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Koninklijke lintjes

Benieuwd wie zich de 
afgelopen jaren hebben 
ingezet voor onze 
samenleving? 

Je leest het op pagina 2. 

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze 
digitale nieuwsbrief op 

www.gemeentestein.nl/
nieuwsbrief

Een beetje 
politiek gaat niet

Hub Janssen blikt terug 
op 28 jaar in de politiek. 

Lees meer op pagina 4. 

"Ik wil emoties 
opwekken met 
mijn kunstwerken"

Roy Wagemans vertelt alles over 
zijn kunstwerken op de viaducten 
in Stein op pagina 6. 
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Feest  
voor deze 
toppers! 
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Dat de afgelopen twee jaar anders dan anders 
waren, weten we helaas allemaal. Dit heeft 
er ook toe geleid dat de huldiging van de 
gedecoreerden in 2020 en 2021 niet heeft kunnen 
plaatsvinden. Daarom staan we dit jaar stil bij alle 
gedecoreerden van 2020, 2021 en 2022. 

Op dinsdag 26 april werden de gedecoreerden 
van 2022 door burgemeester Marion Leurs-
Mordang verrast. Op woensdag 27 april 
vond de huldiging tijdens Koningsdag in het 
Maaslandcentrum in Elsloo plaats. Tijdens deze 
feestelijke middag werden alle gedecoreerden 
van 2020, 2021 en 2022 gehuldigd. 

Ken jij iemand die een koninklijk lintje verdient? 
Misschien is er ook wel iemand in jouw omgeving die 
een lintje verdient. Denk hierbij aan iemand die zich 
al jaren sterk maakt voor een betere samenleving, 
bijvoorbeeld in het verenigingsleven of op werk. 

Wil jij graag iemand voordragen voor 
een koninklijke onderscheiding in 2023? 
Kijk voor meer informatie en hoe je dit kunt 
doen op www.gemeentestein.nl/
koninklijke-onderscheidingen

Koninklijke onderscheidingen 2022

Ridder in de Orde van Oranje Nassau
De heer A. Nijssen

Lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer F. Mehlkop

Mevrouw M. Driessen-Frederix
De heer P. Claessen

Koninklijke onderscheidingen 2020

Ridder in de Orde van Oranje Nassau
De heer G.L.R.M. Pepels
De heer W.H.M. Poeth

Lid in de Orde van Oranje Nassau
Mevrouw J.J.M. Baeten-Coenen

De heer H.M.H. Stijnen
De heer H.H.M. Vaessen

Koninklijke onderscheidingen 2021

Lid in de Orde van Oranje-Nassau 
Mevrouw J.M.M. Janssen-Wagemans 
Mevrouw Johanna H. Gorissen-Graat 

De heer L.G.M. Stassen 
De heer R. Sluijpers
De heer F. Pepels
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Jongerenlintjes 2020

Sanne Smeets 
Yannick van Nuland 

Jongerenlintjes 2021

Thyme en Jibbe Engelen

Jongerenlintjes 2022

Timo Nelissen
Jibbe en Imme van Gelden

Britt op den Kamp

Ken jij iemand die volgend 
jaar een jongerenlintje zou 
moeten ontvangen? Bekijk de 
voorwaarden en hoe het werkt op 
www.gemeentestein.nl/
jongerenlintje 
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Energie 
besparen? 
Wij helpen 
je op weg!
Het verlagen van je energierekening kan een flinke opgave zijn. 
We helpen je graag op weg met een aantal praktische tips. 

Energieverbruik in kaart brengen
Om inzicht te krijgen in het energieverbruik van je apparaten kun je een energiemeter 
gebruiken. Je plaatst de energiemeter tussen het apparaat en het stopcontact. 
Zet het apparaat aan om te zien hoeveel stroom het gebruikt. Lees zoveel mogelijk 
apparaten uit en schrijf het verbruik op een kladblokje.

Tip: meet apparaten als een televisie of stereo-set ook in stand-by stand. 
Daarmee breng je sluipverbruik in kaart.

(Sluip)verbruik aanpakken
Apparaten die veel stroom verbruiken, kun je aansluiten op een stekkerdoos met 
aan-uitknop. Na gebruik van het apparaat zet je de stekkerdoos uit om stroom te 
besparen. Je kunt je apparaten ook aansluiten op een tijdschakelklok of een slimme 
stekkerdoos, zodat je tijdschema's ervoor kunt instellen.

Tip: verbruikt een apparaat écht te veel stroom? Denk er dan eens over na 
om deze te vervangen door een energiezuinigere versie.

