt
Stein voor mij
een veilig thuis

Vermiste personen worden 
eerder teruggevonden

Meld je aan 
bij Burgernet
www.burgernet.nl
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toeristische seizoen! Jij ook? 

Zuid-Limburg Magazine
In dit tijdschrift kunnen inwoners en bezoekers kennismaken met 
onze streek aan de hand van ‘de grote verhalen van Zuid-Limburg’. 
De verhalenvertellers zijn markante inwoners met een passie of 
bijzondere kennis. De lancering van Zuid-Limburg Magazine is 
rond Pasen. Het blad kun je dan gratis afhalen bij toeristische 
informatiepunten en bij verschillende ondernemers. 

Het is  weer lente en de corona-maatregelen 
zijn opgeheven. We kunnen er dus eindelijk 
weer op uit! Hopelijk kunnen we veel nieuwe 
bezoekers verwelkomen en zelf ook genieten 
van al het moois in de gemeente Stein. Wat is er 
zoal te doen en te beleven? 

Rolstoel- en scootmobielvriendelijk
Speciaal voor mensen die gebruikmaken van een 
rolstoel of scootmobiel is in het Steinerbos een route 
aangelegd. Zo kan iedereen genieten van dit mooie 
gebied. Bij de start van de route bij brasserie Steinerbos 
zijn extra gehandicaptenparkeerplaatsen gemaakt 
en de slechte stukken van de weg zijn opgeknapt. 
De route opent naar alle waarschijnlijkheid in mei. 

Sleutel van Elsloo
De Sleutel van Elsloo is een interactieve speurtocht voor jong en oud met verschillende opdrachten in 
Oud-Elsloo. Tijdens de speurtocht help je mee met het oplossen van een eeuwenoud mysterie. De Sleutel 
van Elsloo is een familieproduct van de toeristische werkgroep Maaskentj.

Wethouder Gina van Mulken: "Wij zijn er trots op dat de vrijwilligers van de Maaskentj deze Sleutel van 
Elsloo hebben ontwikkeld. Toerisme, cultuur en beweging komen allemaal samen. Naast het Auvermenkes-
mysterie in Oud-Stein is dit een waardevolle aanvulling op het toeristische aanbod in onze gemeente!"

Meer informatie over het Auvermenkesmysterie en de Sleutel van Elsloo  
vind je op www.hartvandemaasvallei.nl 

Route vol Verwondering 
Tijdens deze nieuwe fietsroute maak je als fietser kennis met het verborgen erfgoed 
van de regio Westelijke Mijnstreek. QR-codes geven je toegang tot audiofragmenten, 
360 gradenfoto’s, droneshots en korte video’s. Een must om te fietsen, ook om de eigen 
regio nog beter te leren kennen! De fietsroute is samen met Visit Zuid-Limburg en de 
gemeenten Echt-Susteren, Sittard-Geleen en Beek gerealiseerd met een financiële 
bijdrage van de provincie Limburg. Meer informatie over de Route vol Verwondering 
volgt binnenkort op www.gemeentestein.nl

Alle toeristische informatie over,  
in en rondom Stein kun je vinden 
op www.hartvandemaasvallei.nl  
Veel plezier! 

Foto: André van Zundert
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Sociaal Inclusiepanel

Wat doet het 
Sociaal Inclusiepanel?
"Ben jij lid van het Inclusiepanel? Kunnen jullie ervoor zorgen dat de bermbegroeiing 
bij ons in de straat gesnoeid wordt?" Na deze opmerking heb ik geprobeerd om uit te 
leggen waar het Inclusiepanel zich mee bezighoudt. Blijkbaar is het voor veel mensen 
niet duidelijk wat het panel probeert te bereiken.

In het verleden werd er vaak gesproken over integratie van personen met een beperking. 
Zij moesten zich aanpassen aan de samenleving. Bij inclusie gaat het een stap verder. 
Allereerst moet de samenleving m openstaan voor iedereen! Iedereen moet kunnen meedoen 
en iedereen hoort erbij. Om dat te realiseren zijn er soms fysieke aanpassingen nodig. 

