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Gemeente-
kalender
De gemeente geeft weer 
een mooie jaarkalender 
(mét iets extra's) cadeau 
aan haar inwoners. 
Lees meer op pagina 2.

Kun je goed 
rondkomen?
Vul de vragenlijst over in 
hoeverre je kunt rondkomen. 
Zo kan de gemeente haar 
beleid verbeteren. Hoe? 
Dat lees je op pagina 2. 

Positieve begroting
Stein is ‘financieel gezond’, 
zo blijkt uit het meerjarig positief 
begrotingsresultaat. Benieuwd 
waaraan de gemeente in 
2023 haar geld uitgeeft? 
Lees er alles over op pagina 8.
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Dat maakt
Stein voor mij
de gemeente 
voor jong en oud

Neem mij  gratis mee!

NIEUWS EN VERHALEN UIT DE GEMEENTE

" Mijn paard heeft 
speciale training 
gehad om 
zonnepanelen op 
daken te ontwijken"

De enige echte Sinterklaas onthult 
zijn geheimen op pagina 6 en 7. 
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Wist u dat 1 op de 
4 vrouwen geweld 
meemaakt in haar leven? 
In Stein staan we op 25 november stil bij de Internationale 
Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. Net als voorgaande jaren 
besteden we ook dit jaar aandacht aan Orange the World: 
een wereldwijde beweging die zich inzet om geweld tegen 
vrouwen en meisjes tegen te gaan.

Helaas is dit vandaag de dag nog steeds actueel. 
Onlangs was de 22-jarige Mahsa Amini uit Iran nog in 
het nieuws. Ze overleed aan mishandeling omdat ze zich 
niet zou hebben gehouden aan de Iraanse regels die 
voorschrijven dat een vrouw haar hoofd moet bedekken. 

Geweld hoort nergens thuis, ook niet in onze gemeente
Ook in Nederland liegen de cijfers er niet om. 
Geweld tegen vrouwen komt helaas overal voor, 
maar hoort nergens thuis, ook niet in onze gemeente. 
Daarom benadruk ik het bestaan van Veilig Thuis. Het is 
belangrijk dat slachtoffers weten waar ze zich kunnen 
melden. Dat kan bij Veilig Thuis via het telefoonnummer 
0800-2000. Dit gratis nummer is voor alle slachtoffers van 
huiselijk geweld én voor iedereen die een vermoeden van 
een gewelddadige situatie heeft. Dat kan ook anoniem. 

We werken voortdurend aan de verbetering van het 
signaleren en duurzaam stoppen van onveilige leefsituaties. 
We moedigen jou ook aan om vermoedens van onveiligheid 
te melden bij de hulpdiensten. Er is maar één iemand nodig 
om het verschil te maken. 

Ik ben #medestander! U ook? 
Burgemeester Leurs-Mordang

De gemeentekalender mét 
meterkastkaart ligt voor jou klaar. 
Ook dit jaar geeft de gemeente Stein weer een 
mooie jaarkalender uit als cadeautje voor haar 
inwoners. De jaarkalender is vanaf nu gratis af 
te halen bij een servicepunt bij jou in de buurt. 
Wees er snel bij, want op is op. 

Op de kalender staan dit jaar weer mooie foto’s van 
onze gemeente die ingezonden zijn door inwoners. 
Daarnaast zit er in de kalender ook een meterkastkaart. 

Meterkastkaart
Weet jij wat je moet doen als de sirene afgaat? 
Op de meterkastkaart staat dit stap voor stap 
beschreven. Dat is handig in het geval van een 
calamiteit en als je het even niet meer weet. 
Dan ben jij in ieder geval goed voorbereid. 

De wethouder deelt uit
Op woensdag 30 november is 
onze wethouder D ienstverlening, 
Natascha Wingelaar, tussen 14.30 
en 16.00 uur bij het winkelcentrum 
aanwezig om de kalender uit te delen. 

Servicepunten
Dit zijn de locaties waar wij ook de Maaskentjer en 
ander foldermateriaal voor onze inwoners beschikbaar 
stellen. Denk hierbij aan plekken als de supermarkt 
of het buurthuis bij jou in de buurt. Daar ligt nu ook 
de jaarkalender voor je klaar.  

Zie www.gemeentestein.nl/servicepunten 
voor een overzicht van al onze servicepunten. 

We merken allemaal dat de prijzen van voeding, 
energie en brandstof flink zijn gestegen. Het kan 
zijn dat je daardoor minder goed kunt rondkomen. 
Met rondkomen bedoelen we voldoende geld 
hebben om alle nodige uitgaven te kunnen doen. 
We zijn benieuwd naar wat dit voor jou betekent. 
Hebben de prijsstijgingen gevolgen voor jouw 
uitgaven? Kun je hulp gebruiken en zo ja welke? 
Weet je waar je hulp kunt vinden? Laat het ons 
weten door de Rondkomen vragenlijst vóór 
10 december 2022 in te vullen.

Wethouder Frank Dassen: "Als wethouder Sociaal Domein 
maak ik mij hard voor de ondersteuning van inwoners met 
geldzorgen. Deze informatie is voor ons zeer waardevol. 
Daarmee kunnen we de informatie en ondersteuning op 
het gebied van rondkomen verder verbeteren".

Jouw mening telt! 
Inwoners van 16 jaar en ouder kunnen de vragenlijst invullen 
via www.gemeentestein.nl/vragenlijst-rondkomen. 
Jong en oud, huurder en huiseigenaar, mensen 
met én zonder geldzorgen: jouw mening telt! 

