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Wonen in Stein
Hoe zorgt de gemeente ervoor 
dat we nu en in de toekomst 
fijn kunnen wonen in Stein? 
Beleidsmedewerker Maurice 
Jennekens beantwoordt vier 
prangende vragen over wonen 
in Stein op pagina 7.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze  
tweewekelijks digitale 
nieuwsbrief op  
www.gemeentestein.nl/
nieuwsbrief

Ja, ik wil!
“Wist je dat je als trouwpaar 
en trouwambtenaar niet 
vastzit aan een bepaalde 
gemeente?” Trouwambtenaar 
Linda van de Kleut vertelt 
alle ins en outs over trouwen 
op pagina 8.

"We krijgen zelfs 
reacties uit Amerika van 
mensen die onze video’s 
prachtig vinden"
 
Huub Bervoets vertelt over het mooie 
initiatief ‘Onger Os Thoes’ op pagina 4.

Dat maakt
Stein voor mij
klaar staan 
voor elkaar

juli    2021
Een gratis uitgave  
van de gemeente Stein.

Extra  bijlage!Toerisme-krant
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Niet tevreden 
over de  
gemeente?
Bijvoorbeeld over de wijze waarop je bent behandeld, 
over een onaanvaardbaar lange afhandeltermijn of 
gebrekkige communicatie?

Hierover kun je een officiële klacht indienen.  
Lees hier meer over op www.gemeentestein.nl/klacht

Starterslening
In 2020 zijn de koopprijzen van woningen in Limburg 
met ongeveer 8 procent gestegen. Hierdoor wordt het 
voor een jonge starter steeds moeilijker om een eigen 
woning te kopen. Daarom verruimt de gemeente per 
1 mei 2021 de mogelijkheid om in aanmerking te komen 
voor een starterslening. Het maximale aankoopbedrag 
voor een woning wordt verhoogd naar €245.000.

Wat is een starterslening?
Om jongeren te helpen met het kopen van een woning, 
biedt de gemeente in samenwerking met de Provincie 
de Starterslening aan. Deze lening overbrugt het verschil 
tussen de prijs van de woning en het bedrag dat je bij 
de bank kunt lenen volgens de normen van de Nationale 
Hypotheek Garantie (NHG). Een starterslening is dus altijd 
een aanvulling op de eerste hypotheek. De eerste drie jaar 
heb je geen maandlasten bij je starterslening.

Meer informatie
Ben jij onder de 35 jaar en wil jij je eerste woning kopen?  
Dan kom je in aanmerking voor een starterslening.  
Kijk voor meer informatie op  
www.gemeentestein.nl/starterslening en  
www.svn.nl/lening/Stein/svn-starterslening/10025.

Stem op Stein voor de 
Meest Toegankelijke 
Gemeente van NL!
In de gemeente Stein moet iedereen kunnen meedoen. 
Daar werken we samen met o.a. het Sociaal Inclusiepanel 
hard aan. In de verkiezing voor de Meest Toegankelijke 
Gemeente van Nederland is onze gemeente al  
doorgedrongen tot de top 12!
 
Tot 30 augustus kun je op onze gemeente stemmen, zodat we 
hopelijk in de top 5 van Nederland komen. Stem nú via deze link 
www.meesttoegankelijkegemeente.nl/gemeenten/stein/ 
of scan de QR-code, en geef hiermee een blijk van waardering 
voor alle inzet op het gebied van toegankelijkheid.Stemmen kan tot 30 augustus!

Waterklaar
Ga van een grijze naar een groene tuin! Dit is waarom: 
een groene tuin vermindert hittestress en vangt 
regenwater op waardoor de riolering wordt ontlast en 
het grondwater in je tuin wordt aangevuld. Een tuin 
met verschillende bloeiende planten en bloemen is 
bovendien goed voor de biodiversiteit. Waar wacht je 
nog op? Ga aan de slag!  
 
Bekijk welke regeling per gemeente geldt via:  
www.waterklaar.nl/subsidie 

Melding 
openbare  
ruimte
Wil je een melding maken  
van schade aan straten, stoepen, 
verkeersborden, openbaar groen, etc.?  

Dat kan via www.gemeentestein.nl/melding
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Steinse Jongeren Adviesraad (SJAR) 

Vaccineren:  
wel of niet?
Op het moment van schrijven – juni ‘21 – zijn er in Nederland al rond de vijf miljoen mensen volledig gevaccineerd. 
Ook ik behoor tot deze club. Toch zijn er ook nog veel mensen die zich niet willen laten vaccineren – en dat snap ik.

Het wel of niet vaccineren is voor iedereen een persoonlijke keuze. Sommige mensen hebben angst voor de prik, 
andere ook voor het vaccin zelf. Een veelgehoord argument is het feit dat de vaccins binnen een korte tijd ontwikkeld 
zijn. Dat schept niet bij iedereen genoeg vertrouwen, en dat is begrijpelijk. Iedereen heeft het recht om zelf te bepalen 
of hij of zij zich wil laten vaccineren. Ik moet bekennen dat ik in het begin ook een beetje sceptisch was over de 
vaccinatie. Toch heb ik ervoor gekozen om me te laten vaccineren. Voor mij is dit de juiste keuze.

Digitaal coronacertificaat
Sinds de vaccinatie voel ik me een stuk veiliger wanneer ik me onder de mensen begeef. Het belangrijkste voor mij 
is de vrijheid die het vaccin mij brengt. Eindelijk kan ik weer met een gerust gevoel naar festivals, naar feestjes en 
op vakantie. Vanaf 1 juli 2021 is er een digitaal coronacertificaat waarmee je kunt aantonen dat je gevaccineerd of 
negatief getest bent. Dit certificaat maakt het makkelijker om binnen Europa te reizen en om naar evenementen te 
gaan. Dit betekent voor mij dat ik weer een beetje kan genieten van het studentenleven; dat ik eindelijk weer leuke 
dingen kan doen, zonder mij voor elk evenement te hoeven laten testen.

Nadelen
Ik denk dat veel van mijn medestudenten ook toe zijn aan meer vrijheid. Zelfs mijn vriend, die alleen al bij het zien 
van een naald bijna flauwvalt, heeft zich inmiddels laten vaccineren. Natuurlijk, er zijn ook nadelen. Zo moet ik eerlijk 
zeggen dat het Janssen-vaccin voor mij wel enige bijwerkingen had. Die bestonden vooral uit vermoeidheid, spierpijn 
en een beetje verhoging. Dit was gelukkig wel grotendeels binnen een dagje voorbij. Een tip voor diegenen die nog 
voor het besluit staan zich te laten vaccineren: neem, indien mogelijk, de dag na de vaccinatie lekker vrij. Heb je geen 
last van bijwerkingen? Dan is dat mooi meegenomen. Zo kun je meteen beginnen met het genieten van je nieuw 
verworven vrijheid.