Voorbeelden
Aan wat voor aanpassingen moet je dan denken? Om ervoor te zorgen dat mensen met 
een gezichtsbeperking beter hun weg kunnen vinden, zijn er geleidelijnen aangelegd in het 
winkelcentrum. Stemlocaties zijn aangepast, zodat ze ook geschikt zijn voor scootmobielen, 
rollators en rolstoelen. Slechtzienden kunnen met behulp van braille stemmen. Je kunt 
ook denken aan gehandicaptentoiletten bij sportverenigingen en openbare centra of aan 
aanpassingen van openbare gebouwen om ze handicapvriendelijk te maken. Het Sociaal 
Inclusiepanel denkt mee of adviseert regelmatig bij nieuwbouw- of verbouwingsprojecten, 
bijvoorbeeld van scholen. 

Uitdaging
Ik heb de samenwerking met ambtenaren van de gemeente in de afgelopen maanden als zeer 
positief ervaren. Er staat de komende jaren nog een aantal verbeteringen op het programma. 
Zo willen verschillende organisaties, onder de naam Toiletalliantie, in 2023 openbare toiletten 
regelen in alle gemeentes in Nederland. Een echte uitdaging voor de meest toegankelijke 
gemeente van Nederland. Ik vind het heel belangrijk dat we dicht bij de mensen blijven en op 
zoek gaan naar praktische oplossingen. Kleine, praktische verbeteringen zijn beter dan grote, 
theoretische verhalen! 
 
John Dreuning 
Lid van het Sociaal Inclusiepanel

Wij zoeken nieuwe leden! 
Wil je lid worden van het 
Inclusiepanel om ons te 
helpen en ondersteunen? 
Vraag meer informatie 
of meld je aan via 
info@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!

Oproep om een 
gedicht te maken voor 
coronaherdenkingsplek 
In het voorjaar wordt in de gemeente Stein het corona-
herdenkingsmonument ‘aandacht voor elkaar’ onthuld. Dit is 
een plek om elkaar te ontmoeten of even bij elkaar te zijn, 
iets wat lange tijd niet vanzelfsprekend was. De plek moet 
ons herinneren aan de kracht die wij als samenleving hebben 
om elkaar erbovenop te helpen. Het wordt ook een plek 
even bij te komen, na te denken of herinneringen op te halen. 
Dit monument staat midden in het groen, met aandacht 
voor biodiversiteit. 

Om het herdenkingsmonument extra speciaal te maken, 
vragen we de inwoners van Stein een zelfgeschreven gedicht in 
te sturen. Dit wordt onderdeel van de herdenkingsplek. Het mag 
een gedicht zijn over ervaringen in de coronatijd en dan in het 
bijzonder binnen het thema 'aandacht voor elkaar'. Aan het gedicht 
zelf hangen we niet te veel spelregels. Het mag in het Nederlands 
of dialect, kort of lang, met of zonder rijm. Het moet natuurlijk wel 
passen bij de rustige, groene ontmoetingsplek. Stuur je gedicht 
vóór 30 april naar communicatie@gemeentestein.nl

Het (nieuwe) bestuur van de gemeente Stein kiest uiteindelijk 
de winnaar. De winnaar maken we in mei bekend.
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In deze rubriek vertelt een trotse inwoner van Stein wie zij is, wat ze doet en 
waarom het zo mooi wonen en werken is in onze gemeente. Dit keer is het de beurt 
aan Valeska Poismans (40), die naast haar baan bij AnQore ook actrice is. Ze heeft 
de hoofdrol in de musical The Visit, die deze maand in première is gegaan.

" Toen ik mijn  
eerste musical zag, 
dacht ik:  
dit wil ik ook!"
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Bekijk alle interviews van onze ambassadeurs  
op www.datmaaktsteinvoormij.nl

Valeska is geboren en getogen in Stein, waar haar liefde voor muziek 
ontstaan is. "Het begon op de basisschool in Stein. Daar zat ik bij het 
kinderkoor van meester Huub: De Bengels. Ik vond het fantastisch. 
Toen wist ik natuurlijk nog niet dat ik er later iets mee zou doen. 
Op mijn dertiende ben ik in Stein op zangles gegaan. Toen ik mijn 
eerste musical zag, was ik helemaal verkocht. Dat was West Side 
Story, in Theater aan het Vrijthof in Maastricht. Ik dacht: dit wil ik ook! 
Toen is het balletje gaan rollen."