Onderzoek naar rondkomen in Stein
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Meer inwoners ontvangen 
energietoeslag in gemeente Stein
De gemeente Stein heeft besloten om de inkomensgrens voor zowel de landelijke 
energietoeslag 2022 als de Steinse energiebespaaractie te verhogen van 120% naar 
130% van het sociaal minimum inkomen. Hierdoor wordt in Stein een grotere groep 
inwoners die de gevolgen van de stijgende energieprijzen ervaren, geholpen. 

Wat betekent dit voor inwoners?
• Inwoners die de afgelopen maanden een aanvraag hebben gedaan, een afwijzing 

ontvingen en in de categorie 120%-130% vallen, hoeven geen nieuwe aanvraag te 
doen. Zij zullen het bedrag automatisch op hun rekening krijgen.

• Inwoners die nog niet eerder een aanvraag gedaan hebben en binnen de categorie 
120%-130% vallen, kunnen naar verwachting vanaf 1 december 2022 energietoeslag 
aanvragen via www.gemeentestein.nl/energietoeslag. Vidar voert het uitkeren van 
de eenmalige energietoeslag uit en blijft zorgdragen voor een goede dienstverlening 
aan alle inwoners.

• Inwoners die de eenmalige energietoeslag ontvangen, krijgen vanuit de gemeente 
automatisch per post een startpakket van de lokale energiebespaaractie toegestuurd.

Hulp voor overige inwoners
Wethouder Frank Dassen: "Wij zijn blij als gemeente een stap extra te kunnen zetten 
bovenop de ondersteuning vanuit het Rijk. Ook blijven we op andere manieren aandacht 
hebben voor inwoners die buiten deze nieuwe inkomensgrens van 130% vallen." Wethouder 
duurzaamheid Gina van Mulken vult aan: "Inwoners kunnen een gratis energiebox aanvragen. 
Deze box bevat producten die helpen de energiekosten te drukken." 

Lees er alles over op www.gemeentestein.nl/energietoeslag

Wat gaat er gebeuren met  
de kraan in de haven van Stein?
In de haven van Stein staat sinds de jaren ’50 van de vorige eeuw 
een industriële kraan. Deze kraan, eigendom van L’Ortye, is in 2019 
aangemerkt als cultureel erfgoed. In juli 2021 is het erfgoedbeleid 
vastgesteld en is de kraan een beschermd object geworden.

In 2020 heeft L’Ortye aangegeven dat de kraan niet meer in gebruik is en 
om bedrijfsmatige en veiligheidsredenen niet langer te handhaven is op 
hun terrein. Er werd gevraagd of de gemeente de kraan wil overnemen 
en op een andere locatie een nieuwe bestemming wil geven.

Onderzoek naar behoud kraan door gemeente
Het behoud van cultureel erfgoed is een van de prioriteiten van de gemeente Stein, zo ook het behoud van de 
industriële kraan in de haven van Stein. Voorwaarde hierbij is wel dat de gemeentelijke uitgaven voor het behouden 
van cultureel erfgoed maatschappelijk verantwoord moeten zijn.

Het behouden van de kraan is onderzocht. Bij deze onderzoeksfase is onder andere de Nederlandse Stichting 
Erfgoed Kranen (NedSEK) betrokken. De kosten voor het verplaatsen van, een nieuwe bestemming geven aan en 
het structureel onderhouden van de kraan blijken echter zo hoog, dat het College van B&W het maatschappelijk 
niet verantwoord acht om de kraan aan te schaffen.  

Interesse in de kraan?
L’Ortye en de gemeente Stein bieden graag lokale ondernemers, verenigingen, stichtingen en particuliere 
initiatieven de mogelijkheid om de kraan over te nemen (inclusief de bijbehorende kosten). Hiermee doet L’Ortye 
samen met de gemeente Stein een laatste poging om de industriële kraan te behouden voor het nageslacht. 
Geïnteresseerden kunnen tot 1 januari 2023 bij L’Ortye kenbaar maken dat zij op eigen initiatief een plan willen 
uitwerken voor het behoud van de kraan. Dit kan door contact op te nemen met Lars Valkenberg, manager 
bedrijfsvoering L’Ortye, via L.Valkenberg@lortye.eu.

Als er op 1 januari 2023 geen potentiële koper in beeld is, zal Provincie Limburg als bevoegd gezag van de haven 
– en daarmee ook van de industriële kraan – een beslissing nemen over de aanvraag om de kraan te slopen. 

Wist je dat...
...inwoners met een laag inkomen 
gebruik kunnen maken van een 
speciale zorgverzekering? 

Het gaat om huishoudens met 
een inkomen tot 150% van het 
sociaal minimum inkomen. Dit VGZ 
Limburgpakket wordt aangeboden door 
de gemeente Stein in samenwerking 
met VGZ. Lees alle voordelen op: 
www.vgz.nl/zuidlimburg
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Stein heeft vanaf nu  
zijn eigen pas, de SteinPas!

Ben je op zoek naar een leuk cadeau voor de feestdagen? 
Denk dan eens aan de SteinPas! Vrijdag 28 oktober werd in 
het winkelcentrum van Stein de SteinPas gelanceerd. Dat is 
een lokale cadeaukaart die te besteden is bij een heleboel 
ondernemers in onze gemeente. De SteinPas is een initiatief 
van lokale ondernemers en wordt gesteund door het 
Ondernemersfonds Stein en de gemeente Stein. 
 
SteinPas
De SteinPas is uniek! Je geeft 'm om iemand blij te maken. 
Werkgevers benutten de SteinPas als extra beloning of als 
eindejaarsgeschenk. De pas is te koop in de winkel en online. 
Op www.steinpas.nl vind je de verkooppunten en deelnemende 
bedrijven. De klant bepaalt bij aankoop de geldwaarde die de 
SteinPas krijgt. De actuele waarde is altijd op te vragen via de 
website, waar je ook het saldo kunt verhogen.

