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VOORWOORD 

 

Hoe kunnen we de leefbaarheid en de levendigheid in Oud-Stein vergroten? 

Dit bleek het centrale thema te zijn van de werkgroepen die zich bezig 

hielden met DOP- Oud-Stein. 

Inwoners van Oud-Stein willen graag dat het historische centrum rondom het 

Wilhelminaplein en de oude lintbebouwing van Keerend-Kruisstraat-

Steskensstraat-Houterend aantrekkelijker wordt om te wonen, te werken en 

te bezoeken. Dat er in Oud-Stein meer mogelijkheden zijn voor kinderen om 

te spelen en dat het groen goed wordt onderhouden. Maar ook dat het 

ondernemingsklimaat verbetert en dat historische panden, zoals de 

Fanfarezaal, een mooie nieuwe bestemming krijgen. 

Als de demografische voorspellingen uitkomen, zal Oud-Stein vergrijzen en 

in bewonersaantal afnemen. Dit lijkt geen geweldig perspectief. Maar daar 

valt wel iets tegen te doen. Door te stimuleren dat de doorstroming op de 

woningmarkt verbetert. Door Oud-Stein aantrekkelijk te maken voor 

nieuwkomers, of door een goede verbinding te maken tussen het nieuwe 

winkel- en cultureel centrum  en de omliggende wijken.  

Vanwege de ligging van Oud-Stein tussen kanaal, haven, industrie en 

snelwegen zijn schone lucht  en stilte geen vanzelfsprekendheid. Door allerlei  

maatregelen kan de milieukwaliteit en dus de leefbaarheid verbeteren. In 

deze DOP-bijdrage doen we hiervoor een aantal voorstellen.  

Kortom: vroeger was Oud-Stein een levendig dorp waar je kon wonen, 

werken, winkelen én ontspannen.  Dit willen we graag terug, maar dan in een 

eigentijds jasje.   

Al onze ideeën hebben wij weergegeven op een kaartbeeld. De kaart is als 

bijlage opgenomen. 
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1. INLEIDING 

 

1.1. Dop Oud-Stein 

In navolging van Meers is in de andere kernen van gemeente Stein ook het 

dorpsontwikkelingsproces van start gegaan. Er zijn gesprekken gestart voor 

de kernen Berg a/d Maas, Urmond, Elsloo en Stein. De dialoog tussen 

inwoners onderling - ondersteund door het welzijnswerk en de gemeente – 

staat centraal in het DOP.  

Het DOP is een methode met meerdere doelen:  

- enerzijds meer contact en samenwerking in het dorp waardoor je 

effectiever kunt werken aan behoud van een sociaal en vitaal dorp. 

- anderzijds wordt de afstand tussen de gemeente en inwoners kleiner en 

kan er samen worden gewerkt aan de invulling en uitvoering van beleid. 

De rol van de overheid, en zeker die van gemeenten is aan het veranderen. 

De gemeente is vaak niet de enige partner in het realiseren van 

maatschappelijke doelen. Dat betekent dat de gemeente  een open houding 

moet hebben en partijen die een belang hebben bij de realisatie van een 

bepaald doel, tijdig moet betrekken en serieus nemen.  

Door de verdeling in kernen wordt gebiedsgerichte werken nagestreefd. Dit 

wordt vertaald naar het dorpsontwikkelingsproces, afgeleid van de 

dorpsontwikkelingsplannen. Het gaat om het proces met tussentijdse project 

ideeën en resultaten waarin burgers, gemeente en andere partijen 

commercieel of (semi)publiek, een rol hebben. Het proces is nooit af en 

evolueert mee met de maatschappelijke, economische en ruimtelijke 

veranderingen. Centraal staat samenwerking tussen inwoners, de gemeente 

en haar partners in een bepaald gebied, voor die producten en/of diensten, 

die het individuele belang overstijgen en waarvoor een samenhangende 

aanpak in een dorp of wijk een meerwaarde heeft.  

 

Tijdens de eerste bijeenkomsten voor de kern Stein (najaar 2014) bleek dat 

het tot stand brengen van werkgroepen voor de gehele kern Stein geen 

haalbare kaart was. Daarom is de kern verdeeld in vier herkenbare wijken, te 

weten Nieuwdorp, Centrum, Oud Stein en Kerensheide, ieder met hun eigen 

dynamiek en problematiek. 

 

 

1.2. Projecten voor dorpsgerichte aanpak 

Met de ruimtelijke structuurvisie gemeente Stein worden burgers, 

ondernemers, initiatiefnemers en investeerders uitgenodigd om met de 

gemeente actief aan de ruimtelijke kwaliteiten van Stein te werken. De 

gemeente neemt bij elk initiatief een positieve grondhouding in.  
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De structuurvisie geeft ambitie, richting en koers aan de mogelijke ruimtelijke 

inrichting van de gemeente voor de nabije toekomst. Deze koers is 

gebaseerd op demografische, sociale en economische trends en 

ontwikkelingen.    

 

Aan de structuurvisie is een uitvoeringsprogramma gekoppeld met projecten. 

Gedurende de looptijd van deze structuurvisie (10 jaar) wil de gemeente 

tweejaarlijks het uitvoeringsprogramma actualiseren. Op die manier is de 

mogelijkheid aanwezig om bij de realisatie van de doelen uit deze 

structuurvisie steeds in te spelen op meest gewenste en kansrijke projecten.  

Deze structuurvisie is tot stand gekomen door de inbreng van vele mensen 

die het zij vanuit hun werk, hetzij vanuit hun rol als inwoner of ondernemer in 

Stein te maken hebben met de ruimtelijke ontwikkeling van onze gemeente.  

 

1.3. Procedure 

In september 2015 is in de wijk oud Stein huis aan huis een flyer bezorgd 

voor een informatiebijeenkomst op 15 oktober 2015 in de MFC de Grous. 

Deze informatiebijeenkomst werd door plm. 100 inwoners bezocht.  

Het resultaat van deze bijeenkomst was de aanmelding van 30 inwoners die 

wilden deelnemen in te vormen werkgroepen. 

Op 9 november 2015 zijn deze werkgroepen door deze inwoners gevormd 

voor de volgende onderwerpen: 

- VROM 

- Fanfarezaal 

- Openbare Ruimte en leefbaarheid 

- Ondernemersklimaat 

Tijdens het proces zijn plenaire bijeenkomsten gehouden met de 

werkgroepen.  
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2. ACHTERGRONDINFORMATIE 

 

2.1. Kern Stein 

De gemeente Stein ligt in de provincie Limburg en maakt onderdeel uit van 

de regio Westelijke Mijnstreek. De gemeente grenst aan de gemeenten 

Sittard- Geleen, Beek en Meerssen alsmede aan België. 

 

De gemeente Stein bestaat sinds de gemeentelijke herindeling Zuid-Limburg 

van 1982. De huidige gemeente werd destijds gevormd door een drietal 

oude gemeenten, te weten: Stein, Elsloo en Urmond. Gelijktijdig zijn delen 

van Obbicht en Papenhoven toegevoegd aan de gemeente. 

De gemeente is ongeveer 22,77 km2 groot (waarvan 1,42 km2 water) en telt 

25.573 inwoners (1 februari 2012, bron CBS). 

 

2.2. Oud Stein 

Oud Stein wordt omringd door het Julianakanaal met haven, de Heerstraat 

en de autoweg A76. 

De wijk heeft ongeveer 3100 inwoners. In de zestiger en zeventiger jaren is 

de kern Stein flink gegroeid. Met name het gebied het Centrum is ontwikkeld 

met een nieuw winkelcentrum. Tot die tijd was het hart van het winkel- en 

uitgaansgebeuren geconcentreerd in Oud Stein, inclusief de kermis en 

markten. 

 

Oud Stein kent een aantal belangrijke parels zoals het voormalig Missiehuis 

met park, Molenwijer met Brouwerij en voormalige watermolen. 

 

Binnen de kern Stein zijn de winkelvoorzieningen met name geconcentreerd 

in een drietal centrumgebieden te weten op het Raadhuisplein, langs het 

oude bebouwingslint Kruisstraat/Wilhelminaplein en aan de 

Peldenstraat/Bergenkenstraat (wijk Nieuwdorp).  

In deze centrumgebieden wordt een gevarieerd winkelaanbod geboden in 

zowel dagelijks als niet dagelijks artikelen waaronder enkele supermarkten. 