De slechterik van het stuk 
De actrice speelt al jaren in musicals, maar noemt haar rol in 
The Visit (van BMT Producties) haar meest bijzondere ervaring 
tot nu toe. "Ik mag de slechterik van het stuk spelen. Dat vind ik 
heerlijk, omdat dit een uitdaging is. We hebben door corona twee 
en een half jaar moeten wachten tot we voor publiek konden spelen. 
Dat maakte de voorpremière extra bijzonder. We hebben van de 
eerste tot de laatste seconde intens genoten. Het mooiste vond ik 
de reactie van mijn moeder en zus. Zij zijn geen musicalliefhebbers, 
maar vonden het allebei prachtig."

Terug naar Stein
Op haar achttiende verhuisde Valeska’s gezin naar Meerssen. 
"Mijn vader had daar een baan op het Stella Maris College. 
We zeiden toen allemaal: we gaan ooit terug naar Stein!" 
Zo gezegd, zo gedaan: Valeska woont inmiddels in Urmond. 
"Ik vind het hier zo fijn wonen. De mensen zijn toegankelijk en 
vriendelijk. Je merkt het meteen als je op straat loopt: de meeste 
mensen begroeten je en zijn in voor een praatje."

Kaarsje branden
"Een plek in Stein die ik heel bijzonder vind, is de kapel Maria in 
de Nood. Ik kwam daar als kind al vaak met mijn ouders. Als we in 
de buurt moesten zijn, gingen we daar altijd een kaarsje branden. 
Mijn vader werd twee jaar geleden plotseling ziek en overleed 
kort daarna. Ik merkte dat ik toen steeds weer terugging naar het 
kapelletje om voor hem een kaarsje te branden. Die plek heeft 
voor altijd een bijzonder plekje in mijn hart."

Scène uit de musical The Visit

Foto: Jos Kaldenhoven

Heb jij ‘m al gespot? Roy Wagemans uit Berg aan de Maas is 
na een winterstop weer gestart met het afronden van zijn 
kunstproject op de viaducten onder de A76. Als alles volgens 
plan verloopt, is hij in mei klaar.

De reis van industrieel naar natuur
De drie viaducten in de gemeente Stein vormen samen een verhaal 
dat je kunt volgen terwijl je de gemeente inrijdt. Het eerste viaduct 
richting Elsloo vertegenwoordigt de industriële rand (Chemelot), 
daarna volgt de cultuur (onze maasdorpen) en vervolgens kom je 
bij het laatste viaduct in de natuur (de Maasvallei).

Het graffitikunstwerk draagt bij aan een toeristisch doel om de 
entrees van Stein te verfraaien. "We willen voorbijgangers met 
de kunstwerken stimuleren om verder te kijken dan de industriële 
rand van Stein. We hopen dat het bezoekers uitnodigt om Stein 
verder te gaan ontdekken en door te rijden tot in de Maasvallei," 
aldus wethouder van Mulken.

Kunstproject 
viaducten Napoleonsbaan

weer in volle gang 
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Zo kan Roy veilig werken
• Fietsers en scooters opgelet: het fietspad is aan één 

zijde afgesloten met hekken en borden. 
• Het is zowel voor het autoverkeer als voor kunstenaar 

Roy belangrijk dat fietsers gebruikmaken van het 
toegestane fietspad. Het is niet de bedoeling dat 
fietsers de weg op gaan of doorrijden aan de verkeerde 
kant van het fietspad, aangezien ze dan mogelijk in 
aanraking komen met de stellage en werkbus van Roy. 
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een saai 
moment
Half maart waren de gemeenteraadsverkiezingen. 
Achter de schermen is hard gewerkt om er weer voor te 
zorgen dat iedereen in de gemeente Stein zijn of haar 
stem heeft kunnen uitbrengen. Ook de griffie van de 
gemeente heeft hier een rol in. Wat heeft de griffie op 
weg naar, tijdens en na afloop van de verkiezingen zoal 
gedaan? We vragen het aan Theo Pierik, raadsgriffier 
van de gemeente Stein. 

Theo: "De griffier zorgt ervoor dat er – in goede 
samenwerking met ‘communicatie’ – ruim aandacht 
gegeven wordt aan het thema verkiezingen. We willen dat 
iedereen weet dat de verkiezingen er zijn en dat inwoners 
goed weten op wie ze kunnen stemmen. Daarom hebben we 
deze keer weer een verkiezingskrant gemaakt. We hebben 
hierin de kandidaten gepresenteerd en de partijen konden 
laten zien waarin zij bijzonder zijn ten opzichte van elkaar. 
Die krant is bij alle inwoners op de deurmat gevallen." 

