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juni    2021
Een gratis uitgave  
van de gemeente Stein

Dat maakt
Stein voor mij
de leukste buren

Maak kennis met de wijkagent

Ken jij de agenten in jouw buurt? 
Geen zorgen! Manon, Karel en Fer 
stellen zich graag even voor. Kijk snel 
op pagina 3.
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Stein als duurzame gemeente

De gemeente heeft onderzoek 
gedaan naar het onderwerp duurzame 
energie in Stein. Je leest alles over de 
bevindingen op pagina 4.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze twee-
wekelijks digitale nieuwsbrief 
op www.gemeentestein.nl/
nieuwsbrief

"Stein als frietje 
zuurvlees: alles 
erop en eraan."
Kim Meuleners aan het woord 
op pagina 6 en 7.
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Wist-je-dat...
...de gemeente in april de 
‘Rondkomen-krant’ huis-aan-
huis heeft verspreid? Deze staat 
boordevol informatie en tips 
over hoe rond te komen met je geld.  
 
Heb je 'm gemist? 
Haal ’m dan op bij het servicepunt in 
jouw buurt of lees de krant online op: 
www.gemeentestein.nl/rondkomen

Waarom zaaien we de berm in met een bloemenmengsel?
Het gaat slecht met de bijen en insecten in Nederland. Dat is 
zorgelijk, insecten zijn immers ontzettend belangrijk voor onze 
natuur en voedselvoorziening. Ze zorgen niet alleen voor de 
bestuiving van planten en bloemen, maar dienen ook als voedsel 
voor vogels en andere dieren. Om de terugloop van het aantal bijen 
en insecten tegen te gaan werken we samen met inwoners van Stein 
aan meer biodiversiteit.  

Hokkelderweg/ Sickendaelweg te Catsop
Ter bevordering van de biodiversiteit heeft gemeente Stein 
dit voorjaar bomen aangeplant langs de Hokkelderweg en 
Sickendaalweg. De gemeentelijke berm is afgelopen week in 
samenwerking met IVN Elsloo ingezaaid met een bloemenmengsel. 
IVN gaat de ontwikkeling de aankomende jaren monitoren. 
Bloemrijke bermen zijn niet alleen een lust voor het oog van inwoners, 
recreanten en toeristen, maar de bloeiende kleurenpracht zorgt vooral 
ook voor voldoende voedsel voor stuifmeel- en nectarverzamelende 
insecten als bijen, vlinders en hommels. Bloemrijke bermen bieden 
bovendien het hele jaar door voedsel en beschutting voor allerlei 
dieren en geven daarmee een stevige impuls aan de biodiversiteit.

Taalhuis zoekt talige vrijwilligers
Vind jij ook dat taal geen belemmering 
mag zijn om deel te kunnen nemen 
aan onze samenleving en zou jij 
graag mensen helpen die hier moeite 
mee hebben? Dan ben jij misschien 
wel één van de taalvrijwilligers 
die het Taalhuis zoekt.

Taalhuis
In september 2021 start het Taalhuis. 
Dit is ondergebracht bij bibliotheek 
de Domijnen in Sittard en heeft een 
streekfunctie voor de hele Westelijke 
Mijnstreek. Het is een fysieke, 
herkenbare plek waar volwassenen 
beter kunnen leren lezen, schrijven, 
rekenen en omgaan met de computer. 
Inwoners kunnen er cursussen 
volgen, inloopspreekuren bezoeken, 
oefenen met taal of zo nodig worden 
doorverwezen naar andere instellingen.

Vrijwilligers
Het Taalhuis zoekt taalvrijwilligers voor 
een paar uur per week. Dit houdt in dat 
je volwassen laaggeletterden verder 
op weg helpt. Dit gebeurt zowel op 
individuele basis als in groepsverband. 
Vrijwilligers krijgen een basistraining 
van 4 bijeenkomsten die op 7 oktober 
start bij het Vistacollege in Sittard.

 
      Meer informatie of aanmelden? 

Neem contact op met 
Maddy Kuipers via  
m.kuipers@vistacollege.nl

In & uit de wijk
Heb jij iets te melden over wat er speelt in jouw wijk? 
Denk hierbij aan leuke of minder leuke dingen die je in 
jouw buurt ziet, hoort of hebt meegemaakt. Misschien 
iets waar je enorm trots op bent? Laat het ons weten 
via communicatie@gemeentestein.nl en wie weet staat 
jouw verhaal de volgende editie in deze rubriek.
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Met in deze editie:

Maak kennis met...

Maak kennis met het team dat je

helpt bij schulden.  

Volgens de ervaringsdeskundige

“Inmiddels weet ik dat je geen schaamte 

hoeft te voelen als je hulp zoekt om iets 

aan je schulden te doen”.

Informatie kinderkledingdag 

Kinderen uit gezinnen die moeten 

rondkomen van een minimum inkomen 

kunnen op de kinderkledingdag een 

gratis set winterkleding uitzoeken.

Dat maakt
Stein voor mij 

mij n geldzaken op orde

Als
rondkomen
lastig wordt...

Rondkomen met het geld dat je hebt, is niet 

voor iedereen vanzelfsprekend. Veranderende 

omstandigheden, zoals een scheiding, verlies 

van werk of opdrachten, of onverwachte grote 

uitgaven kunnen dat extra moeilijk maken. 

Gemeente Stein vindt het belangrijk dat 

iedereen kan meedoen in de samenleving. 

Wat de hoogte van je inkomen ook is. Daarom 

geven we deze krant uit. Om alle inwoners 

te informeren over hoe belangrijk het is om 

fi nancieel gezond te zijn. En hulp te zoeken als 

je er zelf niet uit komt. 