Maatschappelijke voorzieningen zijn overwegend verspreid door de kern van 

Stein gelegen. 

Het betreft hier de gebruikelijke maatschappelijke voorzieningen (kerken, 

scholen, gemeenschapshuizen, begraafplaatsen) behorende bij de omvang 

van een kern zoals Stein. 

Wel is in het zuidelijk deel van Stein (wijk Nieuwdorp) sprake van een 

redelijke concentratie aan maatschappelijke voorzieningen in de vorm van 

scholen (voortgezet onderwijs) met bijbehorende voorzieningen. Met name 

aan de zuidrand van de kern is hier sprake van. 

 

Binnen het bebouwde gedeelte van de kern Stein komen recreatieve en 

sportvoorzieningen in beperkte mate voor. Het betreffen enkele kleinschalige 

voorzieningen zoals gymnastieklokalen en sportzalen. De belangrijkste 

recreatieve en sportvoorzieningen zijn gelegen aan de oostzijde van de kern, 

tussen de woonbebouwing van Stein en de rijksweg A2. Het betreft 

hier het Steinerbos met diverse recreatieve voorzieningen en het 

sportcomplex ’t Hetjen. 

 

 

 

2.3. Demografie 

Voor de gegevens in dit hoofdstuk is gebruik gemaakt van de gemeentelijke 

documenten en deelrapporten die gebruikt zijn / worden voor het bespreken 

van de scenario’s strategische visie.  

 

- Het inwonertal van gemeente Stein loopt de komende jaren terug. In 

2013 heeft Stein 25.434 inwoners. Uitgaande van de Etil Progneff 

prognose zijn dit er in 2020 zo’n 1.000 minder en tussen 2020 en 2030 

neemt het aantal met nog eens 1.500 af.  

- Het aantal huishoudens in gemeente Stein blijft tot 2017 relatief stabiel 

rond de 11.250, vervolgens zet een geleidelijke afname in. In 2020 ligt 

volgens de Etil progneff prognose het aantal huishoudens op ca. 11.180. 

En in 2030 is dit verder gezakt naar 10.800.  

- Het aandeel 65+ stijgt geleidelijk van 22% in 2013 naar 34% in 2030. Dit 

ligt iets boven het gemiddelde in Zuid-Limburg van 21% in 2013 en 31% 

in 2020 (Etil Progneff prognose) en ruim boven het Nederlandse 

gemiddelde van 17% in 2013 en 24% in 2030 (CBS Pearl prognose).  

- Het aantal jongeren onder de 20 jaar daalt in gemeente Stein van ca. 

5.050 in 2012 naar 4.350 in 2020 (een afname van 16%). Tussen 2020 en 

2030 neemt het aantal jongeren met nog eens 700 af naar ca. 3.650 (Etil 
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Progneff prognose). Als aandeel van de totale bevolking is sprake van 

een daling van 20% naar 16%.  

- De potentiële beroepsbevolking (15-65-jarigen) in Stein neemt af van ca. 

16.600 in 2012 naar ongeveer 14.700 in 2020 en in 2030 is dit verder 

gezakt naar 12.200 volgens de Etil prognose.  

 

Afgezien van 2010 is in Stein sinds 2005 sprake van een vertrekoverschot. In 

2006 was het verschil tussen vestiging en vertrek het grootst met 744 

personen die zich in de gemeente vestigden en 1.100 die vertrokken. In 2012 

bestond het vertrekoverschot uit 92 personen. Dit komt met name door de 

leeftijdsgroep 15-25jr waarvan 81 personen meer vertrekken dan zich 

vestigen. De leeftijdsgroep 25-30jr heeft daarentegen een 

vestigingsoverschot van 38 personen. Opvallend is dat ook de leeftijdsgroep 

65+ een vertrekoverschot kent van 30 personen.(CBS, 2013).  

 

Voor wat betreft de vestigingsbestemmingen zijn alleen gegevens 

beschikbaar voor de leeftijdsgroep 18-24jr. In de periode 2008-2011 hebben 

de meeste vertrekkers van deze leeftijdsgroep zich buiten Limburg (38%) 

gevestigd, in relatie tot vestiging in Limburg (31%) en de Westelijke 

Mijnstreek (31%). De populairste gemeente om te vestigen ligt voor deze 

groep wel binnen de Westelijke Mijnstreek, 24% vestigde zich in Sittard-

Geleen (GBA, 2012).  

 

In onderstaande analyse is gebruikgemaakt van de Progneff prognose (2013), 

die jaarlijks door E,til wordt opgesteld, voor Stein en de vergelijking met 

Zuid-Limburg. Er wordt voor dit model gekozen, omdat de prognoses 

beleidsarm zijn en uitgegaan wordt van historische, autonome 

ontwikkelingen voor het geboortecijfer en migratiecijfer. Voor de vergelijking 

met heel Nederland wordt gebruikgemaakt van de CBS Pearl prognose 

(2013).  

 

 

 

 

Ontwikkeling aantal inwoners en huishoudens  

 

In de gemeente Stein is sinds 2005 sprake van een afname van het 

inwonertal. Deze afname zal volgens de Progneff prognose geleidelijk 

doorzetten in de toekomst. Vergeleken met Zuid-Limburg in zijn geheel is de 

afname van het inwonertal iets later begonnen in Stein. In Zuid-Limburg is al 

sinds 1998 sprake van een afname van het aantal inwoners. Ook voor heel 

Zuid-Limburg laat de Progneff prognose in de toekomst een geleidelijke 

afname zien van het aantal inwoners. De percentuele afname in Stein ligt wel 

iets hoger dan gemiddeld in Zuid-Limburg. De afname tussen 2005 en 2025 

komt uit eindelijk neer op ruim 12%. In Zuid-Limburg is dit ruim 8%. In 

Nederland als geheel neemt het inwonertal tussen 2005 en 2025 toe met 

6,5%.  

Tot 2006 was er sprake van een toename van het aantal huishoudens in Stein 

en tussen 2006 en 2012 fluctueerde het aantal huishoudens. Uitgaande van 

de Progneff prognose zal vanaf 2017 echter een daling in het aantal 

huishoudens intreden die in de toekomst verder zal doorzetten. Ook in Zuid-

Limburg als geheel zal de daling van het aantal huishoudens in 2018 inzetten. 

Gemeten vanaf dat moment neemt het aantal huishoudens in Stein tot 2025 

af met bijna 2%, in Zuid Limburg als geheel is dat ongeveer 1,5%. 

 

 
 

` 
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Ontgroening en vergrijzing 

 

In de gemeente Stein is momenteel zowel sprake van ontgroening en 

vergrijzing en in de toekomst zal vooral de vergrijzing versneld toenemen. In 

absolute aantallen is sprake van een stijging van ca. 5.300 65+’ers in 2012 

naar 6.700 in 2020 volgens de prognoses. Dit is een stijging van 27%. In 2030 

maken 65+ers in Stein 34% uit van de totale bevolking, in  Zuid Limburg is 

dat 31%. In Nederland als geheel ligt het percentage 65+ers in 2030 op 24%. 

Het aantal 75+’ers neemt in die periode met ca. 33% toe van ongeveer 2.100 

naar 2.800. In 2030 zou het aantal 75+’ers bijna verdubbeld zijn ten opzichte 

van 2012: volgens de Progneff prognose zijn het er dan ruim 4.000. Dit is 

relatief een grotere toename van het aantal 75+’ers dan in Zuid-Limburg als 

geheel.  

 

Het aantal 4 tot 15-jarigen daalt met ca. 25% tot 2020 van 2.700 naar 2.000 

waarna sprake is van een stabilisatie volgens de prognoses. In Zuid-Limburg 

als geheel is dit ongeveer 20%. In heel Nederland daalt het aantal jongeren 

tussen 2010 en 2020 met ca. 8%. In Stein is dus zowel sprake van een 

sterkere vergrijzing als een sterkere ontgroening dan gemiddeld in de regio 

en in Nederland.  

 

 

2.4. Belangrijke beleidsdocumenten voor de verdere ontwikkeling 

van de gemeente Stein. 