  90 euro cadeau op energiebesparende producten en/of een adviesgesprek
Ledlampen, energiemeters, (slimme) stekkerdozen met aan-uitfunctie en 
tijdschakelklokken zijn te bestellen bij de WoonWijzerWinkel. De gemeente 
geeft tijdelijk 90 euro cadeau bij een bestelling van minimaal 100 euro bij 
de WoonWijzerWinkel! Kijk voor meer informatie en het aanvragen op 
www.woonwijzerwinkel.nl/stein

Energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen
Krijg je een uitkering van de gemeente? Dan ontvang je uiterlijk 21 april 2022 de 
eenmalige energietoeslag van 800 euro op jouw bankrekeningnummer. Ontvang 
je geen uitkering van de gemeente, maar heb je wel een inkomen tot 120% van het 
sociaal minimum? Houd de website www.gemeentestein.nl/energietoeslag in de 
gaten. Begin mei is hierop te lezen hoe je de eenmalige energietoeslag aanvraagt. 
Ook met vragen kun je op deze website terecht.

Is jouw tuin al Waterklaar?
Het is nog steeds mogelijk om subsidie aan te vragen voor het afkoppelen van 
regenwater. Door eenvoudige maatregelen te nemen, kun je jouw tuin Waterklaar 
maken. Zo verklein je de kans op wateroverlast en verdroging van de grond. Er zijn 
allerlei mogelijkheden om het regenwater af te koppelen van het riool en boven of 
onder de grond op te vangen. Denk aan een regenton, waterdoorlatende bestrating of 
een regenwatervijver (infiltratievijver). 
Kijk voor meer informatie en het aanvragen van de subsidie op: 
www.gemeentestein.nl/waterklaar

Sinds 2020 kunnen jongeren 
tot en met 26 jaar genomineerd 
worden voor het jongerenlintje. 
Het gaat hier om jongeren 
die iets moois doen voor de 
samenleving, gemeente of voor 
een ander. Het jongerenlintje is 
ontstaan om deze jongeren in 
het zonnetje te zetten.
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Een beetje politiek gaat niet
Hub Janssen, geboren en getogen in het kerkdorpje Meers, 
stopt na 28 jaar met de politiek en dus ook als wethouder bij 
de gemeente Stein. Helemaal ‘weg vom Fenster’, zoals hij zelf 
zegt. Achter de geraniums zitten gaat hij zeker niet. Hij gaat 
fulltime aan de slag bij de gemeente Maastricht als adviseur 
veiligheid en leefbaarheid, pakt zijn studie filosofie weer op, 
wil een boek gaan schrijven, gaat biologisch tuinieren, steekt 
zijn handen uit de mouwen voor de levensloop- en duurzame 
verbouwing van zijn huis in Geulle en denkt er ook nog over 
om de bugel weer op te pakken. Toch valt hem de keuze om 
te stoppen als bestuurder niet licht. 

"Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in de politiek van vooral 
gemeenten. Dus toen ik gevraagd werd door het Steins Politiek 
Verbond of ik mee wilde doen aan de verkiezingen, heb ik meteen 
gezegd dat ik dat graag wilde. Het was, schrik niet, 1994 toen ik 
groen als gras bij de gemeente Stein kwam werken als wethouder 
van het fysieke domein. Dat heette toen nog Volkshuisvestiging, 
Ruimtelijke Ordening en Milieu."

Goede mentor
"Gelukkig had ik een goede mentor, Harie van Mulken. Dat was 
best wel een veelbesproken politicus in die tijd in de gemeente 
Stein. Niet iedereen liet zich in positieve zin over hem uit, maar 
ik heb veel van hem geleerd. Ik ben toentertijd twee periodes 
wethouder geweest, tot en met 2002. In het begin van de 
derde bestuursperiode ben ik gestopt. Toen heb ik mijn ontslag 
genomen omdat het niet meer echt boterde tussen de coalitie, 
vond ik zelf." 

Niet iemand die op zeepkist klimt
"Vanaf 2002 was ik raadslid. Dat is eerlijk gezegd niet op mijn lijf 
geschreven. Ik ben van het harmoniemodel zeg ik weleens. En om 
oppositie te voeren, daar moet ik mijn stinkende best voor doen. 
Ik ben meer bestuurder dan politicus. Politiek vind ik meer een 
noodzakelijk kwaad. Dat klinkt negatief, maar zo bedoel ik het 
niet. Ik ben gewoon niet iemand die op de markt op de zeepkist 
klimt en die even gaat vertellen hoe het in elkaar zit en hoe we het 
allemaal gaan doen."

