
maaskentjerde

Woninginbraak 
voorkomen

Met deze praktische tips 
maak je het inbrekers een stuk 
lastiger deze vakantieperiode. 

Lees meer op pagina 7.

Ontmoet het 
gemeentebestuur

Er is weer een nieuwe gemeenteraad 
en college van burgemeester en 
wethouders gekozen in Stein.

Ze stellen zich voor op pagina 10. 

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze 
digitale nieuwsbrief op  

www.gemeentestein.nl/
nieuwsbrief

" Ik liep honderd 
marathons in dertig 
verschillende 
landen" 
 
Johan Visschers vertelt alles over zijn 
hardloopavonturen op pagina 6 en 7. 

juli 
2022

Alsjeblieft! 
De gemeente Stein 
biedt jou deze 
Maaskentjer gratis aan.
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rijk aan sport 
en natuur
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Eerste huis kopen?  
Koopsom starterslening is verhoogd

In het zonnetje

Jolanda van der Schaft is financieel medewerkster bij het team 
Ruimte van de gemeente Stein. Haar werk is heel divers: 
van het opstellen van grondbeleid tot alles wat komt kijken 
bij de starterslening. Om in aanmerking te komen voor een 
starterslening, moet de koopsom van je woning maximaal 

280.000 in plaats van 235.000 zijn. Jolanda vertelt waarom 
dit zo is en wat dit inhoudt. 

Huizenprijzen flink gestegen
“De starterslening is een extra lening voor als je via een reguliere hypotheek 
net niet voldoende van een bank kunt lenen om een huis te kunnen kopen. Die 
starterslening is maximaal 20 procent van de koopsom, het moet je eerste huis zijn 
en je mag niet ouder zijn dan 35 jaar. Het bedrag is verhoogd naar 280.000 euro, 
omdat de huizenprijzen flink zijn gestegen de afgelopen tijd.” 

Huis kopen 
“De starterslening lening kan ervoor zorgen dat je het huis dat je graag wil, 
wel kunt kopen. Als je bijvoorbeeld nog maar kort een baan hebt of een eigen 
bedrijf hebt dat nog geen drie jaar bestaat, kan het lastiger zijn om een hypotheek 
te krijgen. In dat laatste geval heeft je partner misschien wel een vaste baan, 
maar zelfs dan kan de starterslening nodig zijn."

Goed advies
“De eerste drie jaar hoef je geen rente en aflossing te betalen. Die periode kan nog 
twee keer verlengd worden. Maar uiteindelijk moet de lening natuurlijk toch worden 
afgelost. Het is verstandig om er goed over na te denken en advies in te winnen.”

Meer informatie over de starterslening vind je op 
www.gemeentestein.nl/starterslening en op www.svn.nl/starterslening. 

In deze rubriek zetten we inwoners van de gemeente Stein die een bijzondere  
prestatie hebben geleverd of iets feestelijks te vieren hebben in het zonnetje.
Heb jij ook iets te vieren? Stuur dan een mail naar communicatie@gemeentestein.nl 

Jubilarissen brandweer
Bij de brandweer vierde Frans Cleef 
(rechts) zijn 30-jarig jubileum 
en Jack Erdkamp zijn 25-jarig 
jubelfeest. Ze werden zaterdag 
25 juni in het zonnetje gezet.

Uitreiking lintje  
Zwem- en Poloclub
Burgemeester Leurs reikte 
zaterdag 25 juni de Koninklijke 
Erepenning uit aan Zwem- en 
Poloclub Stein vanwege haar 
50-jarig bestaan.

Koninklijke onderscheiding Wolthuis
Zaterdag 11 juni werd de heer 
Wolthuis verrast met een koninklijke 
onderscheiding. Hij werd benoemd tot 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Zo denken we 
samen aan de 
thuisblijvers
De vakantie staat voor de deur. Dat betekent dat 
veel mensen eropuit of misschien wel op vakantie 
gaan. Voor de thuisblijvers is dit misschien een 
minder makkelijke tijd. Jouw familie, vrienden 
en kennissen komen dan wat minder op de koffie 
of thee dan je gewend bent. Op woensdag 
22 juni deelde wethouder Frank Dassen daarom 
wenskaartjes uit op de markt in Stein.

Een mooi gebaar
Frank: “Niemand vindt het leuk om zich alleen 
te voelen. Op deze manier hopen we dat 
vakantiegangers ook aan de thuisblijvers denken. 
Een kaartje geven met een fijne boodschap kan 
hierin al een mooi gebaar zijn en een verschil maken. 
Samen kunnen we iets doen aan eenzaamheid.” 