 

Structuurvisie wonen Zuid Limburg en Ruimtelijke structuurvisie gemeente 

Stein: woonmilieus en voorzieningen  

 

Gevolg van de demografische veranderingen is dat voorzieningen te maken 

krijgen met ander gebruik. Voorzieningen voor jongeren krijgen te maken 

met minder gebruikers. Dan gaat het om scholen en (sport)verenigingen, 

maar ook om winkels voor dagelijkse boodschappen. Terwijl voorzieningen 

en diensten voor ouderen juist kunnen rekenen op een groeiende vraag naar 

ontmoetingsactiviteiten voor ouderen, welzijn- en zorgvoorzieningen.  

 

Ontwikkelingen als individualisering, schaalvergroting, vergrote mobiliteit van 

de bevolking en de genoemde demografische ontwikkelingen nopen ertoe 

dat de reeds ingezette opschaling van bepaalde voorzieningen, steeds meer 

nodig is om een verantwoorde kwaliteit, exploitatie en functionaliteit te 

behouden van accommodaties. Hierbij zijn als tegenhanger van deze 

opschaling van voorzieningen lokale voorzieningen die als ontmoetingsplek 

functioneren, nodig voor de sociale vitaliteit, burgerparticipatie en sociale 

vitaliteit. Enkele belangrijke aanbevelingen uit de structuurvisie zijn: 

- Stimuleren huisvesting van bijzondere doelgroepen o.a. expats, 

kenniswerkers, arbeidsmigranten, studenten, woonurgenten, 

statushouders 

- Stimuleren bijzondere woonvormen, wonen in monumenten, bijzondere 

architectuur etc 

 

 

Strategische toekomstvisie gemeente Stein (2011-2021) 

 Stein investeert in een solidaire, ondernemende en gevarieerde samenleving 

door: 

- ontmoetingsplekken in de kernen te behouden en te creëren, zowel 

fysiek als digitaal 

- mogelijkheden te bieden om jong en oud goed samen te laten leven in 

de kernen 

- samenwerking tussen burgers, ondernemers, verenigingen en 

maatschappelijke partijen in en tussen kernen stimuleren 

- actief eigenaarschap van burgers en ondernemers te stimuleren 

- een actief faciliterende overheid te zijn, die lokale initiatieven 

ondersteunt.   
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3. WONEN EN WERKEN 

 

3.1. Situatie 

Oud-Stein heeft  3170 inwoners en 1455 huishoudens. De woningvoorraad 

omvat 1428 woningen. Een relatief hoog percentage bestaat uit één-

gezinswoningen (78%) en een groot deel ook uit koopwoningen (71%). 

Twee corporaties, nl. Maaskant Wonen en Wonen Limburg  hebben 

woningen in Stein in portefeuille. Maaskant Wonen bezit met 1850 woningen 

ca 16% van het totale woningbestand in Stein, verdeeld over heel Stein. In 

Oud-Stein zijn het in totaal 192, die als volgt zijn onder te verdelen 

30 eengezinswoningen                            sociale verhuur 

10 appartementen                                 sociale verhuur 

142 levensloopbestendige woningen           sociale verhuur 

10 levensloopbestendige woningen            vrije sector 

 
Wonen Limburg heeft met name woningen in oud Stein naast de Moutheuvel 

en de nieuwbouw van het winkelcentrum.  

In Oud-Stein is nauwelijks leegstand, hooguit frictieleegstand (i.c. leegstand 

in verband met verkoop, verbouwing of verhuizing). . 

Bijzonder is  dat er in Oud-Stein nog veel particuliere bouwpercelen liggen, in 

totaal 57 stuks. De bouwtitels vervallen indien bij het uitkomen van het 

volgende bestemmingsplan niet is gebouwd. 

3.2. Trends en knelpunten 

De provincie en gemeenten zijn –vanwege de demografische 

ontwikkelingen- druk doende met herstructurering van de woningmarkt, 

aanpak van  bedrijventerreinen en tegengaan van verrommeling en 

verpaupering. Daarbij wordt gezocht naar balans tussen ontwikkeling en 

kwaliteiten die er zijn: behoud van het goede, zonder vanuit behoudzucht de 

ontwikkelingen die bij deze tijd horen tegen te werken. Op zich goed, maar 

er wordt wel hard op ‘woningaantallen’ gestuurd. Bouwtitels vervallen als 

kavels niet worden bebouwd. Een bouwtitel erbij betekent ook de sloop of 

onttrekking van een andere bouwtitel. En de zuigkracht van omliggende -

meer stedelijke- gemeenten is groot. 

Paradoxaal genoeg worden grondeigenaren die nog wel financiële 

mogelijkheden zien op deze manier min of meer gedwongen om zo snel 

mogelijk te bouwen, om daarmee de waarde van de grond veilig te stellen. 

En blijven plekken die zich daarvoor juist bij uitstek lenen mogelijk braak 

liggen, met verrommeling tot gevolg. 

In Oud-Stein liggen verschillende locaties waar naar de mening van de 

werkgroep een aantal problemen bij elkaar komen: leegstand, verrommeling, 

verpaupering. Juist voor deze locaties zou de gemeente samen met de 

grondeigenaren moeten bekijken hoe deze locaties ‘waarde kunnen 

toevoegen’, in plaats van de economische waarde eraf te halen. Met andere 

woorden: hoe kunnen we deze locaties ontwikkelen op zo’n manier dat dit 

een duurzame en sociale stimulans voor de buurt kan zijn. Waarbij 

samenwerking tussen eigenaren en de buurt ook kan bijdragen aan sociale 

cohesie. Daarbij zou nadrukkelijk ook naar de meerwaarde van ‘tijdelijk 

gebruik’ moeten worden gekeken.  
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Wat betekent dit nu voor Oud-Stein? 

 Als eerste ziet de werkgroep VROM  krimp overigens niet als een gegeven, 

maar als een prikkel om tot vernieuwende initiatieven te komen. Daarbij 

moeten de volgende kansen worden benut en knelpunten worden opgelost:   

- Sociale huursector: Door vergrijzing en de groei van 

eenpersoonshuishoudens neemt de vraag naar geschikte 

levensloopbestendige woningen toe. Op de lange termijn lijkt er echter 

voldoende aanbod door de woningcorporaties in Stein , deels in andere 

wijken. 

- Ouderen met hogere inkomens, die niet in aanmerking komen voor de 

sociale huursector willen graag doorstromen naar appartementen. In 

Stein is het aanbod hiervan echter klein. 

- Zorgbehoevenden met lage zorg-zwaartepakketten:  deze blijven thuis 

wonen. Het aanbod van geschikte woningen is echter gering. Hier ligt 

een belangrijke transformatieopgave. 

- Gezinnen  met hogere inkomens: het aanbod ligt vooral in de 

particuliere sector, maar deze is beperkt.  De particuliere bouwpercelen 

geven nog ruimte voor ontwikkeling. 

- Expats, kenniswerkers, arbeidsmigranten: Zoeken vaak een woning in 

suburbane milieus. Naar de mening van de werkgroep VROM ligt hier 

een kans:  deze doelgroep wil graag ruim wonen in een groene 

omgeving, te midden van goede voorzieningen.  

- Bijzondere woonvormen of woon/werk combinaties: hiervan is bijna 

geen aanbod 

- Voor opvang van statushouders moet huisvesting worden georganiseerd 

 

 

 

  

  

  

  

 

Ontwikkelingsrichting wonen 

- Handhaven van het aantal sociale huurwoningen, ook bij 

sloopopgave na 2020.  De sociale huurwoningen in Oud-Stein 

zijn relatief jong en zouden ook vanwege de flexibiliteit in de 

woningmarkt moeten worden gehandhaafd. Dit ook om in te 

kunnen spelen op de vraag van woning-urgenten, starters, 

statushouders. 

- De aantrekkelijkheid van oud-Stein vergroten door in te zetten op 

woon-werkcombinaties en bijzondere woonvormen (bijzondere 

architectuur, collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO), 

wonen in monumenten zoals de Fanfarezaal. 

- Stimuleren levensloopbestendig maken van particuliere 

woningen, ruimte voor ontwikkelen al dan niet tijdelijke 

mantelzorgwoningen 

- Aantrekkelijkheid voor jongeren vergroten door combinaties te 

ontwikkelen met kleinschalige werkgelegenheid (wonen/werken), 

en aanbieden aantrekkelijke huisvesting (kamers, tiny houses: 

particuliere markt) 

- Stimuleren dat bouwtitels op terreinen van particulieren, worden 

benut waardoor de leefbaarheid en de omgevingskwaliteit 

verbetert en de economische waarde behouden blijft. Inbreiding 

heeft de voorkeur boven uitbreiding op nog te ontwikkelen 

grootschaliger terreinen.  De gemeente moet hiermee actief aan 

de gang: samen met eigenaren de mogelijkheden bekijken, 

partijen doorverwijzen, communicatie en belemmeringen 

wegnemen om huisvesting zoals tijdelijke woningen, 

mantelzorgwoningen, etc) te stimuleren. 