Het liefst zo snel mogelijk oplossen
“In 2014 werd me de mogelijkheid geboden om weer wethouder 
te worden. Toen heb ik voor het sociale domein gekozen. Dat is 
een heel andere tak van sport dan het fysieke domein. Dat maakte 
het ook gemakkelijker te combineren met mijn twee dagen als 
adviseur leefomgeving en veiligheid in Maastricht. Want dan 
kom je wat minder snel in situaties terecht waar de schijn van 
belangenverstrengeling kan ontstaan.”

Analyseren en problemen oplossen
“Ik ben jurist van huis uit. Ze zeggen weleens dat juristen alleen 
problemen maken, maar ik ben vooral iemand die problemen 
probeert op te lossen. Dat doe ik politiek hier ook, denk ik wel. 
Niet zozeer het conflict opzoeken, maar analyseren om vervolgens 
tot de oplossingen te komen. Het liefst zo snel mogelijk.”

Krenten uit de pap
"Dat laatste is zeker in het sociaal domein niet altijd makkelijk. 
Als je het hebt over cohesie, inclusie of gezondheid in een 
gemeenschap, dan heb je het over lange processen. Zo hebben 
we ons regionaal voorgenomen om de krachten te bundelen en 
in te zetten op gezondheid van jongeren. Als je het over besturen 
hebt, dan zijn dat wel de krenten uit de pap. Want we weten 
niet of dat over 15 jaar resultaat geeft. Dat maakt het spannend. 
Ik denk wel dat we hier de goede weg zijn ingeslagen en dat geeft 
een goed gevoel. Daar krijg ik energie van. Ook daarom vind ik 
het moeilijk om dit werk los te laten."

Tough cookie
"Wat eruit springt als ik terugkijk? De fusie van wat nu het 
werkbedrijf Vidar heet. Dat was een echte 'tough cookie'. Maar het 
resultaat dat we bereikt hebben, is heel goed. Vidar is echt gericht 
op: wat kan jij met een afstand tot de arbeidsmarkt en wat wil jij? 
En wat kunnen wij vervolgens voor jou betekenen? Ik denk echt 
dat daar een heel goed resultaat is neergezet. Hetzelfde geldt 
voor de recent ontwikkelde Jongerenvisie en de kerk Kerensheide. 
Dat laatste is echt een voorbeeld van burgerkracht dat er mag 
zijn. Als we dat voor elkaar krijgen, dan ligt daar ook een heel 
mooi resultaat. Ik denk natuurlijk ook aan de prijs voor de meest 
toegankelijke gemeente. En dan bedoel ik het niet alleen in fysieke 
zin, maar ook de sociale verbinding. Mensen die elkaar opzoeken 
en een helpende hand bieden. Wat dat betreft is de gemeenschap 
in Stein heel sociaal, maar er is nog een hoop te doen.”

Niet over één nacht ijs
“Eigenlijk ben ik nog helemaal niet klaar met dit werk, maar in het 
reglement van de CDA staat dat je niet meer dan drie periodes 
wethouder mag zijn. Voor mij is al een uitzondering gemaakt 
door de lange tijd die tussen de 2 en 3e periode zat. We hebben 
het hier natuurlijk samen goed over gehad. Dat is niet iets wat je 
zomaar over één nacht ijs met elkaar deelt en besluit. Het is voor 
mij wel een bewuste keuze om rigoureus stoppen. Een beetje 
politiek gaat niet. Dan word je er weer helemaal in meegezogen 
en binnen de kortste keren ben je weer bijna fulltime politicus 
als je niet uitkijkt. Ik woon ook niet meer in de gemeente Stein 
sinds het begin van dit jaar. Dat werkt misschien ook wel mee om 
een nieuwe start te maken op mijn 62e. Je bent nooit te oud!”, 
zegt Hub terwijl hij lacht.
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Maandag 14.00 - 17.00 uur 
Inloopmiddag & kaartmiddag 
Buurthuis Urmond 

Woensdag vanaf 10.00 uur 
Wandelen Dorpsdagvoorziening 
Bie Gerda 
We gaan weer wandelen! Je bent vanaf 
10.00 uur welkom voor een kop koffie 
en we vertrekken rond 10.30 uur voor 
een mooie wandeling. Loop je mee?

Woensdag 10.00 - 12.00 uur 
Inloop huiskamer 
Buurtcentrum Nieuwdorp

Donderdag 14.00 - 17.00 uur 
Inloopmiddag Buurthuis Urmond

Vaste prik

"De omgevingsvisie is écht mijn ding. 
Ik vind het heel leuk om te doen, met 
name omdat je dwars door de organisatie 
en verschillende beleidsvelden heen kunt 
gaan. Je werkt met verschillende collega’s 
samen en kunt verbindingen leggen 
tussen mensen en inhoud. Dat geeft 
mij veel energie!"