      " De SteinPas is een mooi cadeau om te geven en te krijgen. 
En je steunt er ook nog eens de lokale ondernemers mee. 
Het perfecte cadeau, dus! Ik omarm dit initiatief dan ook 
volledig. In Stein wordt jaarlijks zo’n vijf miljoen euro 
besteed aan en met cadeaukaarten. Het geld op deze 
kaarten wordt voor het grootste deel uitgegeven bij 
landelijke en online bedrijven. Hoe mooi zou het zijn als 
dit bedrag bij onze lokale ondernemers terechtkomt!"  
- Natascha Wingelaar, wethouder Financiën 

Voordelen voor ondernemers
Meedoen als ondernemer brengt veel voordelen met zich mee:
• Omzet op korte en langere termijn;
• Meeliften op lokale cadeaukaart;
• Meeliften op maatschappelijke loyaliteit;
• Meer exposure en zichtbaarheid voor zaak of winkel;
• Marketing- en communicatiepakket;
• Het eerste jaar volledig gratis, geen maandelijkse contributie  

en ook geen commissie.

Ondernemersfonds Stein
De SteinPas is financieel mogelijk gemaakt door 
Ondernemersfonds Stein met medewerking van de gemeente 
Stein. De doelstelling van het Fonds is het mogelijk maken 
van financiering om initiatieven van ondernemers uit te 
voeren. Daarnaast bevordert het Ondernemersfonds de 
samenwerking tussen de ondernemers uit de gemeente.

       " Ondernemersfonds Stein juicht de initiatieven van de lokale 
ondernemers toe. Een lokale cadeaupas was al langer de 
wens van het Fonds. Dit initiatief van de ondernemers 
hebben wij dan ook direct omarmt. Om het helemaal lokaal 
te houden, hebben we ervoor gekozen om er een waar 
kunstwerkje van te laten maken door Roy Wagemans, 
die bekend is van de murals onder de viaducten van Stein. 
Om de SteinPas een echte push te geven, hebben we 
verder besloten om naast de opstartkosten, het drukwerk, 
de marketing en het backoffice, de kosten van contributie 
en commissie voor de deelnemende ondernemers voor 
een heel jaar voor onze rekening te nemen." 
- Harold Habets, Ondernemersfonds Stein en centrummanager Winkelcentrum Stein

  
  Meer informatie over de SteinPas vind je op  
                www.steinpas.nl.
 
   Meer informatie over het Ondernemersfonds Stein?  

Ga naar www.ondernemersfondsstein.nl.

V
ln

r:
 H

ar
o

ld
 H

ab
et

s,
 N

at
as

ch
a 

W
in

g
el

aa
r,

 R
oy

 W
ag

em
an

s 
en

 p
re

se
nt

at
o

r

G
EM

EE
N

TE
RA

A
D

Raadskalender 
Donderdag 1 december 2022 
19.15 uur · Oordeelsvormende raadsvergadering
20.15 uur · Besluitvormende raadsvergadering

Woensdag 7 december 2022 
19.00 - 22.00 uur · Beeldvormende bijeenkomst

Donderdag 15 december 2022 
19.15 uur · Oordeelsvormende raadsvergadering
20.15 uur · Besluitvormende raadsvergadering

Ondernemers kunnen zich nog steeds aanmelden om deel te nemen via de website www.steinpas.nl.
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Een kijkje  
achter  
de schermen
Peggy van Steveninck is medewerker Burgerzaken  
bij de gemeente Stein. In dit interview vertelt ze  
over haar werkzaamheden, wat er in al die jaren is  
veranderd en over onze nieuwe digitale producten. 

Hoe ben je bij de gemeente Stein terechtgekomen?
"Ik werk al 23 jaar bij de gemeente Stein. Eerst werkte 
ik als telefoniste en typiste. Dat houdt in dat ik de 
telefoontjes aannam en collega’s ondersteunde 
met het maken van brieven. Ook werden in die tijd 
de raadsvergaderingen opgenomen en vervolgens 
uitgetypt door mij en mijn collega’s. Na enkele jaren 
ben ik overgestapt naar de afdeling burgerzaken, waar 
ik werkzaamheden achter de balie heb uitgevoerd. 
Op dit moment ben ik ook backoffice medewerker." 

Wat houdt het werk als backoffice medewerker 
precies in? 
"Op het gemeentehuis is er de bekende burgerzaken 
balie. Hier vraag je onder andere jouw paspoort 
en rijbewijs aan. Het team van backoffice houdt 
zich bijvoorbeeld bezig met complexe zaken in het 
domein burgerzaken als vestiging uit het buitenland, 
adresonderzoeken, vreemde nationaliteiten en zorgen 
dat het BRP (Basisregistratie Personen) actueel blijft." 

Wat is er in die 23 jaar zoal veranderd in jouw werk? 
"Toen ik hier begon, was alles nog op papier. Inmiddels 
is onze dienstverlening ook grotendeels digitaal 
geworden voor de burger. Zo kun je ook thuis op de 
bank producten aanvragen. Ook is in de loop van 
de tijd veel inhoud toegevoegd aan de functie van 
burgerzaken, zoals de organisatie van verkiezingen en 
het bewaken van procedures. Ook draait het nu meer 
om dienstverlening richting de inwoners."

Wat betekent het meer digitaal zijn 
van de gemeente voor inwoners? 
"Dat betekent dat je vanuit je eigen huis producten bij 
de gemeente kunt aanvragen, waardoor je uiteindelijk 
minder vaak of in sommige gevallen zelfs helemaal 
niet meer naar het gemeentehuis hoeft te komen. 
Daarbij kan dit 24/7 én kun je meteen betalen. Voor een 
groot deel van de inwoners is dit natuurlijk een stuk 
makkelijker! Dit zorgt er uiteindelijk ook voor dat je voor 
andere afspraken aan de balie sneller terechtkunt."