- Tijdelijk gebruik van percelen stimuleren, bijvoorbeeld als 

collectief groen, speelplaats, ontmoetingsruimte etc, waardoor 

bijgedragen wordt aan de uitstraling van de buurt en sociale 

cohesie. 
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Dorpsgezicht 

Zoals in het voorwoord aangegeven willen inwoners van Oud-Stein graag dat 

het historische centrum rondom het Wilhelminaplein en de oude 

lintbebouwing van Keerend-Kruisstraat-Steskensstraat-Houterend 

aantrekkelijker wordt om te wonen, te werken en te bezoeken.  

De historische kern heeft tal van mooie, karakteristieke en beeldbepalende 

panden. Deze moeten worden gehandhaafd en waar nodig opgeknapt. We 

vinden dat de gemeente zich hiervoor, uiteraard samen met de 

pandeigenaren, hard voor moet maken. Dit gaat verder dan de Structuurvisie 

van de gemeente Stein 2015-2025, waarin vooral gezocht wordt naar 

oplossingen in geval van leegstand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Ontwikkelingsrichting wonen en werken 

- Handhaven van het aantal sociale huurwoningen, ook  na 2020.  

De sociale huurwoningen in Oud-Stein zijn relatief jong en 

zouden ook vanwege de flexibiliteit in de woningmarkt moeten 

worden gehandhaafd. Dit ook om in te kunnen spelen op de 

vraag van woning-urgenten, starters, statushouders. 

- De aantrekkelijkheid van Oud-Stein vergroten door in te zetten 

op woon/werkcombinaties en bijzondere woonvormen 

(bijzondere architectuur, collectief particulier opdrachtgeverschap 

(CPO), wonen in monumenten zoals de Fanfarezaal. 

- Stimuleren levensloopbestendig maken van particuliere 

woningen, ruimte voor ontwikkelen al dan niet tijdelijke 

mantelzorgwoningen 

- Aantrekkelijkheid voor jongeren vergroten door combinaties te 

ontwikkelen met kleinschalige werkgelegenheid (wonen/werken), 

en aanbieden aantrekkelijke huisvesting (kamers, tiny houses: 

particuliere markt). 

- Stimuleren dat bouwtitels op terreinen van particulieren, worden 

benut waardoor de leefbaarheid en de omgevingskwaliteit 

verbetert en de economische waarde behouden blijft. Inbreiding 

heeft de voorkeur boven uitbreiding op nog te ontwikkelen 

grootschaliger terreinen.  De gemeente moet hiermee actief aan 

de gang: samen met eigenaren de mogelijkheden bekijken, 

partijen doorverwijzen, communicatie en belemmeringen 

wegnemen om huisvesting zoals tijdelijke woningen, 

mantelzorgwoningen, etc) te stimuleren. 

- Tijdelijk gebruik van percelen stimuleren, bijvoorbeeld als 

collectief groen, speelplaats, ontmoetingsruimte etc, waardoor 

bijgedragen wordt aan de uitstraling van de buurt en sociale 

cohesie. 
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4. MILIEU 

Inwoners van Oud-Stein geven aan dat de belangrijkste milieuproblemen 

geluidoverlast betreffen en het hoge fijn-stof gehalte in de lucht. 

 

4.1. Geluid 

 

In Stein,  en ook Oud-Stein, wordt door inwoners geluidoverlast ervaren.  Bij 

zuiderwind vooral door de A76, bij westenwind door de RWZI en de haven, 

en bij oostenwind door DSM en de snelweg A2.  Geluid-emissies zijn 

uiteraard aan normen gebonden en in vergunningen/regelgeving vastgelegd. 

 In de figuur hiernaast worden de geluidcontouren weergegeven, zoals deze 

in de Ruimtelijke Structuurvisie 2014-2018 Stein zijn opgenomen.  

 

Hoewel door vergunninghouders en bevoegde gezagen elke keer wordt 

aangetoond dat de geluid-emissie én de geluidbelasting bij woningen 

binnen de toegestane wettelijke normen vallen, vinden bewoners van Stein 

dat de leefbaarheid ernstig wordt aangetast en dat er maatregelen getroffen 

moeten worden. 

 

A76 

Geluidoverlast door de A76 is in Stein al sinds de aanleg van de snelweg 

onderwerp van discussie.  Vanwege de geluidsoverlast door de A76 zijn in de 

negentiger jaren aan weerszijden van de A76 geluidschermen geplaatst. 

Twee gebieden in Stein zijn niet voorzien van een geluidscherm, namelijk   

het oostelijk gedeelte ter hoogte van de Toebakstraat, en het westelijk 

gedeelte ter hoogte van het Missiehuis. Bij het Missiehuis is wel een wal 

aangelegd, maar deze wal heeft geen geluid-reducerend effect. De gemeente 

Stein zal in 2016 een geluidwal maken ter hoogte van de Toebakstraat. Voor 

het deel richting Maasmechelen zijn geen maatregelen voorzien.  
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De verkeersdruk is de afgelopen jaren sterk gegroeid, van 21.000 in het jaar 

1990 naar 52.000 in 2014.  

Burgers van Oud-Stein geven aan veel geluidoverlast te ondervinden van de 

A76. Burgers maken ervan melding dat ze bij zuidelijke wind en op een 

mooie zomerse dag niet in de tuin kunnen zitten vanwege de herrie.  Bij de 

recente reconstructie van de Scharbergbrug is weliswaar een deel van de –als 

hinderlijk ervaren-  geluidoverlast (het boem-boem door de dilatatievoegen) 

verdwenen, maar de geluidoverlast blijft. De vrees is dat deze overlast door 

de toenemende verkeersdruk alleen nog maar erger wordt.  

Daarnaast is het zo dat de burger eigenlijk geen middelen heeft om te 

bewijzen dat –wat als overlast wordt ervaren- ook terecht is. De overheid 

werkt met  ‘jaargemiddelde situaties’ en berekeningen met behulp van 

computermodellen. Incidentele geluidmetingen die de burger zou kunnen 

uitvoeren hebben in dat licht nauwelijks zeggingskracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andere bronnen 

Als andere bronnen van geluidoverlast worden genoemd de haven Stein, 

RWZI en DSM (laagfrequent geluid) en de A2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geluid 

De inwoners van Oud-Stein willen de geluidoverlast door de 

A76 verminderen, door een stapsgewijze aanpak 

- Meten is weten: een projectvoorstel wordt voorbereid voor een 

innovatief burgerinitiatief, waarbij burgers zelf uitstoot van 

verontreinigende stoffen, geluid en beleving monitoren. Deze 

metingen komen voor inwoners online beschikbaar. De 

gemeente/RUD wordt gevraagd om ondersteunend daaraan 

periodiek  ook zelf metingen te verrichten  

- de gemeente Stein neemt het initiatief om de bestaande –niet 

functionerende- groenwal ter hoogte van het Missiehuis- om te 

vormen tot een effectieve geluidswal, die bovendien ook fijn stof 

afvangt. 

- de maximale snelheid op de A76 terug brengen naar 100 km/h. 

Dit scheelt 1dB in geluidbelasting (ofwel ca 40 % in toename 

verkeer).  Uit onderzoek blijkt dat reductie van de maximale 

snelheid voor personenauto’s naar 100 km/h. resulteert in een 

afname in de uitstoot van 30 procent. 

- In de verre toekomst bij renovatie van de brug overde Maas 

aandringen op plaatsen geluidschermen 
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4.2. Fijn stof 

Met 2 overvolle autowegen en Klaverblad Kerensheide vlak langs en midden 

door de gemeente Stein en het Industriegebied Chemelot meteen daarnaast, 

ondervinden inwoners de geluidsoverlast en regelmatige stank problemen.  

Nauwelijks aandacht echter krijgt in Stein het gevaar van fijnstof. Fijnstof  

zweeft in de lucht over grote afstand en is met het oog niet waarneembaar.  

Het relatief hoge gehalte aan fijn stof in de lucht in Stein komt door verkeer, 

veeteelt,  industrie en aanvoer vanuit het buitenland. 