Véronique Doré (20)
Secretaris SJAR en student rechtsgeleerdheid

Steeds meer mensen zijn gevaccineerd 
en we kunnen weer langzaam leuke 
dingen op de agenda zetten. Wij willen 
dan ook graag starten met de 
gemeentekalender voor volgend jaar.  
 
Wil jij graag een evenement of 
activiteit gepubliceerd hebben in 
onze kalender? Dat kan! Meld het 
evenement of de activiteit aan via 
www.gemeentestein.nl/activiteiten

Activiteit  
of event?  
Meld 'm aan!

Wist je dat…
101 jonge mantelzorgers recent  
een bol.com bon hebben ontvangen  
als waardering voor hun inzet?
 
Ben je op zoek naar informatie of heb je vragen 
over je persoonlijke mantelzorgsituatie? Neem 
dan gratis en vrijblijvend contact op met onze 
mantelzorgconsulente Pia Bronckhorst. Dat kan 
via e-mail p.bronckhorst@mantelzorgzuid.nl of 
telefonisch 043 - 321 50 46. Pia is ook aanwezig tijdens 
inloopspreekuren in de verschillende kernen.  
 
Meer informatie vind je op 
www.gemeentestein.nl/mantelzorg



4 · de Maaskentjer

A
A

N
 H

ET
 W

O
O

RD

In deze rubriek vertelt een trotse inwoner van Stein wie hij is, 
wat hij doet en waarom het zo mooi wonen en werken is in onze 
gemeente. Dit keer is het de beurt aan Huub Bervoets  (73), 
die zich met het initiatief ‘Onger Os Thoes’ op een mooie manier 
inzet voor de inwoners van Stein. Huub maakt, samen met een 
paar andere vrijwilligers, wekelijks een mooie, vermakelijke en 
handige video die grotendeels gebaseerd is op oud filmmateriaal 
van hemzelf. 

“We krijgen zelfs reacties uit 
Amerika van mensen die onze 

video’s prachtig vinden”

Huub heeft jarenlang op hoog niveau amateurfilms gemaakt. Op het 
moment dat corona om de hoek kwam kijken, werd hij benaderd 
voor Onger Os Thoes. Huub: “Vóór corona hadden we maandelijks 
bijeenkomsten van ‘Onger Os’, een groep ouderen en mensen met 
beginnende dementie. Toen we niet meer bij elkaar konden komen, 
besloten we Onger Os bij de mensen thuis te brengen in de vorm van 
wekelijkse video’s. We hopen het geheugen van licht dementerenden 
te prikkelen en mensen te vermaken.”
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Check het videoportret van Huub Bervoets
op www.datmaaktsteinvoormij.nl

TONK-regeling 
verruimd en makkelijker 
aan te vragen
De Rijksoverheid heeft dit jaar de regeling Tijdelijke 
Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (afgekort TONK) 
getroffen voor huishoudens die door corona fors minder 
inkomen hebben en daardoor de vaste woonlasten niet meer 
kunnen betalen. De gemeenten voeren deze regeling uit. 
Ook Stein staat hiervoor aan de lat. Deze regeling is met drie 
maanden verlengd tot en met 31 oktober 2021 en versoepeld. 
Daardoor kunnen meer huishoudens in onze gemeente deze 
financiële hulp aanvragen.

Huishoudens én ondernemers
De TONK-regeling is bedoeld voor huishoudens die door corona 
fors minder inkomen hebben en daardoor de woonlasten niet meer 
kunnen betalen. Het gaat om kosten als huur of hypotheek en gas, 
water en licht. Zij kunnen een eenmalig bedrag krijgen voor die 
kosten. Ook ondernemers kunnen de TONK aanvragen als andere 
maatregelen geen of niet voldoende uitkomst bieden. Aanvragen 
kunnen t/m 31 oktober 2021 worden ingediend. 

Geen vermogenstoets
Huishoudens komen in aanmerking voor de regeling als hun 
inkomen is gedaald met 15 procent. Voorheen was dat het geval bij 
een daling van 25 procent. De gemeente vraagt geen bewijsstukken 
meer van het vermogen. Huishoudens die meer dan 60 procent van 
hun huidige inkomen besteden aan woonlasten, kunnen een beroep 
doen op de regeling én kunnen een hogere vergoeding krijgen dan 
eerder het geval was.

De gemeente helpt
De TONK kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd tot 
1 januari 2021. Inwoners die de regeling al hebben aangevraagd en 
gekregen, hebben daarnaast recht op de verhoging van het bedrag. 
De gemeente regelt dat zij dit bedrag ontvangen. Er is geen nieuwe 
aanvraag nodig. "De regeling is verruimd, zodat meer huishoudens 
er gebruik van kunnen maken", zegt wethouder Hub Janssen. 
"Dus aan iedereen die door corona minder inkomsten heeft en de 
woonlasten niet meer kan betalen: meld je bij de gemeente voor 
deze regeling. Het maakt niet uit of je een baan hebt, student of 
flexwerker bent. We willen iedereen helpen die het nodig heeft."

In het kort
Kort samengevat is de regeling als volgt verruimd:
1.  Een verhoging van het eenmalige bedrag voor alle 

rechthebbenden, omdat de periode waarover het 
bedrag van toepassing is, wordt verlengd. 

2.  Huishoudens komen nu in aanmerking voor de regeling 
als hun inkomen met 15 procent is gedaald.

3.  Er worden twee categorieën aan de vergoedingentabel 
toegevoegd voor huishoudens met zeer hoge 
woonlasten ten opzichte van het huidige inkomen. 

4.  Er worden geen gegevens meer gevraagd over 
het  vermogen.

5.  Deze wijzigingen gelden met terugwerkende kracht 
vanaf 1 januari 2021. 

6.  Inwoners kunnen een tegemoetkoming aanvragen 
t/m 31 oktober 2021. 

Op www.vidar.nl staat hoe de TONK kan worden 
aangevraagd.
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Beelden van vroeger
Waar de afleveringen van Onger Os Thoes over gaan? 
“Voornamelijk over het verleden,” legt Huub uit. “Ik heb heel 
veel eigen videomateriaal van de prachtige omgeving van Stein, 
maar we verwerken ook nieuwe dingen in de afleveringen. 
Thei Maesen verzorgt standaard de opening, Jack van Rossum 
vertelt een verhaal, Bart Urlings doet oefeningen voor die 
ouderen kunnen nadoen, Isabelle Smeets spreekt regelmatig 
films in en Pia Bronckhorst helpt met de quiz.” Een echte 
teamprestatie, dus. “Het is voortreffelijk om met deze mensen 
samen te werken. Ze zijn allemaal zo enthousiast en een enorme 
steun voor mij.”