Alles wat je ziet, voelt en ruikt 
"In de Omgevingswet is bepaald dat 
gemeentes, maar ook de Rijksoverheid en 
provincies, een omgevingsvisie moeten 
vaststellen. Hierin moet de gemeente 
het strategisch beleid voor de hele 
fysieke leefomgeving op lange termijn 
beschrijven. De fysieke leefomgeving 
is alles wat je ziet, voelt en ruikt buiten. 
Dat zijn bijvoorbeeld gebouwen, wegen, 
water, een schone lucht, de natuur, 
enzovoort. Dit beleid maken we natuurlijk 
niet alleen. Dat hebben we gedaan met 
onder meer inwoners en ondernemers."

De straat op 
"We zijn eerst bij onszelf gaan kijken: 
wat zijn belangrijke thema's waar we 
mee aan de slag willen? Tijdens een 
werkconferentie hebben we ideeën 
uitgewisseld met vijftig grote en 
kleine stakeholders. Ook zijn we de 
straat op gegaan om inwoners van 
Stein te interviewen. Alles wat we 
hebben verzameld, is verwerkt in de 
omgevingsvisie. Dat was een heel karwei 
en we zijn trots op de visie die er nu ligt."

De volgende stap
"De visie is een strategisch plan dat 
antwoord geeft op vragen als: waar 
willen we naartoe? Wat hoort daarbij in 
de toekomst? Hoe gaan we de ruimte 
buiten inrichten? De volgende stap 
is het omgevingsplan. Je kunt het 
omgevingsplan zien als de juridische 
vertaling van de omgevingsvisie."

Gevolg voor inwoners
"Als inwoner merk je waarschijnlijk 
niet direct iets van de omgevingsvisie. 
Daar krijg je pas mee te maken als wij 
als gemeente aan de slag gaan met 
bijvoorbeeld de duurzaamheidsopgave 
of als we gaan werken aan het groener 
maken van de omgeving."

Meer weten? 
Kijk op 
www.gemeentestein.nl
of scan de QR-code.

Omgevingsvisie 2040
Pascalle Janssen is strategisch beleidsmedewerker bij 
de gemeente Stein. Ze houdt zich onder andere bezig 
met strategisch beleid, visietrajecten en regionale 
samenwerking. Zij is degene die de omgevingsvisie 
heeft opgesteld. 

www.gemeentestein.nl

Alle evenementen en activiteiten bekijken, 
of jouw evenement of activiteit aanmelden? 
Ga naar www.gemeentestein.nl/activiteiten

Activiteiten

Zaterdag 7 mei 
Repair Café

10.00 - 12.00 uur 
Buurtcentrum Nieuwdorp

Zondag 12 juni
Garagesale

09.00 - 16.00 uur 
Oud-Urmond

Dinsdag 7 juni 
Alzheimer Café Stein

19.30 - 21.00 uur 
Punt 39, Elsloo

Dinsdag 14 juni 
Tweede wijkatelier 
TV Elsloo

19.00 - 21.00 uur 
Maaslandcentrum

Meer informatie op 
www.gemeentestein.nl/
Elsloo2030 

Dit is de eerste keer dat we weer alle terugkerende evenementen 
vermelden. Als er in de tussentijd wijzigingen hebben plaatsgevonden, 
kun je deze melden via communicatie@gemeentestein.nl 
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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 Roy Wagemans (39), die als street artist werkt en in Berg aan de Maas woont. 

"Ik wil emoties 
opwekken met 
mijn kunstwerken"
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Bekijk alle interviews van onze ambassadeurs  
op www.datmaaktsteinvoormij.nl

Tijdens een ingrijpend moment in zijn leven werd tekenen 
voor Roy plotseling meer dan een hobby. "Toen mijn opa 
overleed op mijn tiende, wist ik niet goed hoe ik daarmee 
om moest gaan," vertelt hij. "Ik merkte dat tekenen me 
een bepaalde rust gaf en troostend werkte. Toen mijn 
familie mijn werk zag, kreeg ik veel ontroerde reacties. 
Mijn ouders zijn nog steeds mijn grootste fans."

De man met de monden
Inmiddels heeft Roy zijn eigen studio: Studio Kriss 
Krass. "Van striptekenen tot grafische vormgeving en 
van schilderen op doek tot street art: mijn werk is heel 
gevarieerd. In de kunstwereld sta ik bekend als ‘de man 
met de monden’. Ik maak kunstwerken van monden met 
behulp van lipjes van blikjes." 