Voor welke producten kan dit zoal? 
"Bijvoorbeeld het voornemen voor het aangaan van 
een huwelijk of partnerschap. Je kunt dit dan gezellig 
samen op de bank doen met bijvoorbeeld een hapje 
en een drankje erbij. Zo kun je er zelf een leuk moment 
van maken. Een ander voorbeeld is dat de meeste 
verhuizingen binnen de gemeente Stein nu binnen 
een dag zijn verwerkt. Als je dit op het gemeentehuis 
doet, gaat er meer tijd overheen.  Sinds kort kun je ook 
een emigratie online doen, óók bijvoorbeeld op een 
zondagavond. " 

Online regelen of langskomen
In onze gemeente hebben we inwoners die liever hun zaken 
online regelen en inwoners die liever bij ons op het gemeentehuis 
langskomen. Beide opties blijven dan ook mogelijk.

Al deze producten zijn aanvullende dienstverlening voor onze 
inwoners. Dat betekent dus niet dat je alleen nog maar online 
zaken kan aanvragen. Je kunt altijd nog een afspraak maken en in 
het gemeentehuis langskomen. Een afspraak hiervoor maken kan 
ook bij ons aan de balie.  

Kijk op www.gemeentestein.nl voor al onze (digitale) producten. 

Nieuw vanaf 3 oktober:  
Digitaal Aanvragen Rijbewijs (DAR)
Vanaf 3 oktober 2022 is het bij de gemeente Stein ook 
mogelijk een nieuw rijbewijs digitaal aan te vragen. Dit geldt 
wel alleen voor het vernieuwen van je rijbewijs (dus niet voor 
een eerste rijbewijs, als je net bent geslaagd). 

Hoe werkt het digitaal aanvragen van je rijbewijs? 
Je gaat naar een RDW-erkende fotograaf of fotocabine 
(ergens in Nederland), daar kun je een foto laten maken (met 
handtekening). De fotograaf of fotocabine verstuurt de foto 
digitaal naar de RDW. Een overzicht van erkende fotografen en 
fotocabines is te vinden op de locatiewijzer op www.rdw.nl. 
Zo vind je een locatie bij jou in de buurt. Daarna kun je met 
je DigiD op de website van de RDW makkelijk en snel de 
aanvraag zelf doen. Je hoeft vervolgens maar één keer op het 
gemeentehuis een afspraak te maken: dat is voor het afhalen 
van jouw nieuwe rijbewijs. Dit zal in de meeste gevallen al 
na twee werkdagen mogelijk zijn. 

Fotocabine in de gemeente Stein
De eerste locatie in de gemeente Stein om een foto te laten 
maken, is de nieuwe fotocabine bij HRM fitness in Urmond. 
Er wordt nog gekeken naar andere locaties. Kijk voor 
adres en openingstijden op  www.hrmfitness.nl.

Let op! Het afhalen van jouw nieuwe 
rijbewijs gaat volgens afspraak.
Je kunt een afspraak maken 
via www.gemeentestein.nl.
 
Meer weten?  
Scan dan de QR-code hiernaast. 
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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 laten we een bijzondere gast aan 
het woord: niemand minder dan Sinterklaas! 

Dit jaar is voor de Sint extra bijzonder: hij mag na twee jaar 
afwezigheid eindelijk weer langskomen in Stein, dat stiekem 
toch wel zijn lievelingsgemeente is. "Mijn Pieten maken 
ieder jaar opnieuw ruzie over wie er mee mag op de boot 
naar Stein," aldus Sinterklaas. "En dat is niet voor niets: de 
kinderen hier zijn fantastisch. Mijn Schipperspiet was al een 
paar jaar niet meer in Stein geweest, dus hij was de weg even 
kwijt. Dankzij alle kinderen die aan de kant stonden te joelen, 
konden we alsnog op de juiste plek aanmeren." 

Avonturen van de Sint
Hoewel de Sint met volle teugen geniet van alle momenten die 
hij in Nederland mag doorbrengen, kan zijn verjaardag plannen 
ook wel eens stressvol zijn. "Soms doet de stoomboot het niet, 
is mijn paard uitgeleend of zijn er cadeautjes zoekgeraakt. 
Dat brengt extra spanning met zich mee, maar de Sint is oud 
en wijs genoeg om het altijd op te lossen vóór 5 december."

Daken vol zonnepanelen
Sinterklaas heeft tegenwoordig wat extra obstakels om mee 
te dealen. Zo liggen veel daken in Stein vol met zonnepanelen. 
"Mijn paard heeft hier een speciale training voor gehad én 
we hebben zonnepanelenhoeven laten maken." De Sint weet 
zich ondanks de technologie van de moderne tijd nog steeds 
ongezien over de daken te verplaatsen. "We zijn heel goed in het 
ontwijken van beveiligingssystemen en smartphonecamera’s." 

 
" Mijn paard heeft 
speciale training gehad 
om zonnepanelen op 
daken te ontwijken"
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Bekijk alle interviews van onze ambassadeurs  
op www.datmaaktsteinvoormij.nl

Geen stukje muur onbenut
Ook dit jaar hebben talloze kinderen 
de mooiste creaties achtergelaten 
in hun schoen, zo vertelt de Sint. 
"Het is ongelofelijk om te zien 
hoeveel prachtige tekeningen ik krijg. 
Die zorgen echter voor een klein 
opbergingsprobleem: waar laat ik al die 
kunstwerken? Van mijn speciale pakhuis 
tot mijn privévertrekken: alles hangt vol!" 