Fans in Amerika 
Huub verzorgt zelf de montage en afwerking van de films, waar 
behoorlijk wat tijd in zit. Gelukkig krijgt hij er naar eigen zeggen 
veel voor terug. “Ik ben weer enthousiast om verder te gaan met 
filmen en om mijn oude films weer onder het stof vandaan te 
halen. En dan de reacties van mensen: daar was ik helemaal niet 
op voorbereid. We krijgen iedere week mails en berichten van 
mensen die de video’s prachtig vinden. Er zijn zelfs reacties 
geweest vanuit Colorado en Californië, van mensen die hier 
hebben gewoond en ooit naar Amerika geëmigreerd zijn. 
Dat geeft me het gevoel alsof ik meer doe dan alleen maar 
filmpjes opknappen. We brengen mensen vreugde.”

De toekomst van Onger Os Thoes
Fans van Onger Os Thoes hoeven zich geen zorgen te maken: 
er komen nog genoeg afleveringen aan. “We hebben nu zestig 
afleveringen uitgebracht en willen eigenlijk niet meer stoppen. 
Hoewel we de afleveringen in de toekomst misschien minder 
vaak gaan uitbrengen, worden ze waarschijnlijk een stuk langer.” 
Nog meer mooi videomateriaal; iets om naar uit te kijken, dus!    

Huub in de video edit-ruimte  
bij hem thuis.
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Adviesraad Sociaal Domein

Adviesraad  
vraagt hulp
De Adviesraad Sociaal Domein Stein is 
een onafhankelijk adviesorgaan van het 
college van B&W van de gemeente Stein. 
Het sociale domein gaat over jeugdzorg, 
welzijn, werk en inkomen. Het streven van deze 
adviesraad is dat alle inwoners kunnen deelnemen 
aan de samenleving. Voorzitter Jan Raes vertelt wat 
er op dit moment allemaal binnen de raad speelt.

Jan: "Het is druk bij de adviesraad, momenteel lopen er heel wat 
zaken die vrij complex zijn. Daarbij zien we steeds vaker dat er op 
beleidsniveau zaken worden uitgedacht, die niet aansluiten bij 
de kennis en behoeftes van de inwoners. Er is de laatste tijd niet 
voor niets veel te doen geweest over de kloof die groeit tussen 
overheid en inwoners. Dat herkennen wij wel. Op dit moment 
is de herinrichting van de jeugdzorg een belangrijk onderwerp. 
Daarnaast zijn we druk met de ontwikkelingen van het nieuwe 
participatiebedrijf Vidar, de nieuwe inburgeringswet en de nieuwe 
wet over zorg en dwang in de GGZ. Onze vertegenwoordigers 
in het inclusiepanel werken aan de toegankelijkheid van 
voorzieningen en diensten in onze gemeente. Daarnaast staan 
armoedebestrijding en mantelzorg hoog op onze agenda."

Laat je stem horen
"Het is een flink pakket werk, waar we ons graag in vastbijten. 
Omdat gemeentes voor hun regelingen steeds meer 
gedwongen zijn samen om te werken met andere gemeentes,  
past het beleid op het sociaal domein soms niet meer bij 
de plaatselijke vraag. 

Daarom is het juist zo belangrijk 
dat inwoners hun stem kunnen laten 

horen, bijvoorbeeld via adviesraden. 
Deze adviesraden stemmen hun adviezen 

waar nodig ook weer binnen de Westelijke 
Mijnstreek en Zuid-Limburg op elkaar af. Het 

spreekt voor zich dat we de beste adviezen kunnen 
geven als we goed gevoed worden met de ervaringen uit 

de praktijk. Wij stellen het dan ook zeer op prijs als inwoners 
uit Stein contact met ons opnemen over hun ervaringen met 
regelingen of diensten in het sociaal domein. Jullie ervaringen en 
ideeën zijn broodnodig om onze adviezen te verrijken."

Jan besluit: "Wij rekenen op je – alvast bedankt!”
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  Zo kun je contact opnemen 
met de adviesraad 

• Kijk op www.gemeentestein.nl/ 
adviesraad-sociaal-domein    

• Bezoek ons op Facebook  
(zoek op Adviesraad Sociaal Domein Stein)

• Stuur een mail naar: adviesraadsdstein@gmail.com

Fietsen en laptops voor 
aanstaande brugklassers
 
De stap van de basisschool naar de brugklas is voor veel kinderen spannend. Dat geldt in 
sommige gevallen ook voor ouders als gekeken wordt naar welke uitgaven dit met zich 
meebrengt. En al helemaal als een gezin moet rondkomen van een minimuminkomen.

Eenmalig
In de gemeente Stein is het daarom mogelijk om voor een tweedehands fiets en/of een gereviseerde 
laptop in aanmerking te komen als je na de zomer naar de middelbare school gaat. Dit geldt voor 
kinderen uit Steinse gezinnen die van een minimuminkomen moeten rondkomen. De fiets en laptop 
worden eenmalig verstrekt. Wethouder Hub Janssen vertelt hierover: "Een laptop is tegenwoordig een 
must om volledig mee te doen op school. Een goede fiets is nodig om veilig naar school te gaan, maar 
ook voor sociale activiteiten. Dat is belangrijk, zeker op die leeftijd. Beiden zijn vaak flinke kostenposten 
naast allerlei andere zaken zoals tassen, schriften, passer, geodriehoek en kaftpapier, die brugklassers 
sowieso nodig hebben. In onze gemeente moet iedereen kunnen meedoen!"

Hoe aanvragen?
Kan jouw kind een laptop en/of fiets gebruiken als hij of zij straks naar de middelbare school 
gaat? Neem dan contact op met Stichting Leergeld Westelijke Mijnstreek. Dat kan door te mailen 
naar stichting-leergeldwm@planet.nl of door op woensdag of vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur 
te bellen naar 046 - 451 90 80. Hier kun je ook terecht voor meer informatie over de voorwaarden.



Dat maakt 
Stein voor mij 
liefde voor de Maas

Ontdek de 
mooiste plekjes 
in het Hart van 
            de Maasvallei
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Wandelen & fietsen in Stein
Er is de afgelopen tijd hard gewerkt om de wandel- en 
fietsroutes binnen de gemeente Stein aantrekkelijker te maken 
voor de bezoekers en inwoners. Er zijn nieuwe bruggen, 
trappen, paaltjes, paadjes en routes aangelegd. 
Zo profiteer je van een optimale wandel- of fietservaring en 
kun je maximaal genieten van al het moois dat onze gemeente 
te bieden heeft.