Fijnstof van verbrandingsprocessen (uitlaatgassen, stookprocessen / ofwel 

van verkeer en industrie) bevat roet. Dit herkent men als de zwarte aanslag 

op kozijnen. Vooral van roet treden gezondheidseffecten op: behalve de 

‘normale’ stressreactie is roet ook kankerverwekkend, en door chronische 

blootstelling krijgen mensen (steeds meer en daarnaast op steeds jongere 

leeftijd) last van aderverkalking (hart/vaatziekten). Ook wordt er een verband 

gelegd tussen roet/fijn stof en allergieën, met name bij kinderen.  

Omdat de luchtkwaliteit in hoge mate wordt bepaald door bronnen die 

buiten Oud-Stein liggen en er bovendien veel bronnen zijn,  wordt door 

overheden gekozen voor een brede aanpak.   

 

Toch zijn er ook lokale maatregelen denkbaar, zeker ook voor de uitstoot van 

fijn stof door de A2 en A76.  Uit onderzoek blijkt dat door verlaging van de 

maximale snelheid van 120 naar 100 km de uitstoot van fijn stof door auto’s 

met 30% afneemt. Ook  groene wallen of geluidschermen helpen. Deze 

laatste vangen fijn stof weliswaar niet af (al ontwikkelt de techniek zich ook 

op dat gebied), maar zorgen voor een soort schoorsteen effect waardoor fijn 

stof hoger de lucht in komt.  Hierdoor zijn de fijnstof gehalten langs de  

snelweg lager dan zonder wallen. 

 

Net als bij geluid geldt dat fijnstof-emissies door de A76 worden vastgesteld 

met behulp van computermodellen.  De dichtstbijzijnde meetstations zijn in 

Geleen (st. provinciaal meetnet), Heerlen, Wijnandsrade (landelijk meetnet 

RIVM)en Maastricht (3 stuks provincie Limburg). 

 

  

Hoe om te gaan met fijn stof 

- Geluidschermen langs de A76 of groene wal, die aansluiten op de 

groengebieden nabij de A2, en het reeds opgestarte project 

‘Groene Ring’ 

- Voor de realisatie daarvan opstellen van een 

meerjarenprogramma (gemeente en RUD) 

- Verlaging maximale snelheid op de A76 

- Dit in samenhang met maatregelen ter vermindering van 

overlast en gezondheidseffecten van geluidoverlast door verkeer 

- Aanspreekpunt voor fijn  stof bij gemeente en/of  de RUD 
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5. OPENBARE RUIMTE EN LEEFBAARHEID 

 

5.1. Algemeen. 

 

Oud Stein kent een aantal groene pareltjes. Groengebieden waarvan de 

toegankelijkheid kan worden verbeterd. Een zo'n pareltje is het Patersbos, 

waar ook het spelen voor jonge kinderen de aandacht heeft. Ook de 

Molenvijver en Het Brook passen in het rijtje van groene parels. Goed 

onderhoud, verbeterde toegankelijkheid voor wandelaars, handhaving op 

illegaal storten van afval en hondenpoep, en handhaving op overlast van 

jongeren zijn sleutelbegrippen daarbij. Ook hebben we oog voor de 

landschappelijke en ecologische waarde van de enige holle weg in de kern, 

de Hoolstraat. Tot slot staat de inrichting van de speeltuinen op ons lijstje. 

Wij zetten ons heel direct in voor het verlevendigen van de buurt door 

mensen samen te brengen. Om dit voor elkaar te krijgen, willen wij 

ondersteunen bij initiatieven vanuit de buurt. Met name de Facebook-pagina 

van Dop Oud Stein kan hier als bindmiddel dienen. Wil je wandelen met 

buurtgenoten,  koken voor anderen, klussen doen voor wie het nodig heeft, 

mantelzorg, materialen uitlenen of een weggeef-winkel in het leven roepen, 

dan kun je je melden. 

Verder maken we ons hard voor de aanpak van overlast. Denk hierbij aan 

hondenpoep, te hard rijden en geluidsoverlast. Ook parkeren en veiligheid 

hebben de aandacht.  

5.2. Groen 

Groen levert een belangrijke bijdrage aan c.q. verbetert de biodiversiteit, het 

leefmilieu, klimaat, sociale cohesie, gezondheid, zorgt voor vermindering van 

fijnstof en heeft ook een economische waarde. Daarnaast is groen het 

visitekaartje van een gebied. In Oud Stein ontbreken ecologische 

“stapstenen”  en verbindingen met omliggende gebieden. In Oud Stein zijn 

een aantal kleine groenstroken zoals aan de Dirgelen, Schuttekleef en 

Hoppenkampstraat. Deze groenstroken verdienen extra aandacht met 

betrekking tot onderhoud en instandhouding. Het belangrijkste groen van 

Oud Stein is gelegen in de buitengebieden. Patersbos en gebied rond 

Molenvijver. Het Brook en de Hoolstraat. 

5.3. Het Brook. 

Het Brook, in de volksmond ook wel genoemd “de Ziepe” is een drassig 

gebied gelegen tegen het haventerrein van Stein. Dit gebied is in 2013 

geheel opnieuw ingericht in overleg tussen gemeente, IKL en omwonenden. 

Dit traject is succesvol afgesloten. De betrokkenheid bij dit project en met 

name ten aanzien van de instandhouding is zienderogen achteruit gegaan. 

Naast overlast van jongeren, illegaal storten van afval en hondenoverlast, laat 

het onderhoud te wensen over. Er is nog onduidelijkheid over destijds 

gemaakte afspraken tussen omwonenden en gemeente. Los hiervan is de 

werkgroep van mening dat er een aantal zaken aangepakt kunnen worden. 

 

5.4. De Hoolstraat. 

De Hoolstraat mag zonder enige twijfel een parel van Oud Stein genoemd 

worden. Het betreft de enige holle weg die in de kern Stein aanwezig is. Deze 

holle weg kenmerkt zich door een hoge landschappelijke, ecologische en 

archeologische waarde. Helaas door oneigenlijk gebruik van deze weg; 

Het Brook 

- Verbeteren onderhoud i.s.m. IKL en/of IVN al dan niet ondersteund door 

burgerinitiatieven 

- Handhaving op illegaal storten afval en hondenoverlast/hondenpoep 

- Toegankelijkheid voor  wandelaars verbeteren en gebied ontoegankelijker 

maken voor fietsers/brommers e.d. 

- Handhaving op overlast in zijn algemeenheid en jongeren in bijzonder 
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ingrepen in de taluds van de weg; storten van groenafval van aanpalende 

percelen; hondenoverlast/hondenpoep; gemotoriseerd verkeer e.d. is deze 

holle weg kwalitatief achteruitgegaan. Om de waarde te behouden en zo 

mogelijk te verbeteren heeft de werkgroep een aantal ideeën. 

 

5.5. De kleine groenstroken. 

De kern kent een  aantal kleine groenstroken zoals aan de Dirgelen, 

Hoppenkampstraat, Schuttekleef etc. Deze groenstroken bestaan grotendeels 

uit gras en worden gebruikt als honden uitlaatplaatsen. Hierdoor kunnen 

deze plaatsen nergens voor gebruikt worden omdat ze in ernstige mate door 

hondenuitwerpselen bevuild zijn. Wellicht is het een idee om in overleg met 

omwonenden en gemeente toezicht op en  inrichting van deze groenstroken 

ter hand te nemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kleine groenstroken 

- Toezicht en handhaving intensiveren. 

- In standhouden van de huidige groenstroken en waar mogelijk in overleg 

inrichting ter hand nemen. (burgerinitiatief) 

- Onderhoud verbeteren.  

- Inrichting van deze groenstroken ter hand te nemen. 

 

 

De Hoolstraat 

- Terugbrengen in oude staat en de inbreuken op de taluds ongedaan maken. 

- Onderhoud i.s.m. IKL of IVN al dan niet ondersteund door burgerinitiatieven. 

- Handhaven op hondenpoep en dumpen afval. Inzetten BOA’s 

- Toegankelijkheid voor wandelaars verbeteren en fietsers en gemotoriseerd 

verkeer uit gebied weren. 