"We hebben ook twee debatten georganiseerd: één op 
Scholengemeenschap Groenewald voor de scholieren 
en een ‘grotemensendebat’ dat is uitgezonden door de 
lokale omroep. We hebben veel energie gestoken in de 
verkiezingsavond. Dankzij een avondvullend programma 
hebben we de spanning van de uitslagen rechtstreeks – via 
de lokale omroep en onze gemeentelijke stream – in de 
huiskamer gebracht. Het was een mooie avond waarin, naast 
de politieke duiding van de uitslagen, ook spraakmakende 
inwoners werden geïnterviewd." 

Afscheid oude Raad, installatie van de nieuwe Raad
"Nu is het aan de politieke partijen om tot een 
samenwerking te komen en een nieuw college van 
burgemeester en wethouders te smeden. Zij vormen 
dan voor de komende 4 jaar het dagelijks bestuur 
van onze gemeente. Ik ben gevraagd om bij de start 
van de besprekingen als adviseur en verslaglegger 
aanwezig te zijn."

"Ondertussen pakken we bij de griffie ook allerlei praktische 
zaken op. Denk hierbij aan het afscheid van de oude Raad, 
het welkom van de nieuwe Raad en alles wat daar bij 
komt kijken: van nieuwe e-mailadressen tot alle formele 
zaken die voor de raadsleden geregeld moeten worden. 
Kortom: er is nooit een saai moment."

Woensdag 13 april 2021 
19.00 - 22.00 uur · Beeldvormende bijeenkomst

Donderdag 21 april 2021 
19.15 uur · Oordeelsvormende raadsvergadering
20.15 uur · Besluitvormende raadsvergadering

Raadskalender

Een kijkje 
achter de 
schermen  
bij Wmo
"Ik ben Bart, klantmanager Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) bij de gemeente Stein. Wat een 
klantmanager doet? Dagelijks helpen wij jong en oud 
met het beantwoorden van hulpvragen. Denk aan 
ondersteuningsvragen over het huishouden, vervoer, 
wonen en ondersteuning met vrijwilligers en 
mantelzorgers. Hiermee willen we ervoor zorgen dat 
mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en 
meedoen in de maatschappij." 

Record aantal aanvragen
"De laatste tijd hebben we te maken met een recordaantal 
Wmo-aanvragen, vooral op het gebied van huishoudelijke 
ondersteuning. Ik zie je denken: waarom nu? In 2019 heeft 
er een wijziging plaatsgevonden in de eigen bijdrage. 
Deze veranderde in een abonnementstarief van €19,- 
per maand. Dat is aanzienlijk lager dan voorheen, wat 
natuurlijk heel fijn is. Wat minder goed nieuws is, is dat 
dit heeft gezorgd voor meer meldingen en een langere 
wachttijd."

Handen tekort
"Door de grote hoeveelheid aanvragen komen 
we handen tekort. Veel gemeenten in Nederland 
hebben hier last van. Om die 
reden kunnen we moeilijk aan 
extra personeel komen om de 
achterstand weg te werken. 
Ook zijn er meer inwoners 
met een hulpvraag voor 
ondersteuning vanuit de 
Wmo. Dit is mede het 
gevolg van corona. 
Daarnaast konden 
er door corona geen 
keukentafelgesprekken 
en woningaanpassingen 
plaatsvinden. Om die 
redenen is het extra druk bij de Wmo."

Gaat mij aan het hart 
"We doen er alles aan om mensen zo kort mogelijk te laten 
wachten. Dat doen we enerzijds door te blijven inzetten 
op extra inhuurmedewerkers en anderzijds door een 
snellere doorloop te krijgen, onder andere met een nieuw 
systeem. Het gaat mij aan het hart dat mensen moeten 
wachten. Ik doe dit werk om mensen te helpen, het liefst 
zo snel mogelijk. Dat geldt voor al mijn collega's binnen de 
Wmo."  

Wist je dat...
Jouw eigen bijdrage voor de Wmo voortaan een maand 
later geïncasseerd wordt? De eigen bijdrage voor de 
maand maart wordt dus in april afgeschreven. Daar hoef je 
niets voor te doen, maar we willen het je wel laten weten. 