Stein. Hart van de Maasvallei 
Dit prachtige wandel- en fietsparadijs ligt in het hart van het 
grensoverschrijdende Rivierpark Maasvallei en is voor velen een 
nog onontdekt stukje Zuid-Limburg. Het is een plek waar je even 

weg bent van alle drukte. Stein is authentiek, veelzijdig, verrassend 
en onderscheidt zich door zijn unieke, stille belevingswereld 
binnen het drukbezochte Zuid-Limburg. Om ervoor te zorgen dat 
jij het hart van de Maasvallei optimaal kunt ontdekken, hebben 
wij de mooiste wandel- en fietsroute voor je geselecteerd. 
Ontdek onderweg verscholen pareltjes, bijzondere beschermde 
dorpsgezichten, de schoonheid van de Maas en unieke 
monumenten, landschappen en natuur!

Voor alle wandel- en fietsroutes binnen de gemeente, kijk op: 
www.hartvandemaasvallei.nl

Wandelroute 
Natuurroute Stein

Duur wandeltocht
ca. 3 uur

Lengte
ca. 13,5 km

Markering
Groene paaltjes

Let op! 
De afgeschuinde bovenkant  

van de paaltjes geeft de looprichting aan!

Hotspots
1. Oude Veertrap

2. Oude Bokkerijdersboerderij

3. Haven Stein

4. Woodhenge / Bomencirkel

5. Hoeve de Weerd

6. Voormalige grindgroeve

7. Maasmonument De Lichtvanger

8. Uitkijkplatform

Deze route voert je door het schitterende Rivierpark 
Maasvallei, een gebied dat nog volop in beweging is.
Onderweg ontdek je onder andere het mysterieuze
monument Woodhenge, waar eeuwenoude, bijna zwarte 
boomstammen in de lucht klauwen en de kracht van de 
natuur symboliseren. De prachtige natuur op deze route zal 
je verrassen.

Meer informatie over de wandelroute 
‘Natuurroute Stein’? Scan de QR-code.

Lange afstandswandeling 

Rivierpark Maasvallei (LAW)

2 · Toerismekrant

Te doen TIP!

Uitkijkplatform 
Beleef de Grensmaas vanuit een bijzonder 
perspectief en bezoek het uitkijkplatform. Je hebt 
hiereen spectaculair uitzicht op de Maas en zicht op 
allerlei soorten (trek)vogels. Het platform met
infopaneel over de te ontdekken watervogels biedt 
een verrassend uitzicht op de dynamische
grindbanken in de Grensmaas en is jaarrond gratis 
toegankelijk. Het uitkijkplatform is gerealiseerd 
door lokale vrijwilligers samen met vrijwilligers van 
Natuurmonumenten.
 
Om het platform te bezoeken dien je van de 
wandelroute af te wijken. Op het punt waar je 
Maasband weer inloopt ga je met je rug naar het 
dorp staan, en kijk je in het verlengde van de Maas 
richting het uitkijkpunt. Volg het smalle paadje langs 
de Maas en na 200 meter bereik je het platform.

1

8
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Fietsroute 
Rondje Stein

Fietsroute ‘Rondje Stein’ voert je langs de mooiste plekjes in 
het Hart van de Maasvallei. De route is gemakkelijk te volgen 
via het welbekende fietsknooppunten netwerk. Onderweg 
fiets je door historische dorpskernen en langs bijzondere 
monumenten en landschappen. Er zijn voldoende plekken 
om af te stappen en te genieten van het uitzicht en gezellige 
plekjes voor een hapje en een drankje.

Meer informatie over de fietsroute ‘Rondje Stein’?  
Scan de QR-code.

Te doen in Rivierpark
Het Rivierpark Maasvallei leent zich uitstekend voor 
natuurrecreatie en wandelingen. Er lopen diverse 
wandelroutes door het gebied, ook in de gemeente Stein. 
Eén van de wandelroutes is de Lange Afstands Wandelroute 
(LAW) van Rivierpark Maasvallei. Deze 137 km lange 
route (waarvan 12 km door Stein) voert je langs een aantal 
bijzondere plekjes. De Lange Afstands Wandelroute won zelfs 
de prijs voor mooiste wandelroute van de Benelux.

Meer informatie over deze wandeling op 
www.rivierparkmaasvallei.eu/nl/langeafstandswandeling 

Voor meer informatie over andere activiteiten en 
wandelroutes kijk op www.rivierparkmaasvallei.eu

Op pad met een MaasVerkenner
Onder begeleiding van een zogenaamde MaasVerkenner kun 
je het Rivierpark Maasvallei op een bijzondere en interessante 
manier ontdekken. MaasVerkenners zijn gidsen die het Rivierpark 
Maasvallei uit hun duimpje kennen. Onderweg vertellen ze je 
meer over de Maas, haar geschiedenis en de bewoners. Wil je 
ook op pad met een Maasverkenner? Iedere tweede zondag 
van de maand staat een MaasVerkenner klaar op één van de 
meerdere startpunten. Je betaalt enkel een kleine deelnameprijs. 

Bekijk de activiteitenkalender op 
www.maasverkenners.eu

Lange afstandswandeling 

Rivierpark Maasvallei (LAW)

Duur fietstocht
ca. 2 uur

Lengte
ca. 31,5 km

Start -en eindpunt 
Bij fietsknooppunt  27 
bij Veerpont Hoal Euver II 
Berger Maasstraat,  
Berg aan de Maas. 

Knooppunten 

Volg knooppunten 27, 82, 81, 
41, 43, 45, 78, 77, 16, 17, 45, 
80, 27.

De route is ook in te korten 
via de grensovergang bij 
fietsknooppunt 81, 80 en 45. 
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Het Auvermenkes Mysterie  
Toeristische Werkgroep Maaskentj heeft in samenwerking 
met de gemeente Stein, Visit Zuid-Limburg en Buiten 
Zinnen een bijzondere familietocht ontwikkeld: het 
Auvermenkes Mysterie, een unieke activiteit van ongeveer 
twee uur in en rondom kasteel Stein, voor jong en oud. 
Gewapend met een rugzak vol attributen,
waaronder een metaaldetector, ga je op 
verschillende manieren op zoek naar de 
ondergrondse gang van de Auvermenkes.

Te doen TIP!



10 · de Maaskentjer4 · Toerismekrant hartvandemaasvallei.nl

Natuurbeheer voor de Maasvallei 
Frenk Janssen is inwoner van Stein en werkt 
bij Natuurmonumenten. Sinds kort is hij 
coördinator natuurbeheer voor de Maasvallei. 
Tijd om kennis te maken en bij te praten over 
de (nieuwe) natuur langs de Maas.  