- Aanbrengen leuning trap Hoolstraat – Beelenberg in verband met de 

toegankelijkheid. Tevens onderhoud aan deze trap plegen. 
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5.6. Patersbos en Molenvijver 

Naar de mening van de werkgroep is de “Patersbos” en gebied “Molenvijver” 

een belangrijk recreatief- en groen gebied in Oud Stein. De laatste jaren is 

door een toename in het fiets- en wandeltoerisme in dit gebied de 

aantrekkingskracht gegroeid. Het gebied spreekt een brede doelgroep aan 

(van jonge gezinnen tot senioren) en kan op eenvoudige wijze verfraaid 

worden. Hierbij wordt gedacht aan: 

- Herpositionering/bijplaatsing prullenbakken 

- Herplaatsen en bijplaatsen bankjes, al dan niet groen uitgevoerd 

(gemaakt van boomstammen uit eigen gebied) 

- Plaatsen verkeersbord hoek Molendijk/Ondergenhousweg 

- Creëren speelplekken voor kinderen in Patersbos met groene materialen 

(zand, boomstammen, water) 

- Onderhouden picknickveld ter hoogte van boerderij Schepers  

- Bordjes die begin en einde losloopgebied aangeven. 

- Plaatsen watertappunten bij rustplaatsen 

- Extra rustplaatsen maken bij trap naar kanaal en bruggetje kanaalsloot 

- Bewustwording creëren en stimuleren aanleggen authentieke inrichting 

(hoogstamfruit en slee-/meidoornhagen) in het gebied Molenvijver om 

zo verloedering tegen te gaan   

 

Eerste stap is hierbij het gesprek aangaan met de eigenaar van het gebied, 

Stichting Limburgs Landschap. Met deze stichting dient goed afgestemd te 

worden wat hun wensen zijn m.b.t. dit gebied. De werpgroep Openbare 

Ruimte zal hiertoe het initiatief nemen in samenspraak met de gemeente. 

 

5.7. Speelterreinen De Triviant en Assevedostraat 

De werkgroep Openbare Ruimte heeft geconstateerd dat er zeer weinig 

speeltuinen zijn in Oud Stein. Alleen op het Assevedoplein en bij De Triviant 

zijn speeltoestellen te vinden. Navraag op dit punt heeft een aantal feiten 

boven tafel gekregen. 

Oud Stein heeft een speeltuinenbudget van € 33.000,-Dit budget is bestemd 

voor het aanleggen van openbare speelgelegenheden in Oud Stein. Er is de 

volgende verdeling aangebracht in de budgetten: 

- Speelplaats Assevedostraat € 6.600,-Deze speelplaats is voornamelijk 

gericht op jonge kinderen (tot 4 jaar). De huidige toestellen blijven staan 

tot ze versleten zijn en worden vervolgens niet vervangen. De 

bestemming speeltuin wordt echter gehandhaafd. Over de besteding 

van het toegekende budget zijn wel ideeën, maar het is nog niet 

definitief vergeven. 

- De werkgroep Openbare Ruimte wil graag in gesprek gaan met de 

gemeente en buurtvereniging het Ledderke over invulling van deze 

speelgelegenheid. 

- Speelplaats IKC De Triviant € 26.400,- Deze openbare speelplaats zal 

dagelijks geopend worden van 08.00 tot 20.00 uur. Het gaat hierbij 

alleen om het terrein aan de zijde van de Kruisstraat. De rest is 

schoolterrein en heeft geen openbaar karakter. Doelgroep van de 

speeltuin is kinderen van 3 tot 12 jaar. Onderhoud van de speeltuin 

geschiedt door Kindante, er zijn geen extra financiële middelen 

beschikbaar van gemeente hiervoor. 

In de praktijk is tot de dagtekening van dit document (juni 2016) de speeltuin 

niet openbaar, maar slechts beschikbaar voor de schoolkinderen en BSO. De 

toezegging van de openbaarstelling wordt zowel door de gemeente als De 

Triviant nog steeds gedaan. 

Er rest de werkgroep op dit moment niets anders dan af te wachten en te 

waken voor het openbare karakter van deze speelgelegenheid. Op dit 

moment is helaas de praktijk dat  80% van het speeltuinbudget van Oud 

Stein geïnvesteerd is in een speelplaats die niet openbaar toegankelijk is. Dit 

vindt de werkgroep een zeer onwenselijke situatie.    
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5.8. Geveltuinen 

Op dit moment zijn er amper geveltuinen in Stein. Maar stel je eens voor als 

her en der in de straten van Oud-Stein geveltuinen als kleurrijke oases 

opduiken. Dit kan een toeristische troef zijn, die te vergelijken is met bv. 

Straten van het Belgische Stokkem. 

 

Bij het aanleggen van geveltuinen ligt het initiatief in handen van de 

eigenaars / bewoners van de panden in Oud-Stein. De gemeente kan echter 

een cruciale rol spelen om de aanleg van geveltuintjes te stimuleren. Dit door 

het verspreiden van een folder met uitleg over het belang en de aanleg 

(plantkeuze, noord-zuid,-ligging, reglementering) van geveltuintjes. Maar 

ook een infoavond en/of workshop, waarin bewoners samen in een of 

meerdere straten enkele geveltuinen aanleggen, kan stimulerend werken. 

Aanvullend met enkele leuke persartikelen kan dit een eenvoudig te 

realiseren actie zijn met gewenste resultaten: meer groen en dus o.a. meer 

opname van fijnstof in de gemeente Stein.  

Er zijn diverse steden (bv. Rotterdam, Utrecht,...) die reeds beschikken over 

goed uitgewerkte voorbeelden en reglementeringen.  

In Oud-Stein liggen verschillende braakliggende terreinen, al dan niet  

 

particulier en/of met bouwtitel. Op gemeentelijke eigendommen zouden 

volkstuinen aangelegd kunnen worden. Het telen van eigen groenten en/of 

fruit zit tegenwoordig weer in de lift. De Nederlands Vlaamse organisatie Velt 

vzw (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuineren) heeft een hele 

kennisbank, inclusief reglementen en tips en tricks voor het opstarten van 

samentuinen. 

 

 

 

 

 

 

 

5.9. Groene daken  

Hoewel groene daken niet altijd zichtbaar zijn vanaf de  straat, toch bieden 

ze vanuit de lucht een groener aanzien. Groene daken hebben nog meer 

voordelen. Ze vangen regenwater op en voeren het vertraagd af. Hierdoor 

wordt het riool minder belast als het hard regent. Op groene daken groeien 

planten, die ook in staan voor het afvangen van fijnstof. Extensieve 

groendaken nemen naar schatting 1,5 kilo fijnstof per hectare op. Dit komt 

min of meer overeen met de vangstcapaciteit van één volwassen boom.  

 

 

Aanpak groen in de wijk 

- Realiseren ecologische stapstenen in Oud-Stein 

- Geveltuinen: ontwikkelen beleid, promotie en communicatie door de 

gemeente samen met bewoners (folder, website) 

- Ontwikkelen stimuleringsbeleid aanleg groene daken 

- Openbaar en particulier groen benutten voor (tijdelijk) medegebruik door 

bewoners, als park, speeltuin of volkstuin.  
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In een gemeente als Stein, waar veel uitlaatgassen van de A76 en A 2 zijn, is 

een groen dak zeer bevorderlijk voor de luchtkwaliteit en vermindering van 

de fijnstof in de lucht. Een stijging van 10-20% van het aantal groene daken 

kan een wezenlijke bijdrage leveren aan de gezondheid van de inwoners.  

Net zoals de gemeente Stein subsidie tot voor enkele jaren  verleende voor 

de afkoppeling van regenwater, zou ook een subsidie en 

informatiecampagne mogelijk zijn. Een groen dak is bedekt met aarde en 

planten. Daardoor zijn daken extra beschermd en gaat het tot wel 2x langer 

mee. Onder een groen dak is het ’s zomers niet zo warm als onder een zwart 

dak. En ook ’s winters werkt het (geluids)isolerend. 

 

5.10. Gemeentelijke natuurmonumenten 

In Nederland wordt de afgelopen jaren steeds meer de nadruk gelegd op 

‘burgerparticipatie’ en ‘maatschappelijke waarde’ van natuur. De commissie 

van Vollenhove adviseerde in 2015 dat het natuurbeleid voor een deel op de 

schop moet. Natuur, betoogde de commissie, moet dichter bij de mensen 

staan. De commissie stelde dan ook voor om – net zoals het is georganiseerd 

bij culturele monumenten- te gaan werken met een driedeling: Nationale 

natuurmonumenten (waaronder de nationale parken), provinciale 

natuurmonumenten zoals belangrijke Natura 2000 gebieden, en 

gemeentelijke natuurmonumenten.   