Twij fel en schaamte

Gemiddeld wachten mensen met schulden 

vij f jaar voordat ze hulp zoeken. Dat zien onze 

medewerkers ook in de praktij k. Een tip van 

onze schuldhulpverlener Angela: ‘Zet je over 

je twij fels en schaamtegevoelens heen, hoe 

moeilij k dat ook is. Aarzel niet om contact op te 

nemen met de gemeente om over je fi nanciële 

situatie te praten. Erover praten is vaak de 

eerste stap naar een oplossing. Naar een 

fi nancieel rustige en positieve toekomst.’

Niet alleen

Je staat er trouwens niet alleen voor in onze 

gemeente. Naast onze schuldhulpverleners, 

staat een team van ervaren vrij willigers en 

maatschappelij k werkers voor je klaar. Om met 

je mee te kij ken en je te ondersteunen bij  het 

doen van de administratie. Meer over dit team 

en andere hulp vind je verderop in de krant. 

...is praten de eerste stap

Spanningen thuis

Als je als gezin van weinig moet rondkomen, kan dat 

spanningen veroorzaken. Zeker als we vanwege het 

coronavirus veel meer thuis zij n dan voorheen en 

minder sociale contacten hebben dan dat we 

gewend zij n.

Samen maak je dan het beste ervan. Maar wat als 

spanningen door omstandigheden binnen jouw gezin 

oplopen? Of als je je zorgen maakt over je buren, 

vrienden of andere mensen in je omgeving? 

Dan zij n er een aantal telefoonnummers en apps 

om je te helpen zoals:

•  Veilig Thuis

Bel 0800-2000 of mail naar 

contact@veiligthuiszl.nl. Bij  huiselij k geweld of 

kindermishandeling. Voor als je het zeker weet, 

maar ook bij  vermoedens. Voor jezelf en voor 

anderen. 24 uur per dag bereikbaar. 

Chatten voor advies kan ook tussen 

09:00 en 22:00 uur, via www.veiligthuiszl.nl

• Care-Free App

Informatie over kindermishandeling voor 

jongeren van 10-18 jaar. Voor jezelf, maar ook 

als je vermoedens hebt bij  een vriendje of 

vriendinnetje. De app is gratis en anoniem te 

gebruiken.

• Kindertelefoon

Bel 0800 - 0432. Anoniem voor jongeren van 8 

tot 18 jaar. Elke dag van 11:00 tot 21:00 uur. Je 

kunt ook chatten met een getrainde vrij williger 

of met iemand van ongeveer jouw leeftij d via de 

website www.kindertelefoon.nl

• Buurtbemiddeling

Ook kunnen spanningen buitenshuis toenemen 

in de vorm van onenigheid in de buurt of met 

je buren. Heb jij  alles geprobeerd, maar kom je 

er zelf niet meer uit? Weet dan dat je iemand 

van buurtbemiddeling kunt inschakelen. Deze 

getrainde vrij willigers treden op als bemiddelaar 

om zo samen tot een oplossing te komen. 

Neem contact op met buurtbemiddeling 

via 06 - 22 96 89 98 of per e-mail via 

buurtbemiddeling@piw.nl

Meer informatie op

www.buurtbemiddeling-wm.nl

De eindjes aan elkaar

Mevrouw Op Den Camp uit Elsloo: ‘Door 

omstandigheden moeten wij  de eindjes aan 

elkaar knopen. Het is heel fi jn dat de gemeente 

het mogelij k maakt dat mij n dochter kan turnen 

en mij n zoon kan voetballen. Zo kunnen ze 

meedoen met hun leeftij dsgenootjes en doen ze 

iets wat ze leuk vinden. Dat is echt hun moment 

van de week. En zij n zij  niet de dupe van de 

moeilij ke situatie waar we als ouders nu tij delij k 

in zitten.’

Herken je deze situatie en wil je dat jouw kind 

ook kan meedoen met sport en ontspanning 

zoals andere kinderen? 

Kij k dan op 

www.jeugdfondssportencultuur.nl 

Voor tegemoetkomingen op het gebied 

van onderwij s, ouderbij dragen en 

kindervakantiewerk kun je terecht 

bij  Stichting Leergeld: 

www.leergeld.nl/westelij kemij nstreek

Kinderkledingdag 2021

In het najaar van 2021 staat de Steinse 

kinderkledingdag gepland. Kinderen uit 

gezinnen die moeten rondkomen van een 

minimum inkomen kunnen dan een gratis set 

winterkleding uitzoeken. Gezinnen die bekend 

zij n bij  Stichting Leergeld ontvangen een 

uitnodiging in oktober. Ben je (nog) niet bekend 

bij  Stichting Leergeld, maar wil je wel graag 

gebruik maken van de kinderkledingdag? 

Neem dan voor 1 oktober contact 

op met Stichting Leergeld.

Stein in bloei
Gemeente Stein en IVN Elsloo stimuleren biodiversiteit
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Manon, Karel en Fer zijn wijkagent in 
onze gemeente. Ze zijn er voor jou en 
willen daarom graag in de buurt zijn 
- letterlijk en figuurlijk. Zo kunnen ze 
snel optreden wanneer de situatie 
daarom vraagt. Ze zijn het eerste 
aanspreekpunt in de wijk en werken 
samen aan een veilige en prettige 
leefomgeving. Door intensief contact 
met onze inwoners weten ze wat er 
speelt. Als gemeente werken we dan 
ook nauw met hen samen. 

Hoe kun je de wijkagent bereiken?
In het Steinse gemeentehuis is het 
politiesteunpunt gevestigd waar drie 
dagdelen in de week een wijkagent 
aanwezig is. Daar kun je als inwoner in 
gesprek gaan met de wijkagent (momenteel 
met een aantal beperkingen vanwege de 
coronamaatregelen) en advies vragen.

Manon, Karel en Fer zoeken actief 
contact en gaan daarom regelmatig op 
pad met de wijkbus. Wil je kennismaken? 
Of heb je vragen? Kom langs op het 
politiesteunpunt of stap de wijkbus 
binnen. Iedereen is welkom. 