Kijk voor meer informatie op:  
www.gemeentestein.nl/wmo
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 Bekijk het actuele overzicht en meer informatie op  
www.gemeentestein.nl/werk-in-uitvoering
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DOP Berg - Nattenhoven
Met inwoners, door inwoners, voor inwoners

De inwoners van Berg aan de Maas en Nattenhoven zijn 
altijd al actief geweest voor hun dorp. Vanaf 2016 is er 
van gedachten gewisseld over de leefbaarheid in het dorp 
en is er een visie voor Berg en Nattenhoven ontstaan. 
"Het oprichten van de stichting DOP Berg - Nattenhoven 
in 2020 was een logisch vervolg," aldus Antoine Scheijen, 
voorzitter van de stichting DOP Berg-Nattenhoven. "Samen 
met Jan Houben en Rita Duckers vorm ik het bestuur dat 
openstaat voor allerlei ideeën uit en voor het dorp."

Dicht bij huis
"Leefbaarheid begint dicht bij huis, die maak je samen," 
vervolgt Rita Duckers. "Het gaat om eigen initiatief, om 
zelf aanpakken en samenwerking opzoeken. Dat doen we 
bijvoorbeeld met de Oude Garde als het gaat om ontmoeting." 
Jan Houben: "Maar soms zijn er zaken die niet alleen op te 
lossen zijn of waar andere partijen over gaan. Denk hierbij aan 
de ontwikkeling van het Beatrixplein of Chemelot. Dan is het 
voor ons als inwoners en als stichting belangrijk dat we op tijd 
worden meegenomen in nieuwe ontwikkelingen die gevolgen 
hebben voor het dorp."

Visie op Berg-Nattenhoven
Antoine: "Leefbaarheid is een belangrijk, maar breed begrip. 
Voor ons in DOP Berg-Nattenhoven betekent dat: goed kunnen 
wonen, met voorzieningen in de buurt, een nette openbare 
ruimte en ruimtelijke ontwikkelingen die iets bijdragen aan het 
dorp. Daar gaan we graag samen in gesprek over. Een prettige 
open sfeer en sociale contacten zijn uiteraard ook belangrijk. 
Iedere inwoner van Berg aan de Maas en Nattenhoven heeft 
daar zelf een rol in. Jan: "Laten we duidelijk zijn: we zijn geen 
klachtenloket. We zijn eerder een verbindende schakel, mensen 
die iets willen bijdragen voor en met Berg." Rita: "Zo hebben 
we afgelopen tijd een tijdelijke invulling gegeven aan het 
Beatrixplein, wat mooie ontmoetingen heeft opgeleverd. 
Ook is de veertrap hersteld en doen we mee aan de 
klankbordgroep over Chemelot. En er liggen nog veel ideeën 
op de plank!" 

Wil je weten waar DOP Berg-Nattenhoven mee bezig is  
of meedoen? Kijk op www.stichtingdopberg-nattenhoven.nl  
of stuur een mailtje naar info@dopberg-nattenhoven.nl

      Werk in 
       uitvoering

       Gassanering

Op dit moment is aannemer Hurkmans in opdracht van Enexis 
gestart met de werkzaamheden rondom de gassanering in 
Kerensheide in Stein. De werkzaamheden vinden plaats in het 
trottoir in de Heerstraat Noord (oostzijde), Sanderboutlaan 
(zuidzijde), Brouns Moeshofstraat (west- en oostzijde) en 
Urnenveldstraat (westzijde en oostzijde bij nr. 1 t/m 5).

Daarnaast zijn er nu ook werkzaamheden rondom de 
gassanering in de Constantijn Huygenstraat in Elsloo, 
Wijngaardstraat in Elsloo, Kimbrenstraat in Stein en 
Urnenveldstraat in Stein.

       Asfalteren

Ten aanzien van groot onderhoud worden de volgende wegen 
geasfalteerd:
• Businesspark Stein en Mauritsweg;
• St. Nicolaasstraat, Dross Banenstraat, Driekuilenweg,  

Dross de Limpenstraat Elsloo;
• Scharberg, rondom brug Elsloo;
• De Rienstraat in Urmond wordt voorzien van  

een nieuwe betonstraatsteen.
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Het bestuur van DOP Berg-Nattenhoven, vnlr: Rita Duckers (penningmeester), Antoine Scheijen (voorzitter) en Jan Houben (secretaris)
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"Als kind verdwaalde ik een keer in het Bunderbos 
van Elsloo. Ik geloof dat ik twee weken weg was, al 
zweert mijn moeder dat ik binnen vijf minuten weer 
thuiskwam… Hoe dan ook: na afloop sprak ik de taal 
van de wolven, en moest ik opnieuw Nederlands 
leren. Dat verklaart waarschijnlijk waarom 'het bos' 
zo belangrijk is in mijn boek."