Dit laatste is nieuw, en de commissie heeft dan ook aanbevolen om in het 

land een aantal pilots te starten. Er worden op dit moment in vijf gemeenten, 

verspreid over het land, pilots uitgevoerd, om te verkennen hoe 

bovengenoemd voorstel in de praktijk zou kunnen functioneren. Het betreft 

de gemeenten Tytsjerksteradiel, Peel en Maas, Oost Gelre, Stein en 

Schouwen-Duiveland. 

In de gemeente Stein wordt de pilot nu handen en voeten gegeven. Daarin 

heeft de gemeente aangegeven dat het initiatief voor een groot deel bij de 

burgers ligt: zij bepalen welke gebieden voor hun belangrijk zijn, en hoe zij 

daar mee om zouden willen gaan.  

In het DOP Oud-Stein hebben de werkgroepen geconstateerd dat dit een 

goede ontwikkeling is. Feitelijk is met het DOP proces al een eerste aanzet 

gegeven voor dit proces: vanuit burgers worden ideeën ontwikkeld over de 

toekomst van onze natuurgebieden (zie bijvoorbeeld bovenstaand, waarin 

voor gebieden als het Brook of Patersbps al ideeën zijn aangedragen) en 

wordt aangegeven welke gebieden vanuit haar beleving als gemeentelijk 

natuurmonument in aanmerking komen. Daarbij speelt niet alleen de 

natuurwaarde een rol, zeker zo belangrijk is ook de belevingswaarde en ook 

de geschiedenis van het gebied een rol. 

Gemeentelijke natuurmonumenten werken positief meerdere kanten op: 

burgers hebben meer betrokkenheid bij hun eigen natuur en de status die 

ontleend wordt aan natuurgebieden. Anderzijds is het ook voor de promotie 

van Stein en uit toeristisch recreatief oogpunt een meerwaarde. In het kader 

van DOP willen we hier dan ook een vervolg aan geven. 

5.11. Leefbaarheid 

Wij zetten ons heel direct in voor het verlevendigen van de buurt door 

mensen samen te brengen. Om dit voor elkaar te krijgen, willen wij 

ondersteunen bij initiatieven vanuit de buurt. Met name de Facebook-pagina 

van Dop Oud Stein kan hier als bindmiddel dienen. Wil je wandelen met 

buurtgenoten,  koken voor anderen, klussen doen voor wie het nodig heeft, 
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mantelzorg, materialen uitlenen of een weggeef-winkel in het leven roepen, 

meld je dan. Verder maken we ons hard voor de aanpak van overlast. Denk 

hierbij aan hondendrollen, te hard rijden en geluidsoverlast. Ook parkeren en 

veiligheid hebben de aandacht. 
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6. FANFAREZAAL 

 

6.1. Inleiding 

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stein heeft 

in 2015 besloten  het voormalige Fanfarezaal aan de Kelderstraat te verkopen 

middels een prijsvraag.  

- De fanfarezaal is gebouwd in 1937 door de fanfare St. Martin. 

- In 1942 (na onenigheid bestuur) is de zaal verkocht aan de fa. 

Bouts&Putzeist om er een bioscoop te realiseren. 

- In 1971 wordt de zaal verkocht door fa. Bouts&Putzeist aan de  

Gemeente Stein. 

- Vanaf 1971-1983 werden enkele renovaties uitgevoerd. 

- In 1983 wordt zaal voor fl. 1,- verkocht aan de fanfare St. Martin en 

er volgt een complete verbouwing. 

- In 1993  aan de achterzijde grond aangekocht voor de realisering 

van de uitbreiding bühne.  

- Vanaf 1991 tot heden verricht  de gemeente onderhoud aan de zaal. 

- Gaande de jaren huisvest de fanfarezaal tal van verenigingen.   

- Enkele jaren geleden kwam men tot de conclusie dat er weer 

gerenoveerd diende te worden. Dit kon de fanfare financieel niet 

opbrengen en er werd samen met de gemeente besloten dat de 

zaal voor € 1,- verkocht werd aan de gemeente (de huidige 

eigenaar).  

Inmiddels heeft de fanfare zijn intrek genomen in het nieuwe MFC De Grous 

in het centrum van Stein. De fanfarezaal van Stein heeft geen monumentale 

status en is niet aangewezen tot beschermd monument. Vanwege de 

karakteristieke uitstraling van het gebouw wenst de gemeente Stein echter 

behoedzaam met het gebouw om te gaan. De gemeente is voornemens het 

pand te verkopen en wil in verband met de karakteristieke verschijningsvorm 

van het gebouw, voorwaarden stellen aan de verkoop tot behoud van 

cultuurhistorisch waardevolle onderdelen van het gebouw. De gemeente 

Stein heeft een extern bureau verzocht om onderzoek te doen naar de 

monumentale waarden en deze in beeld te brengen. 

Dit bureau zegt over de cultuurhistorische waarde o.m. het volgende: 

- de oorspronkelijke functie en als tastbare herinnering aan het 

muzikale verleden van de kern Stein, dat teruggaat tot de oprichting 

van de fanfare aan het einde van de negentiende eeuw.  

- De belangrijke rol die de fanfare in de gesloten gemeenschap van 

Stein altijd gespeeld. 

- vanwege de ligging in de oude dorpskern, waarvan de contouren 

nog herkenbaar aanwezig zijn. 

- de esthetische kwaliteit en als voorbeeld van de traditionalistische 

bouwstijl. Dat geldt met name voor het voorste bouwvolume onder 

het hoog opgaand zadeldak. 

Voor het externe bureau staat het behoud van het monumentale 

bouwvolume van de zaal voorop. Indien het ten behoeve van een 

herbestemming van dit hoog monumentale deel noodzakelijk mocht blijken, 

is gedeeltelijke sloop van het bühne‐volume en de latere uitbreidingen en 

aanbouwen mogelijk.  

 

6.2. Motie gemeenteraad 25 juli 2015. 

De gemeenteraad is echter van mening dat, alvorens tot vervreemding van 

de zaal wordt overgegaan, eerst een zinvolle bestemming voor de 

Fanfarezaal gevonden moet worden en pas daarna bekeken moet worden of 

vervreemden de beste optie is voor een andere bestemming. 

Tevens zou vanwege de betekenis die de zaal voor velen heeft, de inwoners 

van  Stein betrokken moeten worden bij het vinden van die bestemming.  

 



 

21 
 

De aangenomen motie luidt als volgt: 

- om eerst, samen met de inwoners van Stein, te onderzoeken wat 

een zinvolle bestemming voor het gebouw zou kunnen zijn en pas 

dan een beslissing te maken of vervreemden wel de beste optie is 

voor de nieuwe bestemming van het gebouw. 

- om een gemeentelijk monumentenbeleid op te stellen waarin 

criteria zijn opgenomen voor beeldbepalende gebouwen met 

cultuur- historische waarde en daaraan de gemeentelijke 

monumentenstatus toe te kennen. 

- om bovengenoemd beleid door de raad vast te laten stellen 

- om de Fanfarezaal in Oud Stein aan te wijzen als gemeentelijke 

monument als deze voldoet aan genoemde criteria. 

- om de Fanfarezaal niet te vervreemden zolang bovengenoemde 4 

punten niet zijn uitgevoerd. 

 

6.3. Werkgroep Fanfarezaal  

In het kader van de DOPsgewijze aanpak van de kern Stein voor de wijk oud 

Stein heeft zich een werkgroep bezig gehouden met het onderzoek naar een 

nieuwe gewenste bestemming voor de fanfarezaal. De werkgroep heeft 

daarbij kennis genomen van de door in opdracht van de gemeente 

uitgevoerde onderzoeken t.w. Bouwhistorische QuickScan 2015 en het 

asbestonderzoek.  

Enkele beschouwingen: 

- De bouwkundige staat is bedenkelijk en gaat hard achteruit.  

- Het is nog niet duidelijk of de gemeente definitief het gebouw als 

een monument gaat bestempelen.  

- De zaal heeft bij een bepaalde generatie in de gemeente Stein een 

sentimentele waard. De vraag is of dit sentiment ook nog in de 

toekomst zo zal zijn. De werkgroep vraagt zich af of een volgende 

generatie de kosten moet dragen voor de instandhouding van dit 

gebouw.  