Openingstijden politiesteunpunt
• Maandag en donderdag  

van 9 tot 12 uur 
• Woensdag van 14 tot 17 uur 
• Een eventuele afspraak maken  

kan via wijkagentenstein@politie.nl

 Wijkbus  
De wijkbus wordt ingezet in de hele 
Westelijke Mijnstreek, daarom zijn 
er geen vaste dagen waarop deze in 
Stein te vinden is. Zie je de bus staan? 
Loop dan vooral even binnen! 

Zie je 
onze bus 
staan? 
Klop dan 
vooral 
even aan! Maak kennis 

met de wijkagent 
in jouw buurt
Manon van Thoor, actief in Kerensheide, Stein-
Centrum, Oud-Stein en Nieuwdorp: ‘Bij de politie 
gaan was voor mij een heel bewuste keuze. 
Daarnaast hou ik ook erg van de afwisseling van 
het werk. Geen dag is hetzelfde. Hierbij speelde 
de afwisseling in het werk ook een grote rol. 
Als wijkagent sta ik midden in de wijk, krijg ik de 
kans wat dieper op zaken in te gaan en samen 
met verschillende partners te werken aan een 
structurele oplossingen.’

Karel Kroon, actief in Kerensheide, Stein-
Centrum, Oud-Stein en Nieuwdorp: ‘Als wijkagent 
zorg ik samen met partners en andere 
belanghebbenden voor een veilig leefklimaat in 
de wijk. Het komt er voornamelijk op neer dat je 
met inwoners duidelijk communiceert. Mijn motto 
is dan ook ‘zeg wat je doet en doe wat je zegt.’ 

Fer Oostwegel, actief in Elsloo, Catsop, Meers, 
Maasband, Veldschuur: ‘Ik wil als wijkagent 
verbindend zijn. Daarom is het belangrijk om 
tussen de inwoners te staan. Ik ben op een 
laagdrempelige manier bereikbaar en men kan 
op mij vertrouwen. Helaas kun je het nooit voor 
iedereen goed doen, maar daar streef ik wel naar.’ 

Voor Urmond, Berg a/d Maas en Nattenhoven is 
er nog geen wijkagent aangewezen. De huidige 
wijkagenten verdelen deze wijken.

Contact met politie
In spoedsituaties bel 112 

Situatie zonder spoed   0900 - 8844
Mail   wijkagentenstein@politie.nl
Instagram   @Politie_Westelijke_Mijnstreek
Facebook   Politie Basisteam Westelijke Mijnstreek
Meld Misdaad Anoniem via 0800 - 7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl

Webinar 
zonnepanelen 
Het zonnepanelenproject van de gemeente 
Stein heeft al meer dan driehonderd  daken 
mogen voorzien van zonnepanelen van Volta 
Solar. Heb jij ook interesse in zonnepanelen, 
maar twijfel je nog? Meld je dan aan voor de 
webinar op 28 juni van 19.00 tot 20.00 uur.  
 
Aanmelden kan via www.voltalimburg.nl/
zonnepanelenprojectstein

Corona herdenking 
Tijdens corona hebben we veel hartverwarmende 
initiatieven in onze buurten zien ontstaan. Om ons 
te herinneren aan de kracht die wij als samenleving hebben om elkaar 
er bovenop te helpen, ondanks alle uitdagingen, richt de gemeente een 
gedenkplek in. Dit moet een mooie ontmoetingsplek worden, die we samen 
met jouw willen inrichten. Dus laat ons weten hoe deze ontmoetingsplek er 
volgens jou moet uitzien! Een kunstwerk? Een mooie boom met een bankje? 
Of een bloemenveld misschien?  

Laat het ons weten via www.gemeentestein.nl/coronaherdenking
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in de gemeente Stein

88% 
van de respondenten geeft aan dat ze het 
(zeer) belangrijk vinden dat de gemeente  
Stein bewust bezig is met duurzame energie. 
3% vindt het (zeer) onbelangrijk. 

Het totaal aan percentages is hoger dan 100%, 

omdat er meerdere antwoorden mogelijk waren.

Meest genoemde redenen zijn:

60% 
van de respondenten is zelf (deels) actief 
bezig met duurzame energie en/of 
energiebesparing.

Het totaal aan percentages is hoger dan 100%, 

omdat er eerdere antwoorden mogelijk waren.

Meest genoemde manieren zijn:

41% 
van de respondenten ziet bij voorkeur 
meerdere kleine zonneparken 
(van bijv. 1 hectare = 2 voetbalvelden).

Het totaal aan percentages is hoger dan 100%, 

omdat er meerdere antwoorden mogelijk waren.

Meest genoemde randvoorwaarden zijn:

Belangrijkste voorwaarde voor realisatie 
zonneweiden in landbouwgebied: ‘mits 
ze passen in het landschap en de natuur 
eromheen er beter van wordt (bijv. extra 
bomen) (61%)’. 1 op de 5 respondenten (21%) 
wil geen zonneweiden op landbouwgrond.

Meest genoemde reden om niet actief 
bezig te zijn is te hoge kosten  
aanschaf/aanleg. 

Ga voor subsidies en leningen naar 
www.nieuweenergieinlimburg.nl 

71% 87%

65% 70%

74%

56%

42%61% 64%

52%

53%

53%

Duurzame toekomst voor 

onze (klein)kinderen en 

volgende generaties

Gebruik van 

energiebesparende 

lampen

Goed voor 

het milieu

Plaatsing van dubbel 

of triple glas 

Goede inpassing in 

natuur en landschap

Isolatie van het dak 

Verdeling van lusten 

en lasten 

Om klimaatverandering 

tegen te gaan 

Installatie van 

zonnepanelen 

Invoeren van 

overlastbeperkende 

maatregelen 

Isolatie van de gevel/

spouwmuren 

Mogelijk maken van financiële 

deelname middels investering 

(37%) en/of (gedeeltelijk) lokaal 

eigendom (33%)

Resultaten enquête RES

De gemeente Stein heeft onderzoek gedaan naar het onderwerp 
duurzame energie in de gemeente Stein. Steekproefsgewijs zijn 
4.000 huishoudens per post benaderd om deel te nemen aan het 
onderzoek. Ook zijn de deelnemers van TipStein benaderd om 
deel te nemen aan het onderzoek. Daarnaast werden inwoners 
via de online kanalen van de gemeente en De Maaskentjer 
opgeroepen om de enquête in te vullen. In totaal hebben 
735 inwoners deelgenomen (representatief).