Samen tegen eenzaamheid
In december 2020 heeft de gemeente Stein samen 
met acht andere gemeenten in Zuid-Limburg een 
regionale coalitie getekend in de aanpak tegen 
eenzaamheid. Inmiddels zijn vijftien Zuid-Limburgse 
gemeenten aangesloten bij deze coalitie. Samen 
met deze regionale coalitie willen we een beweging 
op gang zetten met behulp van gemotiveerde 
mensen en organisaties met als doel eenzaamheid 
te verminderen in alle Zuid-Limburgse gemeenten. 
Op www.gemeentestein.nl/eenzaamheid 
lees je meer.
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Maandag 14.00 - 17.00 uur 
Inloopmiddag & kaartmiddag Buurthuis Urmond 

Woensdag vanaf 10.00 uur 
Wandelen Dorpsdagvoorziening Bie Gerda 
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

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

Activiteiten

Maandag 25 juli
Iedereen Kan Sporten

10.00 tot 14.00 uur  
Rijksweg in Sittard
Sport- en cultuurdag voor kinderen 

met een verstandelijke beperking of 

gedragsproblemen. Inschrijven via: 

www.iedereenkansporten-parkstad.nl/ 
zomervakantieactiviteiten

Maandag 25 juli t/m  
vrijdag 5 augustus
Kindervakantiewerk Stein 

8.30 tot 18.30 uur 
Dagtocht voor basisschoolkinderen.  
Inschrijven via: www.kvw-stein.nl

Zaterdag 6 & zondag 7 augustus
Ironman Maastricht-Limburg 

Inschrijven via: www.ironman.com/ 
im-maastricht-limburg 

Woensdag 24 augustus
Actieve wandelingen  
55+ en senioren 

13.00 tot 15.30 uur. Startpunt: 
Berger Maassstraat 17 in Urmond.  
Aanmelden via: www.ecsplore.nl/aanmelden

Vrijdag 2 t/m maandag 5 september
Augst Cultuurfestival 

Vanaf 13.00 uur in Berg aan de Maas 
www.augst-cultuurfestival.nl

Zondag 11 september
Winandusmarkt 

10.00 tot 17.00 uur in Catsop
www.winandusmarktcatsop.nl

Zondag 11 september
Dirgelenfeest 

13.00 tot 19.00 uur 
Brasserie Merode in Stein Donderdag 11 augustus

Multisports Zomerprogramma 
Primair Onderwijs (6 t/m 12 jaar)

13.30 tot 16.00 uur
RKSV De Ster in Stein
Meer informatie en aanmelden via:   
www.ecsplore.nl/ 
kinderen-jongeren-en-ouders/ 
vakantie-in-actie 
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In de gemeente Stein worden er volop activiteiten en evenementen 
georganiseerd. Kijk in het overzicht wat je allemaal kunt gaan doen.

In deze rubriek zetten we inwoners van de gemeente Stein die een bijzondere  
prestatie hebben geleverd of iets feestelijks te vieren hebben in het zonnetje.
Heb jij ook iets te vieren? Stuur dan een mail naar communicatie@gemeentestein.nl 

Van burgerinitiatief 
naar stichting
Guillaume Webers, voorzitter van Stichting Jongeren 
Voor Ouderen, vertelt hoe deze stichting ontstaan is. 

"Eind 2019 zijn Timo Nelissen en ik begonnen met 
ons burgerinitiatief ‘Jongeren Voor Ouderen’. 
Ons doel was om ouderen wegwijs te maken met 
de mobiele telefoon. We kwamen er al snel achter 
dat er veel behoefte was aan onze diensten, dus 
besloten we ermee door te gaan. In 2020 bloeide ons 
burgerinitiatief enorm. Nieuwe jongeren sloten zich 
bij ons aan en het effect daarvan werd steeds groter. 
Eind 2020 was het tijd voor de volgende stap: een 
officiële stichting worden zodat we nóg meer ouderen 
konden gaan helpen. Op 3 maart 2021 werd deze 
droom een feit: we stonden officieel ingeschreven als 
stichting. En niet zomaar een stichting. Onze stichting 
wordt namelijk volledig gerund door jonge vrijwilligers. 
Achter alles wat we doen, zit een jongere. Onze 
doelen? Het helpen van ouderen die moeite hebben 
met de snelle modernisering van de maatschappij, het 
verminderen van de eenzaamheid onder ouderen en 
het verbeteren van de sociale  verbondenheid tussen 
jong en oud. Op dit moment organiseren we wekelijks 
diverse activiteiten, waaronder onze bekende 
Open Inloop, waar iedereen van harte welkom is om 
binnen te lopen met vragen over de mobiele telefoon, 
tablet, laptop of om simpelweg een praatje te maken."  
 