Een ui voor de papa’s 
Niet alleen kinderen laten tekeningen 
achter, volgens Sinterklaas zijn 
er ook vaders die hun schoen 
proberen te zetten. 

"Er zijn papa’s die een wortel in 
hun schoen achterlaten in de hoop 
iets leuks te vinden in de ochtend. 
Dat kan natuurlijk niet, onze cadeautjes 
zijn voor kinderen bedoeld. Wat de Sint 
dan wel achterlaat in de schoen 
van de vaders? Een ui. Soms twee."

Mooiste plek in Nederland
Sinterklaas heeft met zijn mensenkennis 
allang door dat Steindenaren uit het 
goede hout gesneden zijn. "Het zijn 
eigenzinnige, doch vriendelijke mensen 
die wel van een glaasje bier of limonade 
houden." De Sint brengt hier dan 
ook graag wat extra tijd door. 

"De mooiste plek in Limburg en 
misschien wel in heel Nederland ligt in 
het bos van Elsloo. Daar bij de beek die 
onder de Duiker loopt, ga ik af en toe 
zitten om naar het kabbelend water te 
luisteren en naar de vogels te kijken. 
Ook de Sint heeft af en toe tijd voor 
zichzelf nodig. Daarna kan ik weer met 
frisse energie de daken op!" 

Op 31 oktober is in Nieuwdorp de nieuwste 
uitvalsbasis van het project Vidar in de 
wijk op feestelijke wijze officieel geopend. 
Hier waren naast enkele buurtbewoners 
ook vertegenwoordigers van Vidar, 
woningcorporatie Zaam Wonen, gemeente 
Stein en Partners in Welzijn bij aanwezig. 
Vidar is al enige tijd actief in Nieuwdorp.

De afgelopen maanden is er hard gewerkt om de 
uitvalsbasis, een woning die ter beschikking is 
gesteld door Zaam Wonen, op te knappen. Nu de 
verbouwing erop zit, kunnen deelnemers aan het 
project vanuit één centrale plek aan de slag.

Wat is Vidar in de wijk? 
Het project Vidar in de wijk biedt inwoners die 
moeite hebben met het vinden van werk de kans 
om op een laagdrempelige manier en onder 
begeleiding aan de slag te gaan. Zij helpen 
inwoners uit de wijk Nieuwdorp die een extra 
steuntje in de rug kunnen gebruiken en een 
klein tot geen sociaal netwerk hebben, met 
diverse klusjes. Denk aan tuinonderhoud, 
verfwerkzaamheden of boodschappen doen voor 
mensen die dit zelf niet kunnen. Terwijl Vidar haar 
deelnemers coacht naar meer zelfredzaamheid en 
participatie, levert het project ook een positieve 
bijdrage aan de leefbaarheid in Nieuwdorp. Een 
win-win situatie dus! 

Hulp nodig? 
Heb je zelf hulp of ondersteuning nodig met 
kleine (klus)werkzaamheden in of rondom het 
huis? Of ken je iemand die hulp kan gebruiken? 
Misschien kan Vidar in de Wijk iets voor jou 
betekenen. Kom op werkdagen gerust eens 
langs bij onze uitvalsbasis aan de Peldenstraat 
48 in Stein of laat een berichtje achter in onze 
brievenbus. Het is ook mogelijk rechtstreeks 
contact op te nemen met werkbegeleider 
Carl Kreutzer. Hij is op werkdagen bereikbaar 
via het telefoonnummer 06 48 51 18 13 of per 
e-mail via carl.kreutzer@sittard-geleen.nl.

Vuurwerkoverlast?  
Maak een melding!
Ervaar je overlast door vuurwerk dat wordt afgestoken?  
Het is dan belangrijk om melding hiervan te doen bij de gemeente. 
Dit doe je via www.gemeentestein.nl/melding-vuurwerkoverlast.  
Op deze manier kunnen we eventuele hotspots in onze gemeente in 
kaart brengen en preventief optreden om de overlast tegen te gaan. 

Deel bij een melding over vuurwerk de volgende informatie 
in het opmerkingenveld: 
• Wat is het tijdstip van de overlast? 
• Zijn er voorwerpen/objecten vernield met het afsteken van het vuurwerk? 
• Zo ja; wat is er vernield? 

De regels met betrekking tot het afsteken van vuurwerk  
vind je ook op www.gemeentestein.nl/vuurwerkoverlast. 

Heb je het vermoeden dat iemand in jouw omgeving vuurwerk in zijn 
bezit heeft? Dan kun je dit anoniem melden via Meld Misdaad Anoniem 
www.meldmisdaadanoniem.nl/melden.

AC
TU

EEL
Vidar in de wijk opent 
uitvalsbasis in Nieuwdorp

 Wethouder Frank Dassen 
(Sociaal Domein) van de gemeente 
Stein beschouwt Vidar in de wijk 
als een aanwinst voor Nieuwdorp: 

 " Wat is er de laatste tijd 
hard gewerkt aan een 
vliegende start van dit 
project! Ik ben blij dat 
Vidar in de wijk er voor de 
inwoners is. Ik verwacht 
dat dankzij dit project 
de saamhorigheid en 
leefbaarheid in de wijk 
enorm vergroot wordt."
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Begroting 2023 in één oogopslag

Lokale heffingen 
13.621.000 euro 

Onroerend Zaak 6.061.000 euro 
Belasting (OZB) 
 

Rioolheffing 2.905.000 euro 
 

Afvalstoffenheffing 3.580.000 euro 
 

Hondenbelasting 237.000 euro 
 

Toeristenbelasting 173.000 euro 
 

Leges 665.000 euro 

Hoe komt de gemeente aan haar geld?

Wat betaalt een 
gemiddeld gezin?