“Al 16 jaar werk ik voor Natuurmonumenten in 
Zuid-Limburg. Daar coördineer ik het beheerwerk 
in het Mergelland en op de Sint Pietersberg. Sinds 
kort versterk ik ook de beheereenheid Kempen & 
Midden-Limburg, waar de natuurgebieden langs de 
Grensmaas in Stein onder vallen. Daar volg ik mijn 
collega op die met pensioen gaat”, aldus Frenk. 

Procesnatuur 
“De Maasvallei is bekend terrein voor mij, maar 
het natuurbeheer is anders dan ik gewend 
ben. De oude groeves en cultuurhistorische 
landschappen in het Mergelland vragen veel meer 
een sturend beheer. Hier aan de Maas streven 
we als terreinbeheerder juist procesnatuur na, 
zoals je die ook aan de Belgische zijde van het 
Rivierpark Maasvallei ziet. Dit betekent dat we 
de natuur zoveel mogelijk haar eigen gang laten 
gaan en zo min mogelijk ingrijpen. De rivier en 
de grote grazers bepalen als het ware samen 
het landschap.”

Onmisbare medewerkers
De kuddes Konikpaarden en Galloway-runderen 
grazen, snoeien, bemesten en verspreiden zaden 
via hun vacht en uitwerpselen. Zo ontstaat er een 
gevarieerd landschap met bloemen, kruiden, 
struiken, bomen en open gedeeltes. Frenk: “Dat is 
goed te zien in Meers, waar de natuur al behoorlijk 
ontwikkeld is en waar allerlei bijzondere planten 
en dieren zich thuis voelen.” Hoewel de grazers 
gewend zijn aan mensen, is het belangrijk om 
altijd minimaal 25 meter afstand te houden. Het 
blijven immers wilde dieren die onvoorspelbaar 
kunnen reageren. 

Distels
Bij Nattenhoven begint de natuurontwikkeling 
pas. Daar zie je nu een groene ruigte met distels, 
struiken, boompjes en pionierssoorten. Frenk: 
“Die distels horen bij de overgang van landbouw- 
naar natuurgrond. In de beginjaren ontwikkelen 
zich ruigtes met allerlei soorten distels, elk met 
hun eigen waarde voor de natuur: van nectar voor 
vlinders tot mineralenbronnen voor grazend vee en 
van wintervoer voor putters tot voedselplanten voor 
insecten. Na verloop van tijd maken ze plaats voor 
andere planten, bloemen en kruiden zoals wilde 
marjolein, grasklokje, margriet en slangenkruid.”

“Kom genieten 
en ervaar zelf hoe 

het ruige rivierlandschap 
zich ontwikkelt”

Kom en geniet met respect 
De Maasvallei is een prachtig gebied waar het 
heerlijk vertoeven is. Frenk: “Als beheerder 
gunnen we iedereen dit natuurplezier. Dus 
kom genieten en ervaar zelf hoe het ruige 
rivierlandschap zich ontwikkelt. Vrij wandelen mag 
overal. Al struinend mag je je eigen weg kiezen, 
zonder geplaveide paden. Fietsen en motoren 
horen niet thuis in onze terreinen. Bedenk dat in 
de vallei van ‘Mooder Maas’ veel planten en 

dieren leven. Houd je alsjeblieft aan de regels 
op de toegangsbordjes. Dus: hond aan de lijn, 
stook geen vuurtjes en neem je afval mee naar 
huis. Zo beschermen we samen de kwetsbare 
natuur en zorgen we ervoor dat het gebied – 
onze achtertuin – mooi en schoon blijft.”

Kijk voor meer informatie op 
www.natuurmonumenten.nl/maasvallei 

Volg Maasvallei-Natuurmonumenten 
op Facebook of neem contact op via 
maasvallei@natuurmonumenten.nl.

Galloway-runderen

Konikpaard

De oude Maas

Frenk Janssen
Geniet met respect! 

Neem jouw afval mee terug naar huis!
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In Stein kun je dorps wonen in een dicht bebouwd gebied met goede 
voorzieningen. Onze inwoners wonen hier graag, en dat willen we 
zo houden. We krijgen vaak vragen over hoe we dit als gemeente 
aanpakken. Maurice Jennekens, beleidsmedewerker Ruimte 
bij de Gemeente Stein, beantwoordt er vier.

Wat doet de gemeente aan het huidige woningtekort?

“Er loopt momenteel een tiental woningbouwprojecten in onze gemeente. 
Het gaat in totaal over honderdvijftig nieuwe woningen, waarvan een 
groot deel een gelijkvloers woonprogramma heeft en daardoor geschikt 
is voor meerdere doelgroepen, waaronder ouderen. Door deze woningen 
kan er doorstroming ontstaan op de woningmarkt en komen bestaande 
woningen vrij, bijvoorbeeld voor starters. Daarnaast zijn er verschillende 
bouwkavels in onze gemeente die in bezit zijn van particuliere eigenaren. 
Omdat ze na een lange tijd nog steeds niet benut zijn, wil de gemeente 
deze woningbouwtitels gaan schrappen. Daardoor ontstaat er ruimte voor 
nieuwe woningbouwprojecten. Tenslotte maken we goede afspraken met 
de woningcorporaties die werkzaam zijn in onze gemeente.”

Waarom wordt er niet gewoon heel veel bijgebouwd?

“We hebben nu een woningtekort, maar in de toekomst zal dat anders zijn 
vanwege de bevolkingskrimp. Als we nu te veel bouwen, krijgen we over 
een paar jaar veel leegstand. Dat is slecht voor de leefbaarheid in Stein en 
de waardeontwikkeling van de woningen. Daarom kijken we nu vooral naar 
de realisatie van woningen waarop dit moment behoefte aan is en dan met 
name in bestaande waardevolle gebouwen en ter plaatse van verpauperende 
of leegkomende plekken. Daarnaast kijken wij naar mogelijkheden voor 
tijdelijke woningen.”

Wat houdt de transformatievisie van de gemeente in?

“De huidige bestaande woningvoorraad in onze gemeente sluit niet goed 
aan op de (toekomstige) woningbehoeften van onze inwoners. Omdat veel 
nieuwbouw niet de oplossing is, moeten we kijken naar verandering van onze 
bestaande woningvoorraad. Dat kan door woningen te slopen en nieuwe 
woningen te bouwen, maar dat kan ook soms door bestaande woningen aan 
te passen. Deze noodzakelijke veranderingen komen samen in een regionale 
‘Transformatievisie’, die opgesteld is in samenwerking met de gemeenten 
Beek, Beekdaelen en Sittard-Geleen. We kijken hierbij niet alleen naar de 
woningen zelf, maar ook naar andere aspecten. Denk aan de sfeer in de wijk, 
dorps- of wijkpunten voor ontmoeting, voldoende groen, contact met het 
omringende landschap en waardering en behoud van het lokale erfgoed.” 