Beeldverhaal van Stein
Waar Roy op dit moment mee bezig is? Het beschilderen 
van de drie viaducten in de gemeente Stein onder de A76. 
"De viaducten vertellen een beeldverhaal van wat er zich 
in de gemeente afspeelt en heeft afgespeeld. De Steinse 
industrie, cultuur en natuur worden vertegenwoordigd. Ik 
vind het belangrijk om veel kleur te gebruiken, zodat de 
kunstwerken echt spreken. Ik wil vrolijkheid uitstralen en 
emotie opwekken. Dat lukt gelukkig wel: ik krijg extreem 
veel leuke reacties op de viaducten!"

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. 

Een rijke geschiedenis
Roy is geboren en getogen in de gemeente Stein en 
woont inmiddels met zijn vrouw en twee kinderen op een 
bijzondere plek. "We wonen in een pand dat al 110 jaar 
van mijn familie is. Ik ben de vijfde generatie die erin is 
getrokken. Hiervoor was het van mijn opa, die vroeger 
ook illustrator was. Achteraf gezien heeft hij behoorlijk 
veel invloed op mijn leven gehad. Waar mijn opa vroeger 
een café had, heb ik nu mijn werkatelier. Ik zou daar later 
een galerie van willen maken, zodat ik mijn kunstwerken 
kan tentoonstellen."

Stein is een goede plek om te wonen als je geïnspireerd 
wil worden, vindt Roy. "Er is hier veel gebeurd en er 
gebeurt nog steeds veel. Denk aan organisaties als de 
harmonie of de carnavalsvereniging. Verengingen zijn 
belangrijk voor iedereen. Hetzelfde geldt voor kunst: het 
verbindt elkaar en maakt emoties los. Dat vind ik mooi."

Fotografen 
opgelet! 
Wij zijn trots op onze mooie gemeente en inwoners.  
Dat laten we het liefst aan de hele wereld zien!

De gemeente Stein is op zoek naar de mooiste foto’s van 
inwoners die onze gemeente in beeld brengen voor de 
gemeentekalender of een van onze andere kanalen. 

Stuur je foto’s in vóór 1 augustus 2022 
naar communicatie@gemeentestein.nl
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De Natuurwerkgroep
Ook de Natuurwerkgroep is vanuit het DOP Maasband 
ontstaan. De groep bestaat uit acht vrijwilligers, onder wie 
Jules Demandt en Maurice Janssen. Maurice: "Er stond 
van alles te gebeuren in Maasband vanwege het project 
Grensmaas en de nevengeul. Het begon klein, met een 
overleg met de gemeente die het riool en de bestrating wilde 
vernieuwen. Uiteindelijk gingen allerlei partijen met elkaar in 
gesprek over hoe Maasband eruit moest zien. Toen heeft het 
dorp aan de bel getrokken." Jules: "Wij dachten: leuk dat jullie 
een plan hebben, maar wij wonen hier en willen er graag ook 
bij betrokken worden."

Ruimte voor nieuwe ideeën herinrichting
Jules: "Voor diverse partijen was het in het begin even wennen 
dat wij ook betrokken waren bij het inrichtingsvoorstel. 
Gaandeweg kwamen ze erachter dat de bewoners van 
Maasband zelf ook veel kennis en ervaring hebben." 
Daarmee is de samenwerking op gang gekomen en goed 
verlopen. Zo is er bijvoorbeeld een parkeerplaats buiten 
het dorp gerealiseerd in samenwerking met het Consortium 
Grensmaas en de gemeente, omdat inwoners van Maasband 
de straten graag autovrij wilden hebben.

Terugbrengen van het groen
In het gesprek met het Consortium kwam het thema 'groen' 
naar voren. De Natuurwerkgroep heeft een compensatieplan 
opgesteld, dat als leidraad dient bij de werkzaamheden aan 
de grensmaas en de groene herinrichting van Maasband 
en omgeving. De Natuurwerkgroep heeft inmiddels 350 
meter haag aangeplant op diverse plekken aan de rand van 
Maasband en er zijn 52 fruitbomen (appel-, peer-, noten- en 
kersenbomen) geplant. Jules: "In de toekomst komt er nog 
meer groen terug. We gaan kijken of het mogelijk is om 
een dorpsgaard en moestuin te realiseren, waar iedereen 
kan genieten van de zon, een klein ommetje kan maken of 
actief onderhoud kan doen in het groen of in een moestuin." 
Maurice: "Het mooie van de Natuurwerkgroep is dat de basis 
uit een vaste groep mensen bestaat, maar dat iedereen kan 
meedoen met de activiteit die hem of haar aanspreekt."
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DOP Maasband

Hoe je samen 
het verschil 
kunt maken
Maasband is een kleine gemeenschap waarin activiteiten 
georganiseerd worden waarbij iedereen uit het dorp 
vrijblijvend kan aansluiten. Het meeste gebeurt spontaan, 
zonder al te veel formaliteiten. Voor deze editie van de 
Maaskentjer gingen we in gesprek met de twee DOP-
groepen Werkgroep Versieringen en Natuurwerkgroep. 