Wat is de RES? Eén van de afspraken uit het landelijk klimaatakkoord 
is dat dertig energieregio’s in Nederland onderzoeken waar 
en hoe het beste duurzame elektriciteit op land (wind en zon) 
opgewekt kan worden. In een Regionale Energiestrategie (RES) 
beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes. De gemeente Stein 
maakt deel uit van de RES Zuid-Limburg. In de gemeente Stein is 
vanwege de beperkingen voor windenergie alleen gekeken naar 
de mogelijkheden voor de opwek van zonne-energie op grote daken 
en op gronden in de gemeente.

Meer weten over de RES? Kijk op www.gemeentestein.nl/res
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Maasband

Meers

Elsloo

Catsop

Kotem

Nattenhoven

Berg Aan 
De Maas

Urmond

1

Stein

A2

E314

A2

Mogelijke 
zoekgebieden voor 
het opwekken van 
zonne-energie
De gemeente Stein 
heeft verschillende 
locaties geselecteerd 
als zoekgebied.

2

34

9

6

7
8

9

9

38% 
van de respondenten zou het buitengebied 
kiezen als ligging van de zonneparken.

Zoekgebieden 1, 3 en 4 komen wisselend in 
volgorde in top 3. Zoekgebieden 5 en 8 zijn 
het minst gekozen. Daarom zijn deze twee 
zoekgebieden uitgesloten als mogelijke 
zoeklocatie.

Op 27 mei heeft de gemeenteraad het 
bod van de RES Zuid-Limburg en de 
zoekgebieden binnen onze gemeente 
vastgesteld. Om zonne-energie op daken te 
stimuleren, wordt pas op 1 juli 2024 bekeken 
of het noodzakelijk is om zonneweides 
op landbouwgrond te realiseren. Tot die 
tijd worden er dus geen zonneweides op 
landbouwgrond gerealiseerd.

Stap voor stap 
In oktober 2020 is de voorlopige concept
RES ingediend bij het Rijk. Tot juli 2021
hebben we tijd om het concept verder
uit te werken tot de RES 1.0.

De RES 1.0 zorgt er niet voor dat er meteen 
zonneparken worden aangelegd. Eerst 
gaan we het gesprek aan met iedereen 
in Stein, van inwoners en  bedrijven tot 
overheidsorganisaties. 

Iedereen krijgt de kans om zijn zegje  
te doen. Zo bepalen we samen 
hoe we daadwerkelijk zon-op-dak  
en zon-op-land kunnen gaan realiseren. 

Zo gaan we samen op weg naar
een energieneutraal Stein in 2050.

5

Mogelijke zoeklocatie Uitgesloten locatie

41% 
van de respondenten ziet bij voorkeur 
meerdere kleine zonneparken 
(van bijv. 1 hectare = 2 voetbalvelden).

Het totaal aan percentages is hoger dan 100%, 

omdat er meerdere antwoorden mogelijk waren.

Meest genoemde randvoorwaarden zijn:

De zoekgebieden liggen op:

•  bedrijventerrein
•  braakliggend terrein
•  parkeerterreinen
• zon op daken 
•  buitengebied/landbouwgrond

Ten noorden van Urmond-Oost – Graetheide;

Tussen Urmond-Oost en Stein

In en rond de haven Stein;

Rond de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI);

Rond Steinerbos en gemeentehuis

* genummerd in willekeurige volgorde

1 6

2

7
3

84

95

Langs de A2 en A76, 

nabij Business Park Stein;

Tussen Nieuwdorp en Elsloo,  

nabij Business Park Stein;

Ten noordwesten van Elsloo

Langs het Julianakanaal

Definitief 
Klimaatakkoord

Oplevering 
concept-RES 
Wat kan?

Oplevering 
RES 1.0 
Wat willen we?

Aan de slag! 
Waar komen de 
zonnepanelen 
daadwerkelijk?

Start uitvoering 
Alle vergunningen 
voor zonneparken 
moeten verleend zijn. 

De RES 
wordt elke 
twee jaar 
bijgesteld.

2019 okt. 2020 juli 2021 najaar 2021 2025
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Het leuke van een CPO 
is dat je je buren al in 
een vroeg stadium leert 
kennen. Daarnaast is het 
natuurlijk fantastisch om 
zelf je huis te kunnen 
laten ontwerpen. 
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Straal van 50 meter
Hoewel Kim dus ontzettend blij is waar ze 
woont, gaat ze toch verhuizen. Hoe zit dat? 
“Ik heb altijd gezegd dat ik hier nooit meer 
weg wil, maar dat ik een uitzondering 
zou maken voor een nieuwbouwwoning 
binnen een straal van 50 meter. Ik had 
nooit gedacht dat dat ook echt zou lukken, 
maar toch is het zo”, lacht Kim. “Ik hoorde 
zo’n twee jaar geleden dat er plannen 
waren om hier te gaan bouwen. We hebben 
ons toen heel snel ingeschreven en zijn 
uiteindelijk via een loting uitgekozen om 
deel te nemen aan dit project.”

CPO Meerdel
Met ‘dit project’ hebben we het over 
CPO Meerdel: een collectief particulier 
opdrachtgeverschap in Elsloo, op de plek 
waar nu De Kindertuin is. “Bij een CPO ga 
je samen met je toekomstige buren – in 
ons geval vijftien – bouwen. Dat begint 
met het opzetten van een vereniging en 
het inrichten van een bestuur. Vanaf dan 
ga je gezamenlijk plannen maken.” 