Meer weten over onze mooie stichting?  
Check dan onze website: www.stichtingjvo.com

Wethouder Frank Dassen deelde 22 juni wenskaartjes uit op de markt in Stein

Guillaume Webers en Timo Nelissen
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SportContrainer 
in het Molenpark 
in Urmond

Iedereen  
Kan Sporten  
Westelijke 
Mijnstreek
Dat sporten en bewegen goed is, is 
wel voor iedereen bekend. Maar het 
ligt niet voor iedereen voor de hand 
óm te sporten. Zeker voor mensen met 
een beperking is het lastiger om een 
geschikte sport te vinden. Of je nu wilt 
basketballen, zitbadmintonnen, dansen 
of handboogschieten. Ik maak mij er 
hard voor dat het voor iedereen mogelijk 
is om te sporten en bewegen.

Ik ben Chantal Bos, regioconsulente 
van Iedereen Kan Sporten (IKS) 
Westelijke Mijnstreek. Kinderen en 
volwassenen met een beperking 
kunnen bij mij terecht voor begeleiding 
en ondersteuning. Daarnaast help ik 
verenigingen, onderwijsinstellingen 
en andere organisaties met vragen 
over aangepaste sporten. Bel mij 
gerust via 06 51 32 67 63 of ga naar 
www.iedereenkansporten.nl. 
Je leest het hele artikel op 
www.datmaaktsteinvoormij.nl.

Vanaf 5 juli 2022 staat de nieuwe SportContrainer van 
de gemeente Stein in het Molenpark in Urmond. Je vindt 
hem tegenover tennisvereniging LTC Urmond, aan de 
Swentiboldlaan 29. Hier zal de Contrainer ongeveer 
drie maanden blijven staan. In de tussentijd gaan we 
samen met inwoners, clubs en verenigingen weer op zoek 
naar een andere geschikte plek in de gemeente. Zo hopt 
de Contrainer van de ene naar de andere buurt zodat 
iedereen deze kan ontdekken.

Een SportContrainer? Dat klinkt leuk!
De SportContrainer is een zeecontainer die is 
omgebouwd tot mobiele sportopstelling. Deze biedt 
eindeloos veel mogelijkheden om te bewegen en 
trainen. Denk aan bootcamp, crossfit, outdoor 
fitness, obstacle runs of survival. Professionele 
beweegaanbieders Anytime Fitness Stein, URfit en 
DOQUE bieden er de komende periode gratis lessen 
aan. Houd www.gemeentestein.nl/sportcontrainer 
in de gaten voor het lesaanbod en voor video’s met 
oefeningen. 

“Als gemeente Stein willen we inwoners een gezonde 
omgeving bieden die uitnodigt om gezond te leven 
en veel te bewegen. Dit is een van de ambities uit het 
sportakkoord. De SportContrainer is er voor iedereen: 
jong of oud, samen of alleen, ervaren of beginner, voor 
je plezier of het verbeteren van je conditie. Bewegen 
is gezond en leuk, en al helemaal als je er gratis en 
24/7 gebruik van kunt maken. Loop je hiervoor warm? 
Trek je sportschoenen aan en maak kennis met de 
SportContrainer.” - Wethouder Gina van Mulken

Deel en win 
Deel sportieve actiefoto’s en video’s met ons via 
social media. Vergeet niet om @Gemeente_Stein en 
#SportContrainerStein te vermelden. We belonen 
de leukste posts regelmatig met mooie prijzen! 

Bewegen  
is gezond!
Op deze pagina lees je alles  
over sporten in onze gemeente. 
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Kom je ook bij de 
(sport- of cultuur)club?
Ben jij 18 jaar of ouder en kun je wel een financieel steuntje in de rug 
gebruiken om mee te doen aan activiteiten als voetbal, zwemles, 
muziekles, fitness, theater- of dansles?  De gemeente Stein is als een van 
de eerste Limburgse gemeenten aangesloten bij het Volwassenenfonds 
Sport & Cultuur. Het Volwassenenfonds zorgt ervoor dat contributie, 
lesgeld en/of aanschaf van kleding of materialen worden betaald voor 
volwassenen met een smalle beurs. 

Aanhaken is simpel
Check www.volwassenenfonds.nl en ontdek of je in aanmerking komt. 
Een aanvraag verloopt via intermediairs van het Volwassenenfonds. 
Je vindt hun gegevens op: www.volwassenenfonds.nl/deelnemers/stein

Intermediairs gezocht!
Ben jij betrokken, sociaal en gemotiveerd om te helpen? En heb je 
een hart van goud? Meld je dan aan als intermediair (vrijwillige rol) via: 
www.volwassenenfonds.nl/intermediair

Wethouder Ummels op bezoek 
bij jouw (sport)vereniging?

Omdat ik ook de komende vier jaar als bestuurder over verenigingen mag gaan, 
ben ik wellicht op zoek naar jullie. In het kader van 'Op pad met wethouder 
Ummels' bezocht ik afgelopen periode met veel interesse diverse verenigingen, 
zoals LTC Urmond, Poekoelan Kemajoran, het KBO Groot Stein en Star Light 
Elsloo. Je bekijkt de video’s van mijn bezoeken op ons YouTube-kanaal.