De Natuurwerkgroep 

Anja van Hoef en Peter Diepenbeek (te zien op bovenstaande 
foto) zitten in de werkgroep Versieringen. De werkgroep is eind 
2019 ontstaan. Peter: "Ik regel het budget voor de werkgroep 
en verantwoord dit tijdens het DOP-overleg dat we eens in de 
drie maanden met meerdere inwoners hebben. Met een klein 
beetje geld maak je al het verschil. Maar als je het daadwerkelijk 
over het versieren hebt, dan moet je bij Anja zijn!"

Een dorp met uitstraling
Want bij Anja begon het. Zij kwam op het idee om iets leuks te 
bedenken met versieringen voor het dorp. Anja: "Als ik ging 
fietsen of wandelen, zag ik de versiering in andere dorpen 
en dacht: goh, dat ziet er gezellig uit. Dat moet toch ook te 
regelen zijn in Maasband!" Het liefst had ze dit met het hele 
dorp gedaan, maar door corona was dit lastig. Om toch de 
verbinding met elkaar te houden, is een kerngroep van zo’n 
zes personen ontstaan. De werkgroep maakt versiering tijdens 
kerst, carnaval en Pasen. Het dorp wordt dan bijvoorbeeld 
aangekleed met kransen aan lantaarnpalen en de twee pleinen 
worden versierd. Anja: "Het zorgt voor een stukje uitstraling 
van het dorp en ik vind het leuk als ik de foto’s van onze 
versieringen bij andere mensen terugzie op Facebook."

Wensen voor de toekomst
Alles gebeurt binnen het kleine budget. Dan moet je creatief 
zijn, vertelt Anja: "Waar nodig vraag je handige mannen om 
mee te denken over zaken. Bijvoorbeeld over hoe je die krans 
het beste aan een lantaarnpaal kunt hangen. Zij gaan er dan 
mee aan de slag. We denken ook aan de toekomst. Het zou 
mooi zijn als de brug versierd zou kunnen worden, bijvoorbeeld 
met bloembakken. Dat is een mooie entree voor het dorp."
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Bekijk het actuele overzicht en meer informatie op 
www.gemeentestein.nl/werk-in-uitvoering

      Werk in 
       uitvoering

       Groot onderhoud wegen

•     Business Park Stein
•     St. Nicolaasstraat, Elsloo
•     Dross Banenstraat, Elsloo
•     Dross de Limpenstraat, Elsloo
•     Driekuilenstraat, Elsloo
•     Scharberg, Elsloo

       Onderhoud bomen

Op dit moment voert aannemer Van der Linden onderhoud 
uit aan de bomen in onze gemeente. Het gaat hierbij vooral 
om het snoeien van bomen die zijn aangewezen tijdens 
een eerdere controle. Er wordt gewerkt vanuit Oud-Stein 
richting Meers en Maasband. Daarna zijn Urmond en Berg 
aan de Maas aan de beurt. Vorig jaar zijn de bomen in Stein 
(grotendeels), Elsloo en Catstop al gesnoeid.

       Verkeersarrangement

Aanleg voetgangersoversteekplaats 
Heerstraat Noord - Langhaagweg, Stein
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Steinse Jongeren Adviesraad (SJAR) 

Activiteiten ‘Kom èns’ 
groot succes!
Het afgelopen jaar heeft de gemeente Stein in samenwerking met Averox Consulting, de Steinse 
Jongeren AdviesRaad en andere organisaties de ‘Jongerenvisie’ in het leven geroepen. Dit project 
is ontstaan, omdat de jeugd al jaren in toenemende mate de gemeente verlaat. Jongeren hebben onder 
de noemer ‘Kom èns’ aansprekende activiteiten georganiseerd om de wensen en behoeften van de Steinse 
jeugd in kaart te brengen. De activiteiten varieerden van spel en sport tot creativiteit en outdoor. De overige 
resultaten werden opgehaald met behulp van Scholengemeenschap Groenewald en diverse verenigingen. 