Het Rijk 
51.366.000 euro

Eigen reserves 
2.640.000 euro

Overige inkomsten
11.485.000 euro

Huren en pachten 
1.069.000 euro

Bestuur en ondersteuning o.a.
•       Bestuur
• Overhead
•  Storting reserves 

14.925.000 euro

Meer weten? Kijk op www.gemeentestein.nl/financien

Hond 
91,55 euro

Kennel
379,60  euro

Veiligheid
• Openbare orde en veiligheid
• Crisisbeheersing en brandweer 

2.733.000 euro

Verkeer, vervoer en waterstaat
• Verkeer, wegen en water
• Parkeren 

5.149.000 euro

Economie o.a.
• Economisch beleid,  

markt en evenementen
• Toerisme 

1.139.000 euro

Onderwijs
• Onderwijsbeleid en huisvesting 

3.291.000 euro

Sport, cultuur en recreatie
• Steinerbos
• Openbaar groen
• Sportaccommodaties 

5.370.000 euro

Sociaal Domein
• Wmo
• Begeleide participatie
• Jeugd 

28.316.000 euro

Volksgezondheid en milieu
• Riolering en afval
• Milieubeheer
• Volksgezondheid en begraafplaatsen 

7.905.000 euro

Ruimtelijke ordening 
en volkshuisvesting
• Ruimtelijke ordening 

en volkshuisvesting
• Grondexploitaties
• Wonen en bouwen 

10.251.000 euro

Totale inkomsten
80.181.000 euro

Waaraan gaat 
de gemeente 

haar geld in 2023 
uitgeven?

Uitgaven van
79.079.000 euro 
verdeeld naar 
programma’s 

Riool
•  Vastrecht
 153,10 euro

• Gebruikersrecht
 73,44 euro

Afval 
• Vastrecht 
 228 euro 

• Diftar 
 84,78 euro

Onroerend 
Zaak 
Belasting 
(OZB)
341,19 euro 
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Positieve 
begroting 
gemeente Stein

Stein heeft een meerjarig positief begrotingsresultaat. 
Ook voor 2023 presenteren we een sluitende begroting. 
Stein is ‘financieel gezond’, mede ook dankzij de recente 
herijking van het gemeentefonds, waarbij onze gemeente 
als voordeelgemeente is aangewezen. Dit zorgt structureel 
voor een positieve impact op de inkomsten vanuit het Rijk. 
In de begroting is het bestuursakkoord 2022-2026 verwerkt, 
maar blijft ook de strategische toekomstvisie leidend. 



9 · de Maaskentjer

 

Alle evenementen en activiteiten bekijken of aanmelden?  
Ga naar www.gemeentestein.nl/activiteiten

Activiteiten

Zaterdag 26 november
Muziekcafé

Van 13.00 tot 15.00 uur
Punt 39 in Elsloo

Zaterdag 26 november
Limburgse Aovend CV De Koeleköp

20.11 tot 02.00 uur
Tent van Meas

Zondag 27 november
Frühshoppen mit… CV De Koeleköp

13.11 tot 19.11 uur
Tent van Meas

Woensdag 30 november
Informatieavond dementie

18.30 tot 20.20 uur
Café-Brasserie Merode Stein

Zaterdag 3 december
Vogelbeurs ‘t Sieske

13.00 tot 16.00 uur
Maaslandcentrum Elsloo

Dinsdag 6 december
Alzheimer Café Stein-Elsloo

19.30 tot 21.00 uur
Punt 39 in Elsloo

Maandag 12 december
Taalcafé

12.30 tot 14.30 uur
Bibliotheek Stein

Donderdag 22 december
Kerstdiner voor alleenstaanden

17.00 tot 21.00 uur
Kleine zaal, Maaslandcentrum Elsloo

AC
TIVITEITEN

 &
 EVEN

EM
EN

TEN

In de gemeente Stein worden er volop activiteiten  
en evenementen georganiseerd. Kijk in het overzicht  
wat je allemaal kunt gaan doen.

Maandag  
14.00 - 17.00 uur 
Kaart- en knutselmiddag  
Buurthuis Urmond 

Woensdag  
vanaf 10.00 uur 
Wandelen Dorps-
dagvoorziening 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?

Open inloop 
Elsloo, Stein 
en Urmond
Vragen over mantelzorg, 
wonen, welzijn, werk, 
inkomen en/of jeugd(hulp)? 
Dan kun je terecht bij de 
open inloop in Elsloo, 
Stein en Urmond. Een 
professional helpt je dan 
aan de juiste informatie.

Woensdag  
10.00 - 12.00 uur 
Open inloop 
Buurtcentrum Nieuwdorp

Woensdag 
14.00 - 16.00 uur
Open inloop 
Punt 39 Elsloo

Donderdag  
13.00 - 15.00 uur 
Open inloop Buurthuis 
Kooypoort Urmond 

Vaste prik
Ambities 2023
In het bestuursakkoord 'Duurzaam bouwen 
met vertrouwen' zijn veel mooie ambities 
benoemd. Deze zijn allemaal vertaald in 
de voorliggende begroting. Een aantal 
investeringen dat in de begroting 2023 
is opgenomen: het opknappen van het 
Beatrixplein in Berg a/d Maas, een aantal 
wegreconstructies in Urmond, Stein en 
Berg a/d Maas en de reconstructie van 
de Michiel de Ruyterstraat in Elsloo. 
Daarnaast blijft er aandacht voor grip 
op kosten binnen het Sociaal Domein 
en blijft Stein investeren in economie, 
toerisme en recreatie. Armoedebeleid 
en -preventie krijgt een prominente plek, 
net als het realiseren van verschillende 
woningbouwprojecten en het uitbreiden 
van Groenewald.