Divers verenigingsleven
Ik sta er iedere keer weer van te kijken hoe divers ons verenigingsleven is. 
Onze gemeente kent nog veel verenigingen waarvan veel inwoners niet weten dat 
ze bestaan en wat ze inhouden. Daar willen we natuurlijk verandering in brengen. 
Wil jij ook dat ik een bezoek breng aan jouw (sport)vereniging of club? Stuur een 
mailtje met jouw interesse naar communicatie@gemeentestein.nl

Wellicht tot snel!
Joep Ummels 

" Ik sta er iedere keer 
weer van te kijken 
hoe divers ons 
verenigingsleven is."
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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 Johan Visschers (67) uit Elsloo, 
die dit jaar zijn honderdste marathon gelopen heeft.

“ Ik liep  
honderd  
marathons  
in dertig  
verschillende  
landen”

Johan is altijd al een sportliefhebber geweest, zo vertelt hij: “Begin jaren 
’80 werd het triatlonconcept bedacht. Dat was perfect voor mij, omdat ik 
toen al jarenlang aan zwemmen en wielrennen deed. In hardlopen had ik iets 
minder ervaring. Ik ben ermee begonnen in Stein en daarna nooit meer vanaf 
gekomen. Ik deed mee aan lokale wedstrijden, zoals de Halve Marathon Stein. 
Ik vind het heerlijk dat je je hoofd kan leegmaken tijdens het rennen en dat je 
van de omgeving kunt genieten. Met alle mooie natuur in Stein zit dat natuurlijk 
helemaal goed.”
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Johan tijdens zijn 100ste marathon, 
speciaal voor hem in Stein georganiseerd.

Welkom bij de 100 Marathon Club
Toen Johan na dertig jaar triatlon niet langer kon zwemmen vanwege een 
blessure, besloot hij zich te focussen op marathons. Beter gezegd: op héél veel 
marathons. “Een vriend van me stelde voor om in totaal honderd marathons te 
lopen. Als je dat doet, mag je lid worden van de 100 Marathon Club Nederland. 
En als je in dertig landen een marathon uitloopt, mag je bij de World Country 
Marathon Club. Daar ben ik heel trots op. Ik ben een van de zeven Nederlanders 
die dat gedaan heeft.”

Carnavalsvlag in New York
Wie Johans allergrootste fan is? Zijn vrouw! “Toen ik mijn honderdste marathon 
liep, kreeg zij een soort award voor trouwste supporter. En terecht: van de 
honderd marathons heeft zij er maar drie gemist. Voor mij is het altijd een 
oppepper om haar tijdens het rennen te zien. Toen ik een keer in New York liep, 
stond ze me bij het 32 kilometerpunt aan te moedigen met een carnavalsvlag van 
Elsloo. Dat zijn de mooie momenten.” 

Hardlopen langs het kanaal 
Johan is geboren in Elsloo en is sindsdien nooit meer weggegaan. “Het voelt echt 
als mijn dorp. Ik ken hier iedereen, was Seniorenprins bij CV De Sajelaire en houd 
van de gezelligheid en de natuur. Voor een hardloper is dit ook ideaal: als ik mijn 
straat uitloop, ben ik al bij het kanaal. Daar ga ik het liefst rennen. Je kunt dan in 
alle rust sporten, terwijl er af en toe een bootje langs komt varen.”

Rollend de Scharberg af
“Het Julianakanaal heeft iets speciaals. Als kind bracht ik er ook al veel tijd 
door. We rolden soms de Scharberg af, dan waren we na afloop zo duizelig als 
een kuiken. Als het warm was buiten, zwommen we veel in het kanaal. Nu mag 
dat niet meer, maar vroeger sprongen we dan ook wel vaker van de brug af het 
water in. Dat is zo’n acht of negen meter hoog. Als er dan boten langskwamen, 
klommen we daarop en sprongen we in Bunde weer eraf. Dat was jeugdige 
overmoed, zullen we maar zeggen – dat blijft je wel bij.”

Bekijk alle interviews van onze ambassadeurs  
op www.datmaaktsteinvoormij.nl

Ball of fame
Aan ons de eer om Johan Visschers te 
belonen met de allereerste Ball of Fame 
medaille. Via deze medaille tonen we onze 
waardering voor personen of organisaties 
die een belangrijke bijdrage leveren aan 
sport, bewegen en/of vitaliteit in onze 
gemeente. Dit kan door zelf een unieke 
prestatie te leveren, of door anderen 
hiervoor de kans te geven. Johan loopt op 
dit vlak (letterlijk) voorop, en is voor ons 
dan ook een ware aanvoerder van ambitie. 
De Ball of Fame is een initiatief vanuit 
het Gezond Sport- en Beweegakkoord Stein. 