Ruim 1100 jongeren tussen de 12 en 27 jaar hebben 
aangegeven wat juist voor hen zo belangrijk is. Dat is 
ruim een derde van de jeugd in onze gemeente. Een van 
de belangrijkste uitkomsten van de peilingen is dat de 
behoefte aan ontmoeting en leuke activiteiten groter 
blijkt dan ooit. Uitgaan, sporten, een hapje eten en 
creatief bezig zijn, staan bovenaan de lijst. Ontmoeting 
met anderen en ontspanning zijn hierin van cruciaal 
belang. Onze Steinse jongeren hechten veel waarde 
aan hun vrije tijd, zeker na de strenge beperkingen die 
het coronabeleid de afgelopen twee jaar met zich mee 
heeft gebracht. Daarnaast is gebleken dat maar liefst 
tachting procent van de bevraagde jongeren in Stein 
wil blijven wonen. Dit is een opmerkelijk percentage, 
aangezien jongeren al jaren in toenemende mate de 
gemeente Stein verlaten. Naar mijn mening is een tekort 
is aan (betaalbare) koop -en huurwoningen een reden 
om Stein te verlaten. Ik denk dat meer starterswoningen 
een oplossing kan zijn om ervoor te zorgen dat meer 
jongeren in Stein blijven.

Nieuwe activiteiten
Wegens het succes van ‘Kom èns’ zullen jongeren 
komend jaar opnieuw activiteiten organiseren. Dit 
is een mooi initiatief en geeft gehoor aan de wens 
om elkaar te ontmoeten en mee te doen aan leuke 
activiteiten. Daarnaast zal de gemeente Stein werken 
aan een integraal jeugdbeleid. Dit beleid betekent 
dat de wensen en behoeften van jongeren uit de 
jongerenvisie een plek gaan krijgen in de toekomstige 
plannen van de gemeente. 

Houd ons in de gaten voor de volgende activiteiten 
van Kom èns! Wordt vervolgd…

Nine Houben, 24 jaar
Lid SJAR en student Rechtsgeleerdheid

SJA
R

Woensdag 11 mei 2021 
19.00 - 22.00 uur · Beeldvormende bijeenkomst

Donderdag 19 mei 2021 
19.15 uur · Oordeelsvormende raadsvergadering
20.15 uur · Besluitvormende raadsvergadering

Woensdag 25 mei 2021 
19.00 - 22.00 uur · Beeldvormende bijeenkomst

Raadskalender
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Kelly Ummels-Schmitz heeft een minibieb voor haar huis 
met boeken voor jong en oud. Je kunt gratis een boek lenen, 
ruilen of, als je er geen afscheid van kunt nemen, zelfs houden. 
We vragen Kelly waarom ze zo graag een eigen minibieb wilde. 

"Als ik zelf langs een minibieb kom, dan denk ik altijd: 'Oh leuk, 
even kijken of er wat voor mij bij is.' Ik zei tegen mijn man: 
'Waarom maken we niet ook een minibieb?' Toen is hij meteen aan 
de slag gegaan. Ik wilde natuurlijk niet een suf kastje, maar echt 
iets moois. Daarom heb ik Roy Wagemans benaderd of hij er iets 
leuks van zou willen maken. Dat was nog net voordat hij hier aan 
de viaducten begon."

Liever een boek dan buiten spelen
"Ik heb zelf altijd graag gelezen, vroeger als kind al. Ik las 
liever een boek dan dat ik buiten speelde. Als kind vond ik het 
heerlijk om helemaal op te gaan in de magische wereld van een 
boek. Op een gegeven moment is het lezen minder geworden. 
Dan dacht ik: 'Laat maar, voordat ik zo’n boek uit heb...' 
Interesses veranderen natuurlijk ook als je ouder wordt."

Dozen met boeken
"En toen kwam corona. Echt helemaal in het begin toen we thuis 
moesten blijven, dacht ik: 'Och, ik pak weer eens een boek.' 
En toen begon het lezen eigenlijk weer. Dat is ook het moment 
dat het idee van een minibieb ontstaan. We hadden nog wel 
wat boeken in de kast staan, maar dat was niet genoeg. Na een 
oproep op Facebook kregen we ineens dozen met boeken! 
Ook de buurman die ik eigenlijk alleen van het groeten in 
het voorbijgaan kende, stond aan de deur met boeken die hij 
speciaal voor de minibieb had gekocht op de rommelmarkt." 

Liefde voor lezen
"Ik zou het mooi vinden als kinderen mijn liefde voor lezen 
overnemen, ook omdat ze al zo vaak achter een schermpje 
zitten. Lezen is niet alleen goede hersengymnastiek. Als je graag 
leest, dan kun je daar ook voordeel van hebben als je later gaat 
studeren. Lezen kan je echt op weg helpen!" 

In de minibieb van Kelly staan boeken voor volwassenen en 
kinderen. Minibieb Uiltje Knap vind je in de Merwedestraat 
5 in Stein. Je kunt de minibieb van Kelly ook volgen op 
Facebook: Minibieb Uiltje Knap
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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. Groetjes, Yvonne

"Ik zou het mooi vinden 
als kinderen mijn liefde 
voor lezen overnemen"

Geen boeken, maar… zaden! In de 
bibliotheeklocatie van De Domijnen in Stein 
tref je sinds kort ook een zadenbieb aan. 
Hier kun je gratis zaadjes ruilen en lenen. 