Wat betekent dat voor mij als inwoner?

“We willen deze Transformatievisie in iedere wijk en ieder dorp concreter 
uitwerken, samen met de inwoners. Het uiteindelijke doel is om elke wijk en 
elk dorp klaar te maken voor de toekomst. Dat vergt een hoop geduld en 
geld. Het actieprogramma van de wijk Nieuwdorp – waar samen met het 
DOP, de woningcorporatie, de inwoners en andere belanghebbenden aan 
gewerkt is sinds 2018 – is een mooi voorbeeld van wat zo’n gezamenlijke 
aanpak kan doen.”

TH
EM

A
PAG

IN
A

 W
O

N
EN

Vier vragen over..

Wonen in Stein
– nu en in 
de toekomst

 Wethouder Fysieke Leefomgeving,  
Danny Hendrix: 

“We zijn als gemeente trots op onze blik 
op de toekomst en hoe we dit gezamenlijk 
aanpakken. Het is een uitdaging en zeker 
niet altijd makkelijk, maar we doen het 
voor elkaar en met elkaar. Dat maakt Stein 
voor mij: goed wonen. Nu, maar ook in 
de toekomst.”

 Vraag Sociaal Inclusiepanel:  
Hoe kunnen we zorgen dat mensen 
langer thuis kunnen wonen?
 
Er wordt steeds vaker bij nieuwbouw en het verbouwen van 
woningen rekening gehouden met toekomstige wensen of 
mogelijkheden. Het panel vindt het bijvoorbeeld belangrijk 
dat er genoeg mogelijkheden zijn zodat mensen met een 
beperking langer thuis kunnen blijven wonen. Denk hierbij 
aan een drempelvrij binnenhuis of geen trappen naar de 
voordeur. Ook de toegankelijkheid van openbare ruimtes 
moet hierop aansluiten. Verder heeft levensloopbestendig 
wonen een plek in onze lokale inclusie agenda. Een aantal 
inwoners is al tot nieuwe inzichten gekomen dankzij 
de Dubbel Duurzaam scan, die nu tijdelijk gratis is. 

Vraag Iris (21 jaar):  
Wat wordt er gedaan om het voor jongeren mogelijk 
te maken om zelfstandig in Stein te kunnen wonen? 
 
We proberen initiatiefnemers in contact te brengen 
met geïnteresseerde jongeren. Het is de bedoeling 
dat daardoor projecten worden gerealiseerd die goed 
aansluiten op de wensen van de jongeren. Starters 
komen daarbij in aanmerking voor een gereduceerde 
grondprijs bij gemeentelijke kaveluitgifte en kunnen 
bij de gemeente een starterslening aanvragen. 
Achttienplussers kunnen zich kosteloos inschrijven 
bij Thuis in Limburg (www.thuisinlimburg.nl), waar ze 
het grootste huurwoningaanbod van Limburg vinden. 
Zo krijgen wij weer een duidelijker beeld van hoeveel 
jongeren naar welke woningen op zoek zijn, zodat we 
gerichter actie kunnen ondernemen. 

1

2

3

4
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…  je als trouwpaar en trouw-
ambtenaar niet vastzit aan 
een bepaalde gemeente? 

 
"Ik mag in principe samen 
met een trouwpaar uit Stein 
op de Waddeneilanden gaan 
trouwen. Hiervoor vraagt de 
desbetreffende gemeente 
een vergoeding, maar het kan 
wel gewoon!"

…  er altijd "ja" gezegd moet 
worden bij een huwelijk? 

 
"Je mag wel: 'ja, ik wil' of 
'ja, want' zeggen. Als de 
trouwambtenaar én de 
getuigen maar een 'ja' 
hebben gehoord." 

…  je alles zelf online kunt 
regelen? 

 
"Ondertrouw, ofwel de aanvraag/
melding van een voorgenomen 
huwelijk, kan je vanuit thuis doen." 

Tip van Linda: Maak er een mooie 
gelegenheid van, thuis. Met een 
wijntje of een borreltje en wat 
lekkers te eten.

…  een huwelijk tot stand komt 
door het ja-woord en het 
partnerschap met het zetten 
van de handtekening? 

 
"Bij een geregistreerd 
partnerschap hoef je geen ja 
te zeggen. Dat mag overigens 
wel. Het wordt van tevoren altijd 
besproken. Bij een huwelijk 
moet het."

…  de gemeente Stein geen 
wachttijden/wachtlijsten 
heeft om te trouwen? 

 
"Behalve de twee weken - dit is 
de minimale tijd van ondertrouw 
- is er geen wachttijd bij de 
gemeente Stein."  

…  je je eenmalig kunt laten 
beëdigen als BABS? 

 
"Hierbij dient het bruidspaar 
een aanvraag in voor de 
desbetreffende persoon en 
wordt deze persoon voor een 
dag beëdigd. Hiervoor hoef 
je geen cursus te doen. Alleen 
moet dé grote vraag altijd 
hetzelfde gesteld worden."
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Steeds meer mensen zijn gevaccineerd tegen corona. Dit geeft 
ook meer mogelijkheden om trouwen grootser op te pakken. 
Het afgelopen jaar zijn er zeker genoeg stellen getrouwd, maar een 
groot feest zat er even niet in. Dat is hopelijk steeds meer mogelijk. 

We spreken Linda van de Kleut, één van de twee BABSen 
(Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand) 
van de gemeente Stein over de ins en outs van trouwen.  
Wat weet nog niet iedereen? 

Wist je dat....

Over Linda 
"Ik ben echt een trouwfreak, alles 
in mijn leven draait eigenlijk om 
trouwen en dus ook om mijn werk. 
Kleding, locaties waar ik ben, 
ik denk altijd: dat is leuk voor 
een bruiloft of dat is leuk voor de 
bruid. In mijn werk mag ik als BABS 
mensen trouwen; echt aan elkaar 
verbinden. Ik doe dan ook alles wat 
ik kan voor het bruidspaar. Alles 
moet kunnen. Niks is te gek. Als ze 
denken: dit willen we - dan gaan we 
ervoor. Het is echt hun dag." 

Wat wil Linda een toekomstig 
bruidspaar nog meegeven? 
"Maak vooral bespreekbaar waar 
jij al heel lang van droomt. Ik ben 
ervan overtuigd dat alles moet 
kunnen. Daarnaast: kies vooral ook 
een BABS die bij jullie past en zorg 
dat al jullie wensen uitkomen." 