We dragen nu graag het stokje over aan jou. 
Ken jij ook iemand die een medaille verdient, 
maar hiervoor nog nooit een medaille 
heeft gekregen? Laat het ons weten 
via communicatie@gemeentestein.nl

Voorkom woninginbraak 
in de vakantieperiode
Als er in jouw huis wordt ingebroken, kan je dat een onveilig gevoel 
geven. Er zijn vreemden in jouw huis geweest, ze hebben aan jouw 
bezittingen gezeten en misschien wel waardevolle spullen meegenomen. 
Helaas komt woninginbraak regelmatig voor. De politie doet er veel aan 
om inbrekers op te pakken. Zelf kun je met verschillende maatregelen 
ervoor zorgen dat inbreken in je woning niet makkelijk is. De meeste 
inbrekers gaan voor een snelle buit. Hoe langer ze bezig zijn jouw woning 
binnen te komen, hoe groter de kans dat ze het opgeven.

Tips om de kans op inbraak te verkleinen
• Bel altijd 112 bij een verdachte situatie. Je kent jouw eigen buurt 

het beste. Als je het niet vertrouwt, is dat niet voor niets. 
• Ben je niet thuis als het donker is? Laat een lamp aan. Dan lijkt 

het alsof er iemand aanwezig is. Stel hiervoor bijvoorbeeld een 
automatische lichtschakelaar in. Zeker als je op vakantie gaat.

• Leg kostbare apparatuur, zoals laptops en iPads, uit het zicht.
• Zorg dat er geen ladders, containers of andere hulpmiddelen die 

het makkelijk maken om naar binnen te klimmen bij je woning staan.
• Een schuifpui is inbraakgevoelig. Gebruik daarom een slot 

dat speciaal hiervoor geschikt is. 
• Geef op social media niet aan wanneer je met vakantie gaat. 

Dit is namelijk belangrijke informatie voor een inbreker, 
die dan weet waar en wanneer hij zijn gang kan gaan.

Op www.politie.nl/onderwerpen/woninginbraak.html  
lees je meer tips en informatie.
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Bijna 
zomervakantie!
Zoek je nog een leuk uitje voor de 
vakantieperiode? Loop de Gedichtenroute 
in en rondom Elsloo. Op deze wandeltocht 
kom je de gedichten van poëet Jack 
Jacobs uit Elsloo tegen.  
 
Wist je dat de 
Gedichtenroute in Elsloo 
al 30 jaar bestaat?

Je leest het  
via de QR-code.
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L Kink in de kabels?
Gemeente Stein werkt eraan! 

In onze gemeente worden er elk jaar op verschillende plaatsen 
stoepen opengegraven om kabels- en leidingsnetwerken 
aan te leggen en te onderhouden. Dat is nodig om ervoor 
te zorgen dat elektriciteit, gas, water, telefoon en internet 
in de woningen komt. Dit regelen aanbieders zoals Enexis, 
Ziggo en KPN. De kabels en leidingen hebben geen oneindige 
levensduur. Daarom is onderhoud noodzakelijk. Marc Franken, 
toezichthouder Wijkbeheer, vertelt meer over de kabels en 
leidingen in onze gemeente.

Wist je dat…
… er in Nederland ongeveer 1,7 miljoen kilometer aan 
kabels en leidingen ligt, waarvan 700 kilometer in Stein? 
Dat geeft wel aan hoe druk het onder onze stoepen is. 

Wist je dat…
… team Wijkbeheer toezicht houdt op de graafwerkzaamheden 
en het herstel van de stoepen? Soms brengt dat wat hinder en 
overlast met zich mee. Wij doen er natuurlijk alles aan om dit te 
beperken. Over de werkzaamheden informeren we aanwonenden 
via een bewonersbrief. Daarin kunnen ze lezen dat ze bijvoorbeeld 
tijdelijk hun auto ergens anders moeten parkeren, hoelang de 
werkzaamheden duren en wie ze kunnen bellen voor vragen over 
de werkzaamheden. We houden voortdurend rekening met de 
dagelijkse planning en kijken of de werkzaamheden niet met elkaar 
samenvallen, waardoor ze in de knel kunnen komen.

Wist je dat…
… netwerkbeheerders altijd verplicht zijn om een vergunning 
aan te vragen bij de gemeente voor het starten van aanleg- en 
onderhoudswerkzaamheden? Gemeente Stein toetst de aanvraag 
via de geldende wet- en regelgeving. Denk hierbij aan de juiste 
gravende partijen en de locatieaanduiding, maar ook of de 
juiste gegevens – zoals de diepte van de kabels en leidingen 
– op de tekening zijn aangegeven.

Wist je dat…
… onder meer de volgende werkzaamheden staan gepland voor 2022? 