Rik Peters (34, geboren en getogen in Elsloo) schrijft 
kinderboeken, dat was vast al duidelijk. Zijn Camping 
Cruel, een grappig en griezelig verhaal voor kinderen 
vanaf 10 jaar, is sinds kort overal verkrijgbaar.

"Ik schreef al voordat ik kon praten," zegt Rik. "Op de 
basisschool – destijds de St. Augustinusschool, 
tegenwoordig het Kindcentrum Aelse – maakte ik 
complete strips, waarvan stukjes in de schoolkrant 
terechtkwamen. Toen een oudere leerling zei dat 
hij mijn verhalen leuk vond, besloot ik schrijver van 
kinderboeken te worden. Beetje akelig dat mijn 
loopbaan waarschijnlijk is gebouwd op een leugentje 
uit beleefdheid, maar het is niet anders."

Riks verhalen spelen zich af in het denkbeeldige 
stadje Hellevorst. "Hellevorst is een griezelige én 
een grappige plek. Er gebeuren akelige dingen, 
maar door de humor weten jonge lezers toch dat 
ze veilig zijn. Voor kinderen uit Stein zal Hellevorst 
waarschijnlijk extra herkenbaar zijn: het Beëlzebos 
– waar de bomen nooit bladeren hebben – lijkt 
namelijk erg op het Bunderbos. En misschien hebben 
de betoverde bosmarmotten en de vervloekte 
boeken ook wel iets met Stein te maken… maar 
daarvoor moeten ze het verhaal zelf maar lezen."

‘Camping Cruel’ is te koop bij verschillende 
online boekwinkels.

IN
 &

 U
IT

 D
E 

W
IJ

K

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.

Nieuw kinderboek 
van Rik Peters 
uit Elsloo

Hoi Rik,

Dat klinkt als 
een spannend 
en leuk boek 
waaraan 
kinderen veel 
leesplezier zullen 
beleven!

Groet, Yvonne

Mag ik me even 
voorstellen?
Ik ben Yvonne Smedts en werk sinds 
1 februari als communicatiemedewerkster 
bij de gemeente Stein. Vanaf deze uitgave 
van de Maaskentjer neem ik het stokje van 
mijn collega Iris over. Samen met mijn man 
en dochter woon ik in Roermond. Hiervoor 
heb ik zeven jaar op de redactie van een 
uitgeverij gewerkt. Met mijn passie voor 
communicatie lever ik graag mijn bijdrage 
aan de Maaskentjer. Ik wens je veel 
leesplezier en tot ziens!   
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Cultuur in het leven  
van Cynthia Smeets
Cynthia Smeets (31) is beleidsmedewerker kunst 
en cultuur bij de gemeente Stein. Voordat ze 
bij onze gemeente terechtkwam, werkte ze al 
voor verschillende andere overheden, culturele 
instellingen en festivals. "Ik zie kunst en cultuur 
als een prachtig middel om je te verwonderen. 
Nog belangrijker vind ik dat iedereen er 
toegang tot heeft." 

Wat doet een beleidsmedewerker  
kunst en cultuur? 
"Als beleidsmedewerker cultuur help ik het college 
van burgemeester en wethouders met het maken 
van keuzes door hen te adviseren. Wat vinden we 
belangrijk nu en in de toekomst en hoe kunnen we 
het blijven betalen? Ik zie beleid als een kapstok met 
ideeën en uitgangspunten waar je samen met inwoners, 
verenigingen en organisaties invulling aan geeft. 
Iedere gemeente heeft haar eigen identiteit en dat 
vraagt om gerichte keuzes. Ik kijk daarbij ook naar de 
landelijke en regionale ontwikkelingen. Stein heeft 
bijvoorbeeld geen grote culturele instellingen zoals 
een filmhuis of poppodium. Dat is helemaal niet erg, 
want deze gemeente barst van het talent. Zij is goed 
in het tentoonstellen van haar eigen culturele erfgoed 
en de verbinding leggen met de ligging aan de Maas. 
Er vinden ieder jaar prachtige evenementen plaats die 
passen bij Stein. Het verenigingsleven in Stein speelt 
een belangrijke rol bij het invullen van het kunst- en 
cultuuraanbod. Dat vind ik zo mooi: kunst en cultuur 
is hier van mensen voor mensen."