"Ik ben echt een trouwfreak,  
alles in mijn leven draait  
eigenlijk om trouwen"
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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.

Het mooie van iets doen 
voor een ander! 

Beste lezer, 

Graag willen wij het verhaal van Gaby, een maatje van Partners in 
Welzijn, met jullie delen. Als maatje van Partners in Welzijn help 
je mensen die ondersteuning nodig hebben op diverse vlakken, 
bijvoorbeeld als het gaat om eenzaamheid, mantelzorgondersteuning, 
een goed gesprek tijdens een mooie wandeling of gewoon lekker 
gezellig vertellen met een kopje koffie. Gaby is al jarenlang maatje bij 
Partners in Welzijn en vertelt over haar ervaringen.

“Ik heb twaalf jaar hard gewerkt bij de Bibliotheek 
en wilde altijd met mensen bezig zijn. Toen ik 

kinderen kreeg, ben ik gestopt met werken. 
Na mijn scheiding ben ik in de bijstand terecht- 
gekomen en wilde ik graag wat terugdoen 
voor de maatschappij. Ik heb toen al snel 
vrijwilligerswerk opgepakt. Ik hoef in het leven 

niet altijd te ontvangen, maar vanuit mijn hart 
wil ik er voor de ander en voor elkaar zijn. Ik zie 

dat mensen dankbaar zijn. Een glimlach op het 
gezicht van de ander toveren, dát doet mij genoegen. 

Even het zonnetje brengen met een vleugje humor, daar hou ik van. 

Binnen mijn wijk heb ik kennisgemaakt met Partners in Welzijn en ben 
ik in contact gekomen met het DOP WijKerenshei. Ik zit in het bestuur 
van het DOP en ons doel is om samen met vrijwilligers uit de wijk de 
bewoners samen te brengen en te activeren om mee te doen en te 
denken aan mogelijkheden om onze wijk vitaler te maken. Daarnaast 
ben ik ook maatjesvrijwilliger in het maatjesproject van Partners in 
Welzijn. Als maatje heeft Partners in Welzijn mij gekoppeld aan een 
oudere mevrouw met een klein netwerk. Samen gaan we wandelen 
in het Steinerbos of naar de Pater Karel Kapel in Munstergeleen. 
Zo ontdek ik zelf ook nog nieuwe plekjes in Limburg! "

Wil je weten hoe jij iets voor een ander kan betekenen? Neem dan 
vrijblijvend contact met ons op via: 

046 - 457 57 00 
vrijwilligerswerk@piw.nl 
www.vrijwilligerscentrale-wm.nl

Hoi Partners in Welzijn,  

bedankt voor dit leuke bericht! En goed dat jullie dit op 
deze manier onder de aandacht willen brengen. Wil jij als 
lezer weten hoe jij ook mee kunt doen in jouw dorp? Neem 
dan vooral ook een kijkje op www.gemeentestein.nl/dop 

Groet, Iris 

Duidelijk advies 
over langer 
zelfstandig 
thuis wonen
Veel inwoners hebben de wens om in hun 
vertrouwde omgeving zelfstandig oud te 
worden. En dan ook met een goede kwaliteit 
van leven, zoals ze dat in onze gemeente 
gewend zijn. De gemeente stimuleert dit, 
mede omdat mensen in hun bekende omgeving 
vaak gelukkiger zijn. En een gelukkig leven, 
dat willen we allemaal.

Tijdig inzicht
Als je zelfstandig oud wil worden in je eigen huis 
is het verstandig dat je tijdig inzicht hebt in de 
maatregelen die je daarvoor (op termijn) moet 
nemen. Hierover hoor en lees je veel in de media, 
ontvang je reclamefolders in de brievenbus en 
praat je waarschijnlijk met buren of familieleden. 
Door de hoeveelheid aan informatie en aanbieders 
kan het zijn dat je door de bomen het bos niet 
meer ziet. Dat kan ertoe leiden dat sommige 
inwoners helemaal geen actie meer ondernemen. 
Daarom biedt de gemeente de mogelijkheid om 
objectief advies van een onafhankelijke specialist 
in te winnen. Deze zogeheten zorgscan is ook nog 
eens gratis!

Zorgcoaches Erik en André
Een zorgscan van je woning laten uitvoeren, wil 
zeggen dat een zorgcoach van Dubbel Duurzaam 
jouw woning inspecteert en vervolgens advies 
geeft over maatregelen die je kunt treffen om zo 
lang mogelijk op een veilige manier in je woning te 
kunnen blijven wonen. Echt maatwerk, dus. In de 
gemeente Stein zijn Erik en André de zorgcoaches. 
Indien gewenst, kunnen ze ook een energiescan 
van jouw huis maken. Ook deze kan gratis worden 
aangevraagd.

Wil jij gratis advies van Erik of André?  
Neem dan telefonisch contact op via 
041 - 266 78 23 of stuur een mail naar 
info@dubbel-duurzaam.nl.

Wmo
In sommige gevallen kunnen inwoners 
gebruikmaken van een Wmo-voorziening via de 
gemeente. Hiervoor is wel een indicatie vereist.
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Fractielid 
aan het woord
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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 (de begroting). 
Vorige keer legden we José Ie een aantal vragen 
voor. Deze keer is het de beurt aan Noud Claessens.  
Wie is hij? En wat drijft hem? 

 Waar kennen de meeste mensen uit onze gemeente je van? 
"Ik ben actief lid van voetbalvereniging 'De Ster' en  
ga graag naar evenementen in onze gemeente."
 

Waar ligt jouw passie?  
Waar gaat jouw hart sneller van kloppen? 
"Mijn hart gaat sneller kloppen wanneer ik me kan 
uitleven in diverse sporten als mountainbiken,  
voetballen en fitnessen en natuurlijk 
wanneer ik kan recreëren in deze 
prachtige gemeente met vrienden, 
kennissen en familie."  
 

Waarom heb jij je verkiesbaar gesteld?  
"Mijn motto is: 'Je moet niet langs de 
zijlijn staan, maar actief een bijdrage 
leveren aan de maatschappij'. Ik hecht 
veel waarde aan de invulling van de 
leefomgeving binnen onze gemeente 
en vind het dus ook belangrijk om 
mezelf in een positie te brengen waarin 
ik hier over mee kan praten en hier iets 
in kan betekenen. Het spreekwoord 
'de beste stuurlui staan aan wal' 
geldt niet voor mij."