• Raadhuisstraat Urmond: vervangen gasleiding door Enexis
• Molendijk Stein, Ondergenhousweg/Boomgaardstraat/ 

Nieuwstraat/Beelenberg/Kruisstraat:  
Gas en waterleiding vervangen door Enexis/WML            

• Rembrandtstraat in Elsloo: Gasleiding vervangen door Enexis
• Dross Jonker van Kesselstraat/ Mangelschotsstraat Stein: 

gasleiding vervangen door Enexis 

Daarnaast voeren de aanbieders kleine werkzaamheden 
uit aan kabels en leidingen. Denk aan onverwachte schades 
aan het netwerk.

Tips van Marc, 
toezichthouder Wijkbeheer:

• Houd onze communicatiekanalen in de 
gaten. We werken hard aan het plaatsen 
van laadpalen voor elektrische auto’s 
in onze gemeente. De locaties volgen.

• We zijn ook bezig met het aanleggen 
van glasvezel in de buiten- en 
industriegebieden, zoals Catsop en het 
Businesspark.

• Ga je als huiseigenaar met een machine 
graven? Houd dan rekening met 
kabels en leidingen die op je perceel 
lopen. Om hoge reparatiekosten 
te voorkomen, raden we aan om 
een zogenaamde KLIC-melding te 
doen bij het Kadaster. Dit kan via 
www.kadaster.nl/zakelijk/ 
producten/graafwerk/klic-melding

De Klic-melding is wettelijk verplicht 
wanneer je gaat graven met een machine. 
Zodra je de melding hebt gedaan, ontvang 
je van het Kadaster gegevens om de kabels 
en leidingen van een locatie in te zien.
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Je vindt het actuele overzicht en meer informatie op  
www.gemeentestein.nl/werk-in-uitvoering

      Werk in 
       uitvoering

       Groot onderhoud wegen

• St. Nicolaasstraat, Elsloo
• Dross Banenstraat, Elsloo
• Dross de Limpenstraat, Elsloo
• Driekuilenstraat, Elsloo

       Verkeersarrangement

• Aanleg voetgangersoversteekplaats  
Heerstraat Noord - Langhaagweg, Stein

       Werkzaamheden Wonen Limburg

Pex Dakbedekkingen gaat in opdracht van Wonen Limburg 
diverse daken renoveren. Deze werkzaamheden worden 
uitgevoerd in een aantal straten in Urmond. Tijdens de uitvoering 
worden de straten afgesloten ter hoogte van de te renoveren 
daken. Het gaat hierbij om de volgende straten en huisnummers: 

• Doctor Ariënsstraat huisnummers 9 t/m 14  
in de periode van 21 juni t/m 25 juli.

• Ruys de Beerenbroucklaan huisnummers 46 en 48  
in de periode van 25 juli t/m 2 augustus.

• Ruys de Beerenbroucklaan huisnummer 56  
in de periode van 2 augustus t/m 8 augustus.

• Ruys de Beerenbroucklaan huisnummers 64 t/m 68  
in de periode van 5 september t/m 12 september.

• Throbeckestraat huisnummers 2 t/m 22  
in de periode van 13 september t/m 19 oktober.

• Doctor Kuyperstraat huisnummers 1, 3, 13 en 15  
in de periode van 19 oktober t/m 2 november.

Tijdens de afsluitingen blijven de opritten van woningen 
bereikbaar. De omwonenden worden met een bewonersbrief 
geïnformeerd over de werkzaamheden.

Steinse Jongeren Adviesraad (SJAR) 

Hé potentieel 
SJAR-lid!  

Als je lid bent van de SJAR, kun je deelnemen aan 
vergaderingen waarin allerlei onderwerpen worden 
besproken die jou als jongere in Stein ook echt aangaan. 
Als voorzitter maak ik de agenda, zorg ik ervoor dat de 
vergadering goed verloopt en houd ik in de gaten of 
iedereen zich aan de afspraken houdt. Voorheen werd 
ieder lid gekoppeld aan iemand uit de gemeenteraad, 
een zogenaamde coach. Nu is dat anders: als je ergens 
tegenaan loopt, kun je zelf naar een coach afstappen. 
Alle coaches hebben hun eigen kwaliteiten, dus op die 
manier word je gericht geholpen door iemand die er 
verstand van heeft. 

Naast de vergaderingen zijn er ook werkgroepen. 
Je hebt bijvoorbeeld een groep die de social media van 
de SJAR bijhoudt en een groep die alles regelt rondom 
het Jongerenlintje. Tussendoor worden er adviezen 
geschreven. Op dit moment zijn we bezig met het IJslands 
preventiemodel. Dat is een interessant concept uit IJsland, om 
middelengebruik als alcohol, tabak en drugs onder jongeren 
te voorkomen. Zo wordt gedacht dat verveling bij jongeren 
kan leiden tot overmatig alcohol- en drugsgebruik. Door de 
invoer van onder andere de vrijetijdspas is dit gebruik sterk 
verminderd. De vrijetijdspas kunnen jongeren bijvoorbeeld 
gebruiken om te sporten of naar de bioscoop te gaan. 
Dit beleid bleek effectief te zijn in IJsland, dus is volgens 
ons zeker de moeite waard om te overwegen in Stein.