- Ten behoeve van elke nieuwe bestemming blijft het 

parkeerprobleem. 

- Bij verkoop wordt een nieuwe eigenaar met zeer hoge 

investeringskosten geconfronteerd. 

- Er mag geen concurrentie ontstaan met MFC de Grous en er mag 

geen horeca (voorwaarden bij verkoop door de gemeente Stein). 

 

Nieuwe bestemmingsmogelijkheden: 

De werkgroep heeft hierover de volgende ideeën: 

- Hospice,  

- Combinatie van Wonen en winkelen/werken.  

- Bijvoorbeeld: Wonen met kunstatelier, fotostudio, expositieruimte, 

knutselruimte, opslagruimte (opbergboxen). 

- Voorgevel karakter handhaven en 1 woning creëren. 
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Mochten deze herbestemmingen, om wat voor redenen, niet haalbaar zijn 

adviseert de werkgroep om de voorgevel te handhaven/conserveren, deuren 

en ramen worden hekwerk, rest slopen en  daarachter tuin/park. 

Aan de gemeente Stein wordt gevraagd alle juridische belemmeringen voor 

de realisering van bovengenoemde bestemmingen op te heffen. 
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7. ONDERNEMERSKLIMAAT 

 

7.1. Inleiding 

Een van de werkgroepen houdt zich specifiek bezig met het in kaart brengen 

van de behoeften welke bijdragen aan het verbeteren van het 

ondernemersklimaat in de oude dorpskern van Stein. Binnen deze werkgroep 

zijn er een aantal vaststellingen gedaan. De ondernemers in de oude 

dorpskern zijn vaak gespecialiseerde detaillisten en dienstverleners. 

- Ze zijn solitair gevestigd en vormen samen geen aaneengesloten keten 

van (winkel)bedrijven. 

- De aanwezigheid van dit specialistisch aanbod van bedrijven lijkt vaak 

het beste bewaarde geheim van Stein. Dit terwijl ook deze ondernemers 

behoeften hebben aan vindbaarheid en herkenbaarheid. Hiervoor 

hebben al een groot aantal ondernemers zich verenigd in de 

Ondernemersvereniging Stein. 

- Bij de ondernemers in de oude kern leeft de indruk dat consumenten in 

de aanname verkeren dat bij het Winkelcentrum, het aanbod van winkels 

en bedrijven van Stein eindigt. 

 

Met de bovenstaande vaststellingen is de DOP-werkgroep 

‘Ondernemersklimaat Oud Stein’ aan de slag gegaan. Dit heeft geleid tot een 

aantal suggesties en aanbevelingen.  

 

 

 

7.2. Bestrating 

Een van de aanbevelingen is om te onderzoeken of het mogelijk is om te 

komen tot een uniform straatbeeld. Dit zou gerealiseerd kunnen worden 

door gebruik te maken van dezelfde bestrating en inrichtingselementen zoals 

die gebruikt worden rond het nieuwe centrum. 

Naast de bestrating en verlichting is de commissie van mening dat ook de 

groenvoorzieningen kunnen bijdragen aan het uniforme karakter van het 

straatbeeld. Om de koppeling tussen oude kern en het nieuwe centrum meer 

zichtbaar te maken, zou de verbindingsweg Valderstraat & Kruisstraat, 

opgefleurd kunnen worden. Dat zou kunnen door gebruik te maken van 

lantaarnpaal-bloembakken. Zo gaat men de straten ervaren als één lint dat 

het centrum verbindt met de oude kern. 

Een andere mogelijkheid is door gebruik te maken van banieren. In de 

gemeente Born is dit toegepast en geeft een even verrassend als verbindend 

en sfeervol karakter. 
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7.3. Parkeerproblemen 

In de oude kern wordt men geconfronteerd met een gebrek aan 

parkeerruimte. Hierdoor zijn de ondernemers en hun personeel gedwongen 

om hun auto’s te parkeren op de spaarzaam aanwezige plaatsen. Hierdoor is 

er voor hun klanten nog nauwelijks parkeergelegenheid. Echter in de 

Valderstraat en Kruisstraat liggen enkele braakliggende kavels. Graag zouden 

we de mogelijkheid willen onderzoeken, of deze kavels ingericht kunnen 

worden als parkeerterreinen. 

7.4. Verlichting 

In de oude kern van Stein hebben een groot aantal ondernemers rond de 

kerst en carnaval sfeervolle verlichting aan hun gevels hangen. Echter 

doordat deze ondernemers niet aaneengesloten gevestigd zijn wordt dit niet 

echt als een geheel ervaren. Dit beeld zou al erg verbeteren wanneer ook 

particulieren bewoners van deze straten een dergelijke verlichting zouden 

ophangen. Een andere oplossing zou zijn wanneer in samenwerking met 

gemeente een uniforme sfeerverlichting rond het centrum en in de oude 

kern gerealiseerd zou worden. 

 

7.5. Bewegwijzering 

Momenteel worden bezoekers van Stein door middel van groen/witte 

bordjes geïnformeerd over belangrijke locaties in onze gemeente. Hier wordt 

ook verwezen naar ‘Winkels Oud Stein’. 

Deze wegwijzers zijn van zo’n formaat dat deze niet echt opvallen. De 

commissie vindt een duidelijkere bewegwijzering dan ook op zijn plaats om 

de aanwezigheid van de ondernemers in de oude kern onder de aandacht te 

brengen bij het winkelend publiek. 

 

7.6. Reclamezuil 

In de huidige maatschappij worden we overstelpt met zowel papieren als 

digitale reclame. Om in de gemeente Stein in de publieke ruimte reclame te 

maken, zijn er slechts een beperkt aantal mogelijkheden. We hebben 

rotonde’s, die we kunnen adopteren tegen exorbitante bedragen om daar 

een naamboordje op te plaatsen. Ook hebben we de mogelijkheid om op 

lantaarnpalen bevestigde frames affiches te laten plakken. Echter deze vorm 

van reclame maken is erg duur en daardoor voor veel kleine ondernemers te 

kostbaar. 

 

Wij zien dan ook ruime mogelijkheden om op een LED-wall reclame te 

maken en informatie te verstrekken. Door deze LED-wall te plaatsen daar 

waar het winkelende publiek zich concentreert ontstaat ook voor de 

ondernemers die elders dan in het winkelcentrum gevestigd zijn, de 

mogelijkheid zich te presenteren. 
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Het zou dus een platform moeten worden waar alle ondernemers van Stein 

gebruik van kunnen maken en waarop de gemeente ook gemeentelijke 

informatie kan publiceren. Ook de aankondiging van evenementen die in de 

gemeente plaatsvinden, verenigingsnieuws en dergelijke zouden hier onder 

de aandacht gebracht kunnen worden. 

Deze LED-wall zou dan op een strategische plaats in de directe nabijheid van 

het winkelcentrum geplaatst kunnen worden. 
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8. VERBINDING WINKELCENTRUM MET OUD-STEIN 

 

Door realisering van het nieuwe winkelcentrum wordt  de noodzaak om 

aandacht te schenken aan het verbinden van het winkelcentrum met Oud-

Stein versterkt. 

Om de verbinding te versterken is het aan te bevelen  om de kermis en de 

weekmarkt te situeren op het nieuwe plein Raadhuisplein/Valderstraat.  

Hierdoor worden het winkelcentrum aan het Raadhuispleinen en de Oud-

Stein aan elkaar gekoppeld.  

De opstelling van de jaarlijkse meimarkt zou eveneens kunnen starten op dit 

plein en vervolgens richting oud Stein worden uitgebouwd. 
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9. WILHELMINAPLEIN 

Het Wilhelminaplein heeft veel potentie om te ontwikkelen tot gezellig en 

authentiek dorpscentrum. Maar daar is wel wat voor nodig: oplossen van de 

parkeerproblematiek, herinrichting bestrating, gedenkteken van de Revue 

een gepaste plaats geven, stimuleren nieuwe bedrijvigheid, verbeteren van 

de beeldkwaliteit en het plein geschikt maken voor het organiseren van 

evenementen, zoals markten en braderieën etc. Door vrijwel alle 

werkgroepen werd hiervoor aandacht gevraagd. Als gevolg daarvan is 

besloten om een aparte werkgroep Wilhelminaplein op te richten. Deze 

werkgroep is onlangs gestart. Resultaten worden in het najaar 2016 verwacht. 
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