In deze rubriek vertelt een trotse 
inwoner van Stein wie hij of zij is, 
wat hij of zij doet en wat er zo mooi 
is aan het wonen en werken in onze 
gemeente. Dit keer is het de beurt aan 
Kim Meuleners (38), ook wel bekend 
als eigenaresse van haarstudio Innova 
en trotse bewoner van de gezelligste 
straat van Elsloo.

Kim is geboren in Geleen, opgegroeid 
in Stein en sinds 2006 woonachtig in 
Elsloo. Hier is ze niet van plan ooit nog 
weg te gaan. “Ik woon samen met mijn 
vriend en twee kinderen in de Zwaluwhof, 
oftewel de gezelligste straat van Elsloo. 
We hebben zelfs bij Jan Linders een 
keer de prijs gewonnen voor de mooist 
versierde straat, tijdens het EK. De straat 
is zo leuk vanwege de verschillende 
soorten mensen; we kunnen het allemaal 
heel goed met elkaar vinden, iedereen 
staat altijd voor elkaar klaar en we zijn 
allemaal altijd in voor een babbeltje.”

“ Stein als frietje zuurvlees:  
alles erop en eraan”

Kim vervolgt: “Het leuke van een CPO is 
dat je je buren al in een vroeg stadium leert 
kennen. Daarnaast is het natuurlijk fantastisch 
om zelf je huis te kunnen laten ontwerpen. 
Je hebt best veel zeggenschap over het 
ontwerp van je huis, al is het natuurlijk altijd 
in samenspraak met de architecten en het 
collectief van je buurtbewoners. Binnenkort 
zijn we toe aan de definitieve ontwerpfase, 
en als alles goed gaat kunnen we er eind 
volgend jaar gaan wonen.”

Typisch Stein
Als kapster krijgt Kim veel verschillende 
dorpsgenoten over de vloer. Gevraagd 
naar wat een echte Steindenaar typeert, 
antwoordt ze: “Het zijn no-nonsense 
mensen. Altijd behulpzaam, bourgondisch 
en daarbij immer in voor een praatje. Stein is 
voor mij echt thuis: ik word altijd blij wanneer 
ik het dorp weer in rijd. Als ik onze gemeente 
zou moeten vergelijken met een gerecht, 
zou ik zeggen: een frietje zuurvlees met 
mayo. Daar zit alles op en aan, het heeft voor 
mij alles wat ik nodig heb. Net als Stein dus.”

Check het videoportet van Kim Meuleners
op www.datmaaktsteinvoormij.nl

3D visual van het CPO Meerdel 
project, gemaakt door  
R UU M_Te Architecten.

Huidige situatie,  
‘De KinjerThuin’



8 · de Maaskentjer

SO
C

IA
A

L 
IN

C
LU

SI
EP

A
N

EL
Adviesraad sociaal domein

Ervaringen uit de adviesraad 
– participatie en armoede
“Mijn naam is Anne, en ik ben sinds begin 2020 lid van 
de adviesraad Sociaal Domein. Hier ben ik bezig met 
veranderingen, verbeteringen en het opkomen voor de 
belangen van de mede-inwoner. Vanuit mijn opleiding Social 
Work en zeker ook vanuit mijn eigen omgeving heb ik mijn 
eigen gedachten en voorbeelden rondom sociaal beleid 
gevormd. Nu ik daarbij ook mag adviseren en in gesprek 
ga over beleidsmatige zaken, wordt het sociaal domein 
voor mij nog levendiger! 

Ik ben lid van de werkgroepen participatie en armoede. Hierbij 
adviseren we over beleidsstukken en uitvoeringsplannen, of we 
gaan in gesprek met ambtenaren over recente ontwikkelingen 
binnen het vakgebied van participatie en armoede. Mijn aandacht 
gaat natuurlijk uit naar elke Steinse inwoner, maar als jongere heb 
ik zelf speciaal oog voor de jongere inwoner.

Financiële tips
Recent is door onze werkgroep advies uitgebracht over een 
beleids- en uitvoeringsplan binnen de gemeente, waarin thema’s 
zoals de financiële situatie onder jongeren, budgetbeheer, 
het vangnet voor mensen in armoede en de gevolgen van de 
coronacrisis voor Steinse inwoners en ondernemers aan bod 
komen. In dit advies richting het college van Burgemeester 
en Wethouders geven we bijvoorbeeld financiële tips voor 
jongeren en studenten. 

Ook kijken we hierin naar wat het volwassen worden voor 
gevolgen heeft op het gebied van financiën en het meedoen 
in de (Steinse) maatschappij.

Bij zulke gesprekken met ambtenaren en in adviesstukken, neem 
ik ervaringen vanuit mijn opleiding en het werkzame leven mee, 
maar ook uit mijn persoonlijke ervaringen en mijn eigen sociale 
contacten. Ik ga hierover dan ook graag in gesprek met familie, 
vrienden of leeftijdsgenoten – alles om een zinvolle bijdrage 
aan gesprekken of adviezen te kunnen leveren! Dat de inbreng 
van de werkgroep wordt gewaardeerd en meegenomen wordt 
in het definitieve beleid van de gemeente, maakt de adviesraad 
Sociaal Domein voor mij extreem waardevol.”

Anne Peters
Lid adviesraad Sociaal Domein
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Cheyenne Dohmen is sinds september vorig jaar aan de 
slag als Trainee Sociaal Domein in Stein. In deze functie is ze 
onder andere verantwoordelijk voor de uitvoering van het 
VN-Verdrag binnen de gemeente Stein, die hier vorm heeft 
gekregen in de lokale inclusie agenda.

In juni 2016 heeft Nederland het VN-Verdrag inzake rechten van 
personen met een handicap bekrachtigd. Een belangrijke stap 
hierin is het wegnemen van drempels – letterlijk en figuurlijk – voor 
personen met een beperking, zodat zij volledig kunnen deelnemen 
aan de samenleving. Zo ook in Stein. 