Onzekere tijd
Wethouder Financiën Natascha Wingelaar: 
"Ondanks dat we als gemeente veel 
ambities hebben en gaan realiseren, is het 
ook belangrijk om te beseffen dat het voor 
iedereen nog steeds een onzekere tijd 
is. De financiële gevolgen van corona zijn 
nog altijd merkbaar, evenals de oorlog in 
Oekraïne, stijgende energieprijzen, inflatie 
en krapte op de arbeidsmarkt. We houden 
er in deze begroting rekening mee dat het 
meerjarige positieve begrotingsresultaat 
dient als buffer."

Wat betekent deze begroting  
voor onze inwoners? 
We blijven investeren in de 
omgevingskwaliteit. Dat wil zeggen; 
er wordt hard gewerkt om wonen, 
werken en recreëren in de gemeente nog 
aantrekkelijker te maken. Dat betekent 
onder andere geen bezuinigingen in het 
beheer van de openbare ruimte. Ook wordt 
de Onroerend Zaakbelasting maar met 
2,4% geïndexeerd, terwijl de inflatie veel 
hoger is. "En bij alle projecten wordt 
rekening gehouden met het verbeteren 
van de toegankelijkheid van onze 
dienstverlening. Zowel fysiek als digitaal," 
aldus Wethouder Wingelaar.

Wist je dat... 
de gemeenteraad op 10 november 
heeft besloten de hondenbelasting af 
te schaffen. Meer informatie vind je op 
www.gemeentestein.nl/hondenbelasting
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Chelsea (18) organiseert regelmatig vrijwillig het 
‘Muziekcafé’ voor jongeren en ouderen uit Elsloo 
en omstreken. Binnenkort organiseert ze weer 
een nieuwe editie. 
 
Chelsea is een jonge vrijwilligster uit Stein met 
een passie voor muziek. Ze doet nu al anderhalf 
jaar vrijwilligerswerk bij Stichting Jongeren Voor 
Ouderen en is een half jaar geleden begonnen met 
haar eerste Muziekcafé. Chelsea vertelt: "Tijdens 
het Muziekcafé komen jongeren en ouderen 
gezellig bij elkaar om te luisteren naar herkenbare 
en nostalgische muziek. Ik vind het geweldig om 
samen met andere muzikanten muziek te maken 
voor anderen. Het is heel leuk om de positieve 
reacties te horen en te zien dat mensen de nummers 
herkennen en soms zelfs meezingen."
 
Muziektalenten
Binnenkort organiseert Chelsea haar vierde 
Muziekcafé! Deze vindt plaats op 26 november van 
13.00 tot 15.00 bij Punt 39 in Elsloo (Burgemeester 
Maenenstraat 39 in Elsloo). Iedereen is van harte 

welkom om gezellig langs te komen om te luisteren 
naar Chelsea en andere jonge talenten, onder het 
genot van een gratis kopje koffie of thee. "Omdat 
ik sinds dit schooljaar een muziekopleiding volg, zal 
ik bij het aankomende Muziekcafé optreden met 
muzikanten van mijn opleiding. Daarnaast zullen ook 
Laura Janssen, Fionn Brennan en Quentin Webers 
optreden. We hebben dus voor het eerst twee 
verschillende bands, wat het extra leuk maakt!"
 
Aanmelden
Aanmelden voor het Muziekcafé is niet verplicht, 
maar geeft je wel zekerheid op een plek. Dit kan 
elke dinsdag van 13.30 tot 15.30 uur bij de open 
inloop van KBO Groot Stein (MFC De Grous in 
Stein), elke zaterdag van 10.00 tot 12.00 bij de open 
inloop van Stichting JVO (Punt 39 in Elsloo) of via 
www.stichtingjvo.com/muziekcafé.  
 
Houd de activiteitenkalender van de gemeente 
Stein in de gaten voor de volgende bijeenkomst 
van het muziekcafé. De kalender vind je op www.
gemeentestein.nl/activiteiten.

Muziek voor jong en oud

De gemeente Stein doet vanaf 2022 mee aan het onderzoeksproject over 
wijkverhalen van Zuyd Hogeschool, genaamd Sprekend Stein. Dit project 
startte eerst in de gemeente Sittard-Geleen en is nu uitgebreid met de Steinse 
wijken Nieuwdorp en Urmond-Oost. Het wijkverhaal levert voor de wijken en de 
gemeente informatie op die kan worden gebruikt in de wijkaanpak Mijn Nieuwdorp 
en de uitwerking van Transformatievisie Wonen Urmond-Oost. Voor de studenten 
is het een belangrijke leerervaring.

Wanneer
Van november 2022 tot februari 2023 zijn de tweedejaars Sociaal Werk-studenten 
van de hogeschool regelmatig in deze wijken te vinden. Zij hebben de opdracht 
om met inwoners gesprekken te voeren over in welke mate ze zich thuis voelen 
in de wijk. Hebben ze bijvoorbeeld goed contact met de andere inwoners?  
 
Wandelend interview
De studenten maken een praatje met inwoners en mensen die in de wijk werken. 
Het liefst voeren zij deze gesprekken al wandelend: door samen door de 
wijk te lopen, leren studenten de wijk beter kennen. Studenten en docent-
onderzoekers van Zuyd Hogeschool verzamelen alle input en maken er 
een gezamenlijk wijkverhaal van. 

Tentoonstelling
De studenten presenteren de wijkverhalen op donderdag 2 februari 2023 
18.00 uur  tijdens een tentoonstelling aan inwoners, professionals en de 
gemeente. Voor Nieuwdorp vindt de tentoonstelling plaats in Buurtcentrum 
Nieuwdorp (Bergènkenstraat 1) en voor Urmond-Oost in Buurthuis 
De Kooypoort (Urmonderplein 43).