Wil je zelf meedenken over dit soort onderwerpen? 
Goed nieuws: we zoeken nieuwe enthousiaste SJAR-
leden! Je kunt solliciteren als je tussen de 16 en 25 jaar oud 
bent en in de gemeente Stein woont. Geloof mij maar: de 
SJAR is een mooie toevoeging op je cv (en trouwens ook 
een ideale manier om andere jongeren te leren kennen). 
Zien we je snel?

Youri Quaedvlieg, 21 jaar, voorzitter van de SJAR
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Solliciteren doe je hier! 
steinsejongerenadviesraad@gmail.com 
 
Onze SJAR-leden alvast leren kennen?  
www.gemeentestein.nl/sjar

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. 
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Het gemeentebestuur 
stelt zich aan jou voor
Op 2 juni legden de nieuwe raadsleden hun belofte af en maakten zij  
(in sommige gevallen opnieuw) hun intrede in de Steinse gemeenteraad. 
Hierboven zie je de raadsleden van Stein voor de komende vier jaar.

De gemeenteraad wordt eenmaal per vier jaar gekozen. De laatste 
gemeenteraadsverkiezingen waren in maart dit jaar. Het aantal 
gemeenteraadsleden (oftewel het aantal zetels) is wettelijk vastgelegd en 
afhankelijk van het inwonersaantal. In Stein bestaat de raad uit 19 raadsleden. 
Zo ziet de huidige zetelverdeling in de gemeenteraad van Stein eruit: 

• DOS   8 zetels
• CMB   6 zetels
• Steins Belang  2 zetels
• CDA   1 zetels
• VVD   1 zetel
• PvdA   1 zetel

De gemeenteraad speelt een belangrijke rol in de lokale democratie en vormt 
de vertegenwoordiging van de inwoners van de gemeente. De raad neemt 
belangrijke besluiten over de toekomst van de gemeente en ziet toe op 
goede naleving van regelgeving en dat het gemeentelijke huishoudboekje 
in orde is en blijft.

Het nieuwe 
college voor jou 
aan de slag
Op 2 juni zijn ook de wethouders van Stein 
beëdigd voor de bestuursperiode 2022-2026. 
Danny Hendrix, Joep Ummels en Natascha 
Wingelaar (DOS) en Gina van Mulken (Steins 
Belang) keren terug als wethouders in Stein. 
Frank Dassen (VVD) is een nieuw gezicht. 

Het college van B&W vormt het dagelijks 
bestuur en voert de beslissingen van de raad 
uit. De raad houdt zich dus niet bezig met 
zaken als het verlenen van vergunningen 
en het aannemen van ambtenaren.  
 
De burgemeester wordt benoemd door de 
koning. De wethouders worden door de raad 
benoemd. Burgemeester en wethouders zijn 
aanwezig bij raadsvergaderingen. 

Raadsleden (van links naar rechts)  ∙  Noud Claessens (Steins Belang), Chantal Meijers (CMB), Joyce Romers (CMB), Jean de Vries (CMB), Suzanne Cramers (CDA), Ingrid van Es (CMB), 
Meddy Goossens (DOS), John Cleuters (Steins Belang), Maurice Gransier (DOS), José Ie (PvdA), Semna Rouschop (VVD), Paul Thomassen (DOS), Manon Wenmekers (DOS), Willem 
Thewissen (CMB), Marion Leurs-Mordang (burgemeester), Guus Peters (DOS), Kyle Hoeveler (CMB), Sam Janssen (DOS), Julie Meijers (DOS), Paul Alberti (DOS), Theo Pierik (griffier)

College (van links naar rechts)  ∙  Jeroen Sanders (secretaris), Gina van Mulken (Steins Belang), Frank Dassen (VVD),  
Marion Leurs-Mordang (burgemeester), Natascha Wingelaar (DOS), Danny Hendrix (DOS), Joep Ummels (DOS)
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Portefeuilleverdeling 
nieuw college  
Op dinsdag 14 juni is de portefeuilleverdeling 
van dit nieuwe college van burgemeester 
en wethouders formeel vastgesteld. 
Op www.gemeentestein.nl/college-van-bw kun je 
de volledige portefeuilleverdeling lezen. De nieuwe 
coalitie kiest voor rust en stabiliteit. Dit zien we terug 
in de samenstelling van de coalitie en dus ook van 
het college én in de verdeling van de portefeuilles. 
De taakverdeling blijft grotendeels gelijk, 
met enkele kleine aanpassingen. 