Hoe het werkt? 
Voor elk zakje zaad dat 
je meeneemt, plaats je 
een nieuw zakje zaad 
terug. Schrijf op het 
zakje dat je meebrengt 
altijd de naam van de 
plant en het jaartal van 
oogsten, met eventueel 
de omgeving waar het 
geoogst is. Alle zaadjes 
worden geschonken 
door tuiniers en 
liefhebbers van planten. 
Daarnaast is er geen 
uitleentermijn én zijn er 
geen boetes. Wél vraagt 
de zadenbieb aan de 
ruilers en leners om ook 
zelf zaden te oogsten, te 
ruilen en/of te schenken. 
Dus kom maar op met 
jouw zadencollectie! 

Oude traditie
Onder plantliefhebbers is het ruilen en 
delen van zaden een oude traditie. Het is 
duurzaam en draagt bij aan het beschikbaar 
stellen van plantensoorten die zijn 
aangepast aan het stads- en dorpsklimaat 
uit de omgeving. Op deze manier dragen wij 
samen bij aan het vergroenen en vergroten 
van de biodiversiteit in de omgeving. 
De zadenbieb wordt onderhouden 
door vrijwilligers. Zij houden het aantal 
zadensoorten bij en zorgen ervoor dat het 
verkregen zaad netjes wordt verdeeld.

Zadenbieb 
De Domijnen 
Plantenliefhebbers opgelet! 

Kelly, Carlijn en Nienke (die het liefst boeken over pony’s leest!) 
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Veiligheid in the picture
De gemeente Stein staat voor een veilige gemeente. Samen met diverse partners 
zorgen we voor een veilige woonomgeving. Dit jaar kun je ieder kwartaal over een 
ander thema rondom veiligheid lezen in de Maaskentjer. Ook kun je alle informatie 
duidelijk en overzichtelijk bekijken op www.gemeentestein.nl/veiligheid

Rookmelderplicht 
Dit keer willen we jou attenderen op een van de nieuwe 
regels, namelijk de rookmelderplicht die van toepassing 
is op elke woning. Dit houdt in dat iedere woning in 
Nederland, op elke verdieping waar iemand woont, 
een rookmelder moet hebben. 

Dit is verplicht, omdat de meeste mensen die slachtoffer 
worden van een brand rook inademen. Als je slaapt, dan 
ruik je niets omdat je neus niet werkt. Je gehoor werkt 
wel nog. Rookmelders zijn niet alleen als je slaapt van 
levensbelang. Hoe sneller een brand ontdekt wordt, hoe 
meer tijd en kans je hebt om jouw huis veilig te verlaten. 

Camera in Beeld
Camera in Beeld is een politiesysteem dat buitencamera’s op een kaart laat zien. Dat kunnen CCTV-camera’s 
bij overheden, winkels of woonhuizen zijn. Zo weet de politie waar camera-bewaking is. Als er bijvoorbeeld 
een inbraak is geweest en de politie ziet via Camera in Beeld dat jij een eigen camera hebt opgehangen, 
nemen zij contact met je op. Ze vragen dan of ze deze beelden mogen bekijken. De politie kan zo de 
beelden van de dader verzamelen en de dader sneller aanhouden.

Iedereen kan deelnemen aan het politiesysteem Camera in Beeld. Heb jij een buitencamera? 
Registreer jouw camera dan bij Camera in Beeld via de website van de Politie. Zo maak jij jouw buurt veiliger.

1 2
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Kiekje 
van de 
maand
" e aai ee  
lang  et anaal 
in tein"

Foto: Wiel Paquay

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 het antwoord samen met een foto vóór 26 mei naar 
communicatie@gemeentestein.nl en wie weet zie je jouw foto in de volgende editie!

Woordzoeker

BEELDEND
BEELDVERHAAL
CULTUUR
DOEK

EMOTIE
GRAFFITI
GRAFISCH
KUNSTENAAR

KUNSTPROJECT
KUNSTWERK 
KUNSTWERELD
PREMIÈRE

STREET ART
VERBINDING
VORMGEVING

Service
punten
De Maaskentjer is gratis 
af te halen bij de servicepunten: 
www.gemeentestein.nl/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. 

Het antwoord van de vorige puzzel was 
'Stil genieten'. Veel mensen hadden het 
antwoord goed, onder wie Anja Schobben.
Ze deelt graag haar foto met ons!

"Stil genieten van het mooievoorjaarsweer bij het baasjeop schoot... "