Wijkverhalen ‘Sprekend Stein’

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

      Werk in 
       uitvoering

       Parkeerplaats Veerpont Berg aan de Maas

Eind november starten de voorbereidende werkzaamheden 
voor de parkeerplaats bij Veerpont Berg aan de Maas.

• Maandag 28 november start fase 1. Het gaat om 
straatwerkzaamheden, asfaltwerkzaamheden en 
rioolwerkzaamheden aan de kruising Veerweg - 
Bergermaasstraat. Deze werkzaamheden worden eind 
december afgerond.

• Fase 2 start in de week van 13 maart 2023. Dan wordt 
de parkeerplaats daadwerkelijk aangelegd. 

       Herinrichting Jurgensstraat

De werkzaamheden in de Jurgensstraat gaan gestaag 
door. De kruising Jurgensstraat-Schoolstraat is 
klaar en weer opengesteld voor verkeer. De kruising 
Jurgensstraat - Bandkeramiekersstraat is als volgende aan 
de beurt. Het kruispunt wordt afgesloten en vernieuwd. 
Het verkeer wordt omgeleid.

       Groenonderhoud

Dit najaar worden in de volgende straten de bomen 
teruggesnoeid: 
• de haagbeukenbomen langs de Koolweg in Elsloo;
• de haagbeukbomen in de Heerstraat Zuid,  

Centrum en Noord in Stein;
• de plataanbomen in de Merodestraat in Stein;
• de plataanbomen in de Sanderboutlaan,  

Kerensheide in Stein;
• de haagbeukbomen in de Collinsstraat in Urmond.

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. 

O
PEN

BA
RE RU

IM
TE

In de winter glad? 
De gemeente en 
RWM gaan op pad!
De winterperiode komt er weer aan! Dat betekent kans 
op sneeuw en ijzel. De gemeente zorgt om die reden 
voor gladheidsbestrijding. De gladheidbestrijding wordt 
uitgevoerd in de periode van 1 november tot 1 april. 

Wie doet wat?
De gemeente Stein besteedt de gladheidsbestrijding uit aan RWM.  
Dit bedrijf zorgt ervoor dat de wegen in de winterperiode goed 
begaanbaar blijven. Welke wegen worden bestrooid, is vastgelegd in 
het gladheidbestrijdingsplan. We kijken elk jaar opnieuw naar dit plan 
en daarna stelt het college het opnieuw vast. 

Welke gladheidbestrijding?
De gemeente bestrijdt gladheid op drie verschillende manieren:
• Curatief strooien: dit is het bestrijden van gladheid.
• Preventief strooien: dit is het voorkomen van gladheid.
• Handmatig strooien: de handmatige strooiactie voert de 

gemeente zelf uit. Dit doen wij alleen als het sneeuwt en ijzelt. 

In de gemeente Stein wordt er met zout gestrooid. Hier is voor gekozen 
omdat zout het ijs doet smelten en het vriespunt verlaagt. 

Op welke wegen bestrijden we gladheid?

Bij de gladheidsbestrijding onderscheiden we drie soorten routes:

Hoofdroute

• Gebiedsontsluitingswegen;
• Erftoegangswegen categorie 1;
• Busroutes van Arriva;
• Routes naar scholen, verzorgingscentra, 

sportcomplexen, gemeentehuis;
• bedrijventerreinen en winkelstraten;
• Wegen met een hellingspercentage groter dan 2%;
• Erftoegangswegen (woonstraten) waarover meer dan 

500 motorvoertuigen per dag rijden.

Bijroutes

• De bijroutes zijn overige wegen waarover tussen de 300 
tot 500 motorvoertuigen per dag rijden. Wegen met minder 
dan 300 motorvoertuigen per dag nemen we niet mee in 
de gladheidsbestrijding.

• De bijroutes worden alleen gestrooid wanneer 
de hoofdroute is afgerond.

Fietspadenroute

• Dit  zijn alle vrij liggende fietspaden in de gemeente Stein.

Deze informatie kun je ook vinden op de gemeentelijke website: 
www.gemeentestein.nl/gladheidsbestrijding 

Aantal strooiacties
Het afgelopen seizoen zijn er diverse strooiacties geweest:
• De bruggen en viaducten zijn zestien keer gestrooid.
• Er is zes keer een volledige uitruk van de hoofdroutes geweest.
• De bijroutes zijn nul keer gestrooid.
• De sneeuwploeg  hoefde niet in actie te komen.



  

  Kiekje van  
de maand
" Terug van weg geweest: 
Kunstwerk op het grasveld"

Foto: Anja Schobben

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. 

Blijf op de hoogte 
 Kijk voor meer informatie op 
www.gemeentestein.nl. 

 Schrijf je in voor onze digitale nieuwsbrief  
via www.gemeentestein.nl/nieuwsbrief. 
Ook kun je ons volgen 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 12 december naar communicatie@
gemeentestein.nl en wie weet zie je jouw foto in de volgende editie!

Woordzoeker

BOEK
CADEAUPAPIER
CADEAUTJES 
DAK
DECEMBER
GEDICHT

HAARDVUUR 
LIEDJES
MAAN
MARSEPEIN
MIJTER
PAARD

PEPERNOOT
PIET
SCHOEN
SNOEPGOED
STAF
STOOMBOOT

WORTEL 
ZAK 
ZINGEN

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 
'Kunst en cultuur in Stein'. Veel inwoners 
hadden het juiste antwoord ingezonden 
samen met een leuke foto. Bedankt!

Def en Len genieten lekker van de vakantie! Myra Driessen

Kunst & Cultuur op  

de Winandusmarkt in Catsop  

afgelopen september 

Giel Scholtes

Cato de kat Marijke Nieling Gezellig in de herfstvakantie 

Marianne Cals