“Samen met het sociaal inclusiepanel werken we onder andere 
aan projecten in de openbare ruimte, checken we de stembureaus 
en hebben we de Maaskentjer op visuele toegankelijkheid 
gecontroleerd. Hoewel onze prestaties niet overal meteen 
zichtbaar zijn voor iedereen, werkt het sociaal inclusiepanel 
(achter de schermen) hard aan een toegankelijker Stein”, aldus 
Cheyenne. Ze vervolgt: “Ook wij hebben ons moeten aanpassen 
door covid-19, maar langzamerhand kunnen we veel acties weer 
oppakken. Ik merk dat steeds meer mensen ons weer weten te 
vinden. Dit zorgt voor meer samenwerking én bewustwording.”

Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland 
Momenteel loopt de verkiezing voor de meest toegankelijke 
gemeente van Nederland. 

De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) organiseert 
dit om te zorgen dat er meer aandacht is voor lokale inclusie en 
toegankelijkheid. Stein doet hier graag aan mee! Elke gemeente 
kan via deze vragenlijst beoordeeld worden op toegankelijkheid 
voor mensen met een beperking of chronische ziekte. De best 
scorende twaalf gemeenten gaan naar de halve finale. Help jij mee 
om deze te bereiken? Beoordeel de gemeente Stein via de website 
www.meesttoegankelijkegemeente.nl of scan de QR-code!

Stemmen kan tot 27 juni!

Lees jij onze artikelen als ervaringsdeskundige met een beperking? 
En zou jij als toekomstig panellid ook graag willen meedenken 
én -praten over het verbeteren van de toegankelijkheid in onze 
gemeente? Neem dan vooral contact op! Stuur een mailtje naar 
cheyenne.dohmen@gemeentestein.nl. Samen maken we Stein 
toegankelijk voor iedereen.

Sociaal inclusiepanel

Een toegankelijker Stein
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Op weg naar 
een aardgasvrije 
gemeente
Vanaf 2050 zal er, net als in de rest van Nederland, 
ook in Stein geen aardgas meer gebruikt worden 
voor het verwarmen van woningen en gebouwen. 
De nationale overheid heeft gemeenten gevraagd 
om de mogelijkheden voor duurzame warmte in kaart 
te brengen in de Transitievisie Warmte. Deze moet 
uiterlijk op 31 december 2021 afgerond zijn. In deze 
visie geeft de gemeente aan welke alternatieven voor 
aardgas het op de korte termijn ziet en welke stappen 
de gemeente sowieso tot en met 2030 zal zetten.

Webinar 17 juni
We kunnen ons voorstellen dat dit 
onderwerp veel vragen oproept. 
Wat is de warmtetransitie 
eigenlijk en hoe gaat het er in 
de gemeente Stein uitzien? 
Hoe kun je met isolatie zowel 
energie als warmte, maar ook 
geld besparen? En zou jij een 
warmtepomp kunnen gebruiken 
om (voor een deel) zonder 
aardgas jouw huis te verwarmen? Op deze en meer vragen 
geven we graag antwoord tijdens het webinar  
‘De route naar een aardgasvrije gemeente Stein 
in 2050’ op 17 juni om 19.30 uur.

Tijdens het webinar is er gelegenheid om vragen te stellen 
en mee te denken over dilemma’s waar we als gemeente 
voor staan. Ook kijken we vooruit naar de komende jaren: 
onze gemeente wordt niet van de een op de andere dag 
aardgasvrij, maar er zijn wel kleine stappen die iedereen 
kan nemen om langzaam naar een aardgasloos 2050 
toe te werken.

       Meld je aan voor het webinar op  
       www.gemeentestein.nl/warmtetransitie

Vanwege de coronamaatregelen hebben de Dubbel 
Duurzaam scans een tijdje stil gelegen. Maar er is goed 
nieuws, de coaches mogen weer aan de slag! Heb jij je 
gratis energie- en/of zorgscan al aangevraagd? Dit kan via 
www.dubbel-duurzaam.nl. John Claessen ging je al 
voor en vroeg een energiescan aan. Zijn ervaringen 
lees je hieronder.

John Claessen uit Stein is als docent bouwkunde bepaald 
geen nieuwkomer in de wereld van verduurzaming en 
huizen. Toch wist de energiecoach van Dubbel Duurzaam die 
langskwam hem te verrassen met kennis van zaken en een 
rapport met vooruitstrevende tips. Claessen heeft zelf niet 
alleen verstand van huizen, hij ondernam de afgelopen jaren 
al tal van acties om zijn eigen huis te verduurzamen. Hij had 
al in 2002 zonnepanelen en onder andere de vloer, het dak 
en het glas zijn al stevig geïsoleerd. “Ik was aan het dubben 
wat ik nog meer kon doen in huis, aangezien ik al zoveel 
verduurzaamd had.”

Warmteterugwininstallatie 
De coach van Dubbel Duurzaam haalde tijdens de scan 
echter toch nog een aantal zaken aan die Claessen voor de 
toekomst kan overwegen. Zo las hij in het rapport de optie 
van een warmte terugwininstallatie (WTW). Een redelijk 
nieuwe optie tot verduurzaming voor bestaande bouw. 
Vooruitstrevend, maar Claessen vindt het interessant en 
gaat de ontwikkelingen over WTW-installaties bij bestaande 
bouw de komende tijd dan ook in de gaten houden. Dat 
geldt ook voor een andere optie die uit het rapport naar 
voren kwam: een mechanische ventilatiebox. Ook hier 
besluit Claessen om de ontwikkelingen eerst te volgen 
voordat hij overgaat tot actie. Verder overweegt hij ook de 
optie van een warmtepomp, maar door de flinke investering 
is dit voor nu toekomstmuziek. 

Overigens hoef je voor een scan van Dubbel Duurzaam 
helemaal geen voorkennis te hebben over duurzaamheid en 
energie. Sterker nog: de scans zijn bedoeld om je op weg 
te helpen in de acties die je kunt ondernemen om je huis te 
verduurzamen. Er staan naast grotere investeringen ook 
altijd laagdrempelige tips in het rapport. 