Waar wil jij je specifiek hard voor maken? 
"Stein is een fijne gemeente om in te wonen en biedt alles wat 
je nodig hebt. Het is nog steeds een landelijke gemeente en ik 
streef ernaar dat mensen hier comfortabel kunnen en ook willen 
blijven wonen. Om dat te bereiken is het van groot belang dat 
de gemeente leefbaar blijft voor de huidige, maar ook voor de 
toekomstige bewoners. Een onderdeel hiervan is het toegankelijk 
houden van de recreatiemogelijkheden en het ondersteunen van 
het bloeiende verenigingsleven."

 

 Waarom zal jij nooit verhuizen 
uit deze gemeente? 
"Ik heb recentelijk met mijn partner 
Claire een huis gekocht in de wijk 
Kerensheide. Wij zijn nu druk bezig 
met verbouwen. In deze wijk ben ik 
opgegroeid en ik voel mij er thuis. 
En mijn familie en vrienden wonen in 
de buurt, wat wil je nog meer? Ik ben 
een Maaskentjer."
 

Appen of bellen?  
"Dan kies ik voor bellen.  
Dat vind ik een stuk persoonlijker 
dan een app sturen." 

 
 Maak de slogan af:  
Dat maakt Stein voor mij...  
"...de beste keuze!"

Fractievoorzitter

Noud Claessens 
Politieke partij
Steins Belang (SB) 

Er zijn geen raadsvergaderingen tussen 15 juli en 22 september.
In oktober na het raadsreces zijn we bij jullie terug. 

Raads
kalender

"Mijn motto is: 
je moet niet 

langs de 
zijlijn staan, 
maar actief 

een bijdrage 
leveren aan de 
maatschappij.”
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    Maaien en snoeien 

Medio juli worden op ecologische wijze bermen gemaaid, 
hagen in buitenbieden geknipt en bomen gesnoeid.  

Vanaf week 26 tot en met week 30 en week 39 t/m week 49  
vindt boomonderhoud plaats. Onze aannemer gaat op basis van 
een in 2020 opgestelde visuele boomcontrole bomen snoeien.

    Herstel overhakkers

Begin juli zijn we begonnen met het herstellen van Overhakkers. 
Er is gestart in Elsloo, vanuit daar worden de werkzaamheden 
op meerdere plekken in de gemeente uitgevoerd. 

Overhakkers zijn stukken in de weg die tijdelijk zijn dichtgestraat 
met betonstraatstenen, bijvoorbeeld na werkzaamheden aan 
het riool of aan kabels en leidingen.

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

     Werk in 
       uitvoering
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Het Sociaal Inclusiepanel van Stein is er om iedereen in de 
gemeente mee te laten doen met alles wat de gemeente te 
bieden heeft. Het panel bestaat uit ervaringsdeskundigen, 
medewerkers van de gemeente Stein en afvaardigingen van 
Stichting Meedoen Mogelijk Maken (MEE) en de Adviesraad 
Sociaal Domein. Iemand die hier vanaf het eerste uur bij is, 
is Math Habets (65). Hij zet zich momenteel in voor een 
toegankelijker wandelpad in het Steinerbos.

Math is zowel lid van de Adviesraad Sociaal Domein bij de 
gemeente Stein als van het Sociaal Inclusiepanel. Math heeft 
zelf geen beperking, maar zijn rol als panellid heeft hem veel 
inzicht gegeven in de dagelijkse problemen waar mensen met 
een beperking mee te maken krijgen. “Ik ben al een aantal jaar 
gepensioneerd, maar wil wel iets blijven betekenen voor de 
mensen in de samenleving. Daarom heb ik me in 2016 als vrijwilliger 
aangemeld bij het Sociaal Inclusiepanel. We geven adviezen over 
mogelijke verbeterpunten die we zien, en kunnen daarbij goed 
toelichten wat er allemaal in de praktijk bij komt kijken.”

Scootmobiel en rolstoel
Het inclusiepanel krijgt niet alleen vanuit de gemeente signalen 
over zaken die beter kunnen, maar ook vanuit de samenleving. 
Math: “Onlangs kregen we de vraag om de toegankelijkheid van 
het wandelpad van het Steinerbos onder de loep te nemen. Samen 
met twee andere leden van ons panel, met scootmobiel en rolstoel, 
hebben we de route op begaanbaarheid getest. Onze bevindingen 
liggen nu ter beoordeling bij de gemeente.”

Ook voor mindervaliden en slechtzienden
De verwachte aanpassingen betreffen het opknappen van de vrij 
oude wegen en het aanleggen van mindervalideparkeerplaatsen. 
Ook voor slechtzienden mag het pad verbeterd worden. Mede-
panellid Chritiën Lienaerts heeft dit opgepakt met panellid Dennis 
Veugelers, die tevens projectleider ruimte bij de gemeente is. 
Samen met hem wordt bekeken of het pad kan worden voorzien van 
geleidelijnen. Een mooi voorbeeld van de prettige samenwerking 
tussen het Sociaal Inclusiepanel en de gemeente.

Wij zoeken nieuwe leden! 
Wil je lid worden van het inclusiepanel om ons te helpen 
en ondersteunen? Meer informatie en aanmelden kan via 
cheyenne.dohmen@gemeentestein.nl

Melding maken van ontoegankelijkheid? 
Ervaar jij ontoegankelijkheid, bijvoorbeeld in 
jouw woonomgeving, digitaal of in ingewikkelde 
brieven van de gemeente? Laat het ons dan 
weten via mcj.habets@home.nl. Want in Stein 
moet iedereen kunnen meedoen!

Sociaal Inclusiepanel

De weg naar  
een toegankelijker 
Steinerbos



Kiekje 
van de 
maand
'Dagje kanoën...
Ook leuk'
@cyriel_dubislav

046 435 93 93   ·   info@gemeentestein.nl   ·   

Doe
mee! 

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

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

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

Zoek alle woorden horizontaal, verticaal of diagonaal en streep  
deze af. De overgebleven letters vormen een zin. Stuur je antwoord 
met een foto van jezelf naar communicatie@gemeentestein.nl. 
Wie weet kom jij in de volgende editie te staan! 

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

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

AUTHENTIEK
BOKKENRĲDERS
FIETSEN
FIETSPARADĲS

HOTSPOTS
LANDSCHAP
MAASVALLEI
MONUMENTEN

NATUUR
RIVIERPARK
RONDJE STEIN

VEELZĲDIG
WANDELEN
ZUID-LIMBURG

Oplossing puzzel juni  
Hier voel ik me thuis

Winnaars
De vorige puzzel heeft 
vele juiste inzendingen 
opgeleverd, bedankt hiervoor!  
 
Deze keer hebben wij 
3 winnaars: Paul van den Berg, 
Annie Lienaerts en Piet van Es. 
Gefeliciteerd met het winnen 
van een mooi katoenen tasje!