Wat betekenen kunst en cultuur voor jou? 
"Ik bezocht voor het eerst een theater en museum 
dankzij de gemeente en de school waar ik op zat. 
Zij boden mij de mogelijkheid om deel te nemen. 
Als kind verwonderde ik mij al over de schoonheid die 
kon worden gecreëerd. Later gingen de kunstwerken, 
theaterstukken, literatuur en films mij ook helpen met 
het vormen van een wereldbeeld. Ik kwam in contact met 
werelden die ik thuis nooit zag. Voor mij werd cultuur een 
belangrijk element om maatschappelijke vraagstukken 
aan te kaarten en aan te pakken. Ik denk dat cultuur een 
middel kan zijn om elkaar te leren begrijpen en samen 
te werken aan oplossingen. Ik groeide op in Heerlen en 
zag hoe cultuur een belangrijke bijdrage kon leveren aan 
het vormen van een unieke identiteit van een gemeente. 
Binnen twintig jaar zorgde het culturele aanbod – 
streetart, festivals, musea, et cetera – dat  de stad van 
een grauwe drugsstad veranderde in een kleurige, 
moderne stad met op iedere straathoek een kunstwerk 
waar jong en oud van kunnen genieten." 

Waar ga je je de komende tijd mee bezighouden? 
"Het is belangrijk om het karakter van een stad of dorp 
te leren kennen. Ik doe dat door veel in gesprek te zijn 
met mensen en mij te verwonderen over wat ik zie, 
wat er gebeurt, en inspiratie die ik ergens anders heb 
opgedaan, mee te nemen. In 2022 en 2023 wordt in 
de gemeente Stein een nieuw kunst en cultuurbeleid 
opgesteld dat aansluit bij de identiteit van de gemeente 
en haar inwoners. We gaan daarbij keuzes maken over 
wat we belangrijk vinden en wat aandacht moet krijgen 
voor de komende jaren." 



Kiekje 
van de 
maand
" Lang leve de lente!"
Deze mooie magnolia staat 
bij de kerk in Oud-Stein.

@elsdriessen

046 435 93 93   ·   info@gemeentestein.nl   ·   

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. Heb jij het juiste antwoord gevonden? 
Stuur deze zin samen met een foto naar communicatie@gemeentestein.nl  
en wie weet zie je jouw foto in de volgende editie!

Woordzoeker

BĲEN

BLOEIEN

BLOESEM

BOS

EIEREN

FIETSEN

HYACINT

KALFJES

KNOPPEN

KONIKPAARDEN

KUIKENS

LAMMETJES

LENTEBLOEM

LENTEBRIES

MAAS

NARCIS

NATUUR

NESTJES

PAASHAAS

PASEN

SEIZOEN

SKEELEREN

TREKVOGELS

VLINDERS

VOORJAAR

VRUCHTBAAR

WANDELEN

ZONNIG
Het antwoord 
op de puzzel 
van februari was 
'Kom stemmen!'. 
Inwoner Eric 
Op den Camp  
zond het juiste 
antwoord in.

Doe
mee! 

Servicepunten
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. 

Stein
• Gemeentehuis
• MFC De Grous
• Lidl Stein
• DOP WijKerenshei 
•  Jumbo Stein  

(afhaalpunt Maaskentjer)
•  Primera Winkelcentrum 

(afhaalpunt Maaskentjer)
•  Jan Linders  

(afhaalpunt Maaskentjer)

Berg
• Multifunctioneel Centrum (MFC) 

Nieuwdorp 
• Buurtcentrum Nieuwdorp

Meers & Maasband
• Dorpsdagvoorziening ‘Bie Gerda’ 
Meers
• Ut Bakkes Maasband

Urmond
• Bramerthof 
• Buurthuis Urmond
• Jumbo Urmond

Elsloo & Catsop
• Punt 39 Elsloo
• Albert Heijn Elsloo

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