Wil je ook een gratis energie- of zorgscan? Meld je dan aan 
via de site van Dubbel Duurzaam: www.dubbel-duurzaam.nl

Dubbel 
Duurzaam 2.0 
Er is altijd meer mogelijk dan je denkt
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De leden van de gemeenteraad (raadsleden) 
bepalen de belangrijkste punten van het beleid 
van de gemeente en nemen alle beslissingen die 
voor de gemeente van belang zijn. Vaak gaat het 
over onderwerpen die veel inwoners aangaan, 
zoals onderwijs, nieuwbouw of de hoogte van de 
belastingen. Ze controleren of het college van 
burgemeester en wethouders het beleid goed 
uitvoert. Ook besluit de gemeenteraad hoeveel 
geld waaraan wordt uitgegeven (begroting). 
Vorige keer legden we Eric Bours een aantal 
vragen voor. Deze keer is het de beurt 
aan José Ie. Wie is zij? En wat drijft haar? 

 Waar kennen de meeste mensen uit onze gemeente je van? 
Als moeder van drie zonen, als de partner van de bekende Knöppel, 
als raadslid en uit mijn tijd als wethouder. En natuurlijk vanuit het 
verenigingsleven en ons sociale leven in de gemeente Stein. 

Waar ligt jouw passie?  
Op veel gebieden: bij mijn werk, bij de politiek, maar ook bij mijn 
gezin. Ik ben bevoorrecht dat ik werk heb met een maatschappelijke 
betekenis, waarin ik mezelf kan blijven ontplooien. Dit geldt ook 
voor de politiek. Politiek is mijn hobby. Ik heb de mogelijkheid 
gehad om een tijd mijn hobby beroepsmatig, als wethouder, 
uit te kunnen oefenen. 

Waar gaat jouw hart sneller van kloppen? 
Van mijn kleindochter. Ze is nu vijf jaar en 
kletst van het moment dat ze opstaat tot 
ze naar bed gaat.
 
Waarom heb jij je verkiesbaar gesteld?  
Ik ben al vanaf de beginjaren tachtig politiek 
actief. Het liefst op de achtergrond. Als 
voorzitter van de PvdA in Beek en in het 
landelijk bestuur van de Rooie Vrouwen van 
de PvdA. Dat was in de tijd van de grote 
demonstraties in Amsterdam en Den Haag 
tegen kernwapens. Maar toen ik in Elsloo 
kwam wonen werd er voor de verkiezingen in 
2002 een dringend beroep op mij gedaan om 
mij verkiesbaar te stellen. Dit was niet wat ik 
ambieerde. Maar toen ik eenmaal de stap had 
gezet ben ik er ook helemaal voor gegaan. Ik 
had nooit gedacht dat ik dit zo leuk zou vinden! 

Waar wil jij je specifiek hard voor maken? 
In de ideale samenleving leven we mét elkaar en niet langs elkaar 
heen. Joke Smit had een prachtige tekst over een land waar mensen 
willen wonen, een land waar saamhorigheid is. Het eindigt als volgt: 
 
Er is een land waar mensen willen wonen. 
Waar jong zijn niet betekent dat je steeds wordt genegeerd. Waar 
zwakken met respect benaderd worden. En vreemdelingen niet 
meer gekleineerd. Waarin geweld door niemand meer geduld 
wordt. Waar allen kunnen troosten als een mens ten onder gaat.
Dat is het land waar mensen willen wonen. Het land waar de 
saamhorigheid bestaat.

 Waarom zal jij nooit verhuizen 
uit deze gemeente? 
Omdat mijn man nooit meer uit Elsloo weg wil. 
Hij is in Elsloo geboren en heeft twintig jaar in 
Beek gewoond. Sinds 1998 wonen we in Elsloo 
en hij heeft lang het gevoel gehad dat hij op 
vakantie was.

 Zwerfafval prikken of een praatje maken 
met iemand die eenzaam is?
Een praatje maken met iemand die eenzaam is. 

Appen of bellen? 
Bellen. Ik zie dat ik wel eens zestig appjes 
heb gemist. En als je op het laatste bericht 
reageert, kan het wel eens voorkomen dat je 
de hele context van het gesprek hebt gemist. 
 
 Maak de slogan af: Dat maakt Stein voor mij...  
sterk en sociaal.

 "In de ideale 
samenleving 
leven we 
mét elkaar 
en niet langs 
elkaar heen"

Fractievoorzitter

José Ie 
Politieke partij
Partij van de Arbeid (PvdA) 

Donderdag 17 juni 2021 
19.15 uur · Oordeelsvormende raadsvergadering
20.15 uur · Besluitvormende raadsvergadering

Woensdag 23 juni 2021 
19.00 - 22.00 uur · Beeldvormende bijeenkomst

Donderdag 1 juli 2021 
19.15 uur · Oordeelsvormende raadsvergadering
20.15 uur · Besluitvormende raadsvergadering

Raads
kalender

Woensdag 7 juli 2021 
19.00 - 22.00 uur 
Beeldvormende bijeenkomst

Donderdag 15 juli 2021 
19.15 uur ·  Oordeelsvormende 

raadsvergadering
20.15 uur ·  Besluitvormende 

raadsvergadering
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    Elsloo naar Groot Meers 

De weg van Elsloo naar Groot Meers is tussen de komgrens 
Meers en de autosnelwegbrug in slechte toestand. Ook is 
de weg hier te smal om goed te kunnen passeren. In week 
25 starten de werkzaamheden om deze weg te verbreden 
en tegelijkertijd van nieuw asfalt te voorzien. 

In week 23 komen langs de weg tekstborden te staan 
met daarop het tijdvak waarop de weg is afgesloten. 
De omleidingsroute gaat via Stein. Fietsers worden 
omgeleid via het fietspad langs het Julianakanaal. 