Sociaal domein
Wethouder Dassen zal samen met wethouder Ummels 
verantwoordelijk zijn voor het sociaal domein. Daarbij 
zal wethouder Dassen zich richten op GRIP op Sociaal 
Domein, arbeidsmarktbeleid, participatie en Vidar, wmo, 
ouderenbeleid en mantelzorgbeleid, armoedebeleid, 
DOP‘s, eigen kracht, vluchtelingenbeleid, 
schuldhulpverlening en de wet verplichte 
Geestelijke Gezondheidszorg. 

Wethouder Ummels focust zich meer op het 
jongerendeel binnen het sociaal domein. Hij zal naast 
zijn eerdere portefeuille onderwijs & verenigingen 
de volgende zaken erbij nemen: jeugdzorg, 
jeugd- en jongerenbeleid, volksgezondheid en 
GGD, vrijwilligersbeleid, doelgroepenvervoer, 
schutterijen en antidiscriminatie.

Bestuursakkoord 
2022-2026: 
Duurzaam bouwen 
met vertrouwen
In een bestuursakkoord staan de ambities van 
de coalitie (in dit geval de partijen DOS, Steins 
Belang en VVD). Het vorige bestuursakkoord is 
gebruikt als basis voor het nieuwe akkoord. Er 
zijn accenten gelegd op verschillende onderdelen, 
zoals wonen, duurzaamheid en het sociaal domein. 

Het bestuursakkoord is in concept aangeboden aan 
de gehele gemeenteraad. Alle fracties konden 16 juni 
tijdens een raadsconferentie nog suggesties doen en 
aanvullingen geven om zo tot een breedgedragen 
stuk te komen. Daarmee willen de coalitiepartijen 
goede voorstellen van partijen die niet in de 
coalitie zijn vertegenwoordigd een kans geven. 
De coalitie heeft daar waar nodig aanpassingen 
gedaan en het definitieve bestuursakkoord op 
7 juli aangeboden aan de gemeenteraad waar 
het met steun van de coalitie is vastgesteld. 
Het volledige bestuursakkoord is te lezen op: 
www.gemeentestein.nl/college-van-bw

Wethouder Dassen 
stelt zich voor
Mijn naam is Frank Dassen. Ik ben 44 jaar oud en 
ben ook al zoveel jaren woonachtig in Elsloo.

Na mijn beroepsopleidingen ben ik sinds 1998 
werkzaam als financieel adviseur in assurantiën. 
Naast mijn parttime wethouderschap werk ik 
deeltijd bij Fidus Verzekeringen & Advies in Geleen 
als hypotheekadviseur.

Ik houd van sport, met name van de wielersport 
en van skiën. Als oud-wedstrijdrenner blijft het 
wielerbloed kriebelen. De laatste jaren beperkt 
zich dit tot een rondje om de kerk met een 
vriendengroep op zondag. Maar uiteraard geniet 
ik nog altijd van een mooie koers op televisie en 
ga ik ook graag bij wedstrijden als toeschouwer 
kijken. Dat doe ik voornamelijk in de winter bij de 
cyclocross en in de zomer combineer ik dit graag 
met een vakantie.

Naast mijn passie voor sport ben ik sinds 
2010 in allerlei rollen politiek actief in Stein: 
van burgercommissielid tot afdelingsvoorzitter 
voor de VVD Stein. De afgelopen vier jaar 
(raadsperiode 2018-2022) heb ik namens 
de VVD Stein de raadszetel ingevuld.

Ik ben ooit de politiek ingegaan om iets te kunnen 
betekenen voor onze mooie gemeente en onze 
inwoners. Ik wil dat iedereen de kans krijgt om te 
bereiken wat diegene wil en daarmee het maximale 
uit zijn of haar leven kan halen. Voor mij past deze 
vrijheid het beste binnen het liberale gedachtegoed 
die de VVD nastreeft. Vandaar dat ik voor deze 
politieke partij kies.

Ik kijk uit naar een prettige en goede 
samenwerking. Weet in ieder geval dat mijn deur 
altijd voor iedereen openstaat.

Groet, Frank Dassen



Kiekje van  
de maand
Deze kleine man staat 
op de uitkijk bij het 
kanaal. "Komen er nog 
boten voorbijgevaren?" 
De prachtige foto is 
gemaakt door Rachel 
(@momentswithrebels)

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 28 augustus naar 
communicatie@gemeentestein.nl en wie weet zie je jouw foto in de volgende editie!

Woordzoeker

DUIKEN 
FIETSEN
FITNESS 
HANDBAL 

HARDLOPEN 
MARATHON 
PUZZELEN 
ROEIEN 

SCHAKEN
SCOREN
SPINNING 
SURFEN

TRIATHLON 
VOLLEYBAL 
WANDELEN
ZWEMMEN 

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 
'Hulp bij rondkomen'. Veel mensen hadden het 
antwoord goed, onder wie Monique Reubsaet. 
Bedankt voor de leuke foto-inzending!

Onze lieve hond Toby, die het heerlijk  

vindt om in het gras te rollen.