    Maaien van de bermen & snoeien van de bomen 

    Kabels en leidingen

• Kloosterstraat Meers, gassanering Enexis
•  Dorine Verschurenplein - Jurgenstraat, vooruitlopend 

op reconstructie Jurgenstraat zijn Enexis 
en WML hun leidingen aan het vervangen

• Scholtis van den Hartstraat, gassanering Enexis

    Groot onderhoud wegen

• Nattenhoverkoestraat, vervangen deklaag
• St. Hubertuslaan, vervangen deklaag
• Holsberg (tussen huisnummer 26 en 42), vervangen deklaag
•  Keerenderkerkweg, wegvak tussen Noelweg en Keerend, 

vervangen elementen verharding 

Bekijk het actuele overzicht op
www.gemeentestein.nl/
werk-in-uitvoering     Werk in 

       uitvoering

SJA
R

Steinse Jongeren Adviesraad (SJAR) 

Ook voor 
jongeren  
is er een 
nieuw normaal
Schermtijd: het is een welbekend begrip onder jongeren. Het is namelijk de tijd die je per dag op je telefoon doorbrengt. 
En schrik niet, maar in de coronaperiode liep deze bij vele jongeren op tot wel acht uur per dag. 

Social media maken een steeds groter deel uit van het leven van jongeren; tijdens de lockdown werd dit aandeel alleen maar 
groter. Jongeren houden online contact, maar zien elkaar amper nog in real-life. In plaats van af te spreken, wordt er gebeld. 
Vrije tijd wordt niet besteed aan skeeleren, bomen klimmen of wandelen, maar aan TikTok, Instagram en Snapchat. Toen ik 
mijn leerlingen op een dag vroeg wat hun schermtijd was die week, en het gemiddelde van de klas berekende, kwam dat uit 
op 8 uur en 23 minuten per dag. 

Jongeren turen bijna de hele dag naar het scherm van hun telefoon – dit wordt nog eens versterkt door de huidige 
situatie. Zij krijgen hier veel kritiek op, maar wat we niet moet vergeten, is dat zij ook niet voor een lockdown gekozen 
hebben. Gelukkig kunnen ze inmiddels weer met een groep gaan zwemmen, of samen een ijsje eten. Maar wanneer ze dan 
uiteindelijk wel weer tijd zulke dingen doen, krijgen ze te horen dat ze zich niet helemaal aan de afstandsregels houden. 
Kritiek van alle kanten dus, en natuurlijk, soms ook wel terecht.

Maar laten we hen ook proberen te begrijpen. Laten we proberen de jongeren te steunen in deze moeilijke periode, waarin 
ook zij op zoek zijn naar een nieuw normaal. Wanneer je merkt dat een tiener te veel tijd doorbrengt op zijn of haar telefoon, 
geef dan eens advies in plaats van kritiek: ‘’Ga lekker een stukje wandelen met een vriend’’. Wanneer je merkt dat tieners 
met te veel bij elkaar komen, toon begrip: ‘’Ik begrijp dat jullie elkaar willen zien, maar zorg wel dat je je aan de regels houdt. 
Houd afstand, spreek met minder mensen af’’. Laten we de jongeren op een meer positieve wijze benaderen. Want ook zij 
hebben het zwaar. 

SJAR-lid Lotte Leers, lerares, 25 jaar



Kiekje van 
de maand
'Met paarden Tino en Rebel eropuit in 
omgeving Elsloo' door Floor Duchateau
( @tino_en_rebel )

046 435 93 93   ·   info@gemeentestein.nl   ·   

Doe meeen win! 

Colofon

Oplossing puzzel mei 
Het verhaal van kasteel Stein

Winnaar
De vorige puzzel heeft vele juiste inzendingen opgeleverd, 
bedankt hiervoor! Helaas kan er maar één winnaar zijn. Dat is deze 
keer Martijn Vader. Gefeliciteerd met het winnen van het boek 
'De Geschiedenis van Kasteel Stein en zijn bewoners' van Jos Drubers! 
Neem even contact met ons op via communicatie@gemeentestein.nl 
om jouw prijs in ontvangst te nemen.

De Maaskentjer is een gratis uitgave  
van de gemeente Stein met lokaal  
nieuws, achtergronden en columns  
voor en door bewoners. 

Vanwege het coronavirus gelden 
aangepaste openingstijden 
in het gemeentehuis.

Kijk voor meer informatie  
op www.gemeentestein.nl  
of volg ons via social media. 

Meewerken?
Wil je graag ideeën aandragen 
voor de Maaskentjer? Leuk!  
 
Stuur een e-mail naar 
communicatie@gemeentestein.nl 
of stuur een berichtje via social media. 

Zoek alle woorden horizontaal, verticaal of diagonaal en 
streep deze af. De overgebleven letters vormen een zin. 
Stuur je antwoord naar communicatie@gemeentestein.nl 
en maak kans op een mooie katoenen tas.  
Insturen kan tot vrijdag 2 juli, dus wees er snel bij!

Woordzoeker
Service
punten
De gemeente wil voor iedereen toegankelijk 
zijn. Daarom werken we met 13 servicepunten, 
verspreid door de gemeente. Deze locaties 
gebruiken we voor het verstrekken van 
ons maandelijks gemeenteblad, de officiële 
bekendmakingen, informatiefolders en 
ander informatiemateriaal in print. 

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

Let op
Vanwege de aangescherpte richtlijnen 
rondom het coronavirus kan een servicepunt 
aangepaste openingstijden hebben of de 
locatie kan tijdelijk gesloten zijn. Kijk op 
social media of website van het betreffende 
servicepunt voor de actuele gegevens. 

APPARTEMENT
BOERDERIJ
BOUWEN
BUREN
DORP
HUIZEN
INWONERS
NESTELEN
NIEUWBOUW 
STAD
TINYHOUSE
VERGRIJZING
VILLA
WONINGMARKT


