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Stein, 31 januari 2018

Beste lezer, inwoner van onze gemeente, kiezer,

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van Democratisch Onafhankelijken Stein; een product 

dat niet tot stand had kunnen komen zonder de bijdrage van onze achterban. Een achterban 

die we steeds nadrukkelijker aan ons kunnen binden, niet in de laatste plaats door alle 

technologische ontwikkelingen die dat mogelijk maken. Toch hebben wij er ook voor gekozen 

om, naast alle sociale platforms op internet, ons programma ook op echt drukwerk uit te 

brengen. Mogen wij u vooraf nog eens kennis laten maken met de kernpunten van DOS? Deze 

zijn namelijk opgesloten in de naam van onze partij. 

Democratie staat voorop. Hierbij denken wij natuurlijk aan de wijze van besluitvorming: de 

meerderheid beslist. Wij vinden echter ook dat de meerderheid rekening moet houden met de 

wensen van de minderheid. DOS is daarom steeds bereid tot overleg en samenwerking met 

andere partijen. Wij brengen dit al jaren in de praktijk als ‘regeringspartij’ in de Gemeenteraad 

van Stein. Een bijzonder aspect van democratie is openheid en transparantie. Dat begint 

met openstaan voor de opvattingen van de inwoners. Wij hebben steeds een open oor voor 

de mening van anderen. Dat wil echter niet zeggen, dat DOS met alle winden meewaait. In 

tegendeel, DOS heeft duidelijke opvattingen over hetgeen in en door de gemeente gedaan en 

gelaten moet worden. Er zijn immers grenzen aan de mogelijkheden. DOS maakt die keuzes 

echter op een transparante wijze en is altijd bereid tot uitleg.

Dan volgt onze onafhankelijkheid. DOS heeft geen enkele binding met partijen op regionaal, 

provinciaal of landelijk niveau. Wij richten onze politiek puur en alleen op onze eigen 

gemeente. Hierdoor kunnen wij dicht bij de medebewoners staan, goed naar hen luisteren, 

hun taal spreken en hun belangen verdedigen. Voor het goed uitvoeren van onze politieke 

opvattingen staan de mensen van DOS echter niet alleen midden in de eigen gemeenschap, 

zij weten wat er in de wereld op allerlei terreinen speelt, en wat de consequenties van 

ontwikkelingen elders kunnen zijn voor de eigen gemeente. Met behoud van onafhankelijkheid 

is DOS al jaren met coalitiepartners verantwoordelijk voor het bestuur van onze gemeente. 

Die verantwoordelijkheid zien wij als een plicht, omdat de inwoners van onze gemeente 

recht hebben op een open en transparant bestuur, dat de leefbaarheid en het welzijn in de 

gemeente hoog in het vaandel heeft staan, zonder dat er geld over de balk wordt gesmeten.

Ons verkiezingsprogramma voor de komende periode 2018-2022 heeft als hoofdlijn de 

continuïteit van ons beleid, maar waar nodig in geactualiseerde vorm. Ook niet veranderd 

is onze onderlinge afspraak dat de behaalde zetels worden ingenomen door de kandidaten 

met de meeste voorkeursstemmen. Indien ons programma vragen en of opmerkingen bij u 

oproept, neemt u dan gerust contact met ons op.

Met vriendelijke groet,

Danny Hendrix, lijsttrekker.     Ron de Rooy, voorzitter.

BRIEF AAN U...
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# yes 
we 
kern

1. KERN 
WAARDEN 
DOS

De kern filosofie 

De politieke filosofie van DOS is gebouwd 

op en verankerd in het kernenbeleid. Wij 

zijn een lokale politieke partij die staat 

voor eerlijke, consequente en consistente 

politiek. De wijken en hun inwoners vormen 

voor ons de kern van de samenleving. Het 

uitgangspunt in ons beleid is dat het in 

elke kern meer dan de moeite waard moet 

zijn om te wonen en te werken. DOS is en 

blijft van mening dat in elke kern van de 

gemeente het ‘goed toeven’ moet zijn, 

binnen de kaders van wat reëel en haalbaar 

is. De leefbaarheid in een kern, wijk of buurt 

wordt beïnvloed door de demografische 

samenstelling van de bevolking, de 

werkgelegenheid, de infrastructuur, de 

beschikbaarheid van voorzieningen en de 

veranderingen in leefpatronen en sociale 

cohesie. . Met een duidelijke visie op al deze 

aspecten werken wij al jaren in de Steinse 

politieke arena, en wij blijven dat doen. 

Basis daarbij blijft doordacht, eigentijds 

beleid, met ruimte voor vernieuwing en 

verjonging, met het oog op de toekomst, 

maar ook met respect voor alles wat tot op 

heden is gerealiseerd.

Decentrale vernieuwing

Het besturen van een gemeente vraagt soms 

om lastige keuzes, maar ze zijn nog lastiger 

als de zo ver af staan van het bestuur dat de 

keuzes niet meer herkenbaar zijn. We kiezen 

daarom ook voor samenwerking met andere 

gemeenten en niet voor herindeling. Want wij 

geloven niet in centrale sturing op afstand.

Wij kiezen voor de kracht van elke kern. Een 

kracht die vooral van binnenuit moet komen. 

Van en door burgers zelf. De ontwikkeling 

en inrichting van de dorpsplatforms (DOP’s) 

en de veelheid van initiatieven die daaruit 

voortkomen zijn daar een mooie uiting van. 

DOS ondersteunt deze ontwikkelingen en kiest 

voor een beleid dat aansluit bij de behoeften 

van de Steinse burgers en de mogelijkheden 

die een gemeente als de onze heeft. 

DOS stond en staat open voor verjonging en 

vernieuwing, ook in de wijze waarop politiek 

wordt bedreven. We geloven niet in verbaal 

wapengekletter.

Kernbouwstenen

Gemeenschapszin is de pijler van onze 

politieke inzet. Wij noemen dat kernenbeleid. 

Dit beleid past perfect bij de realiteit in 

onze gemeente. Velen van onze bewoners 

zijn immers betrokken bij het vormgeven 

van de buurt, kern en gemeente. 

Vrijwilligerswerk, verenigingsleven en 

individuele lokale initiatieven voegen waarde 

toe aan de Steinse gemeenschap. Mensen 

die in elke kern belangrijke bouwstenen 

zijn voor wat wij noemen ‘lokale kracht en 

kwaliteit’. Gedrevenheid, eigenwijsheid en 

eigengereidheid zijn karakteristieken die we 

in dit perspectief graag koesteren als basis 

voor steeds weer nieuwe burgerinitiatieven. 

We zijn voorstander van het geven van 

ruimte voor en zeggenschap over keuzes die 

met betrekking tot een kern kunnen worden 

genomen. De gemeente speelt daarbij vooral 

een ondersteunende en faciliterende rol. De 

gemeentelijke organisatie moet ten dienste 

staan van de burger en moet dat doen door 

een goede en correcte dienstverlening. We 

hebben ons doel bereikt als elke burger van 

Stein trots is op alles wat we samen tot stand 

brengen. 

#beterlokaal

Onze verkiezingsslogan is: ‘#BeterLokaal’. Wij 

houden vast aan onze verkiezingsslogan van 

vier jaar geleden, een teken dat onze politieke 

inzet niet wezenlijk zal veranderen.

#BeterLokaal omdat wij samen met de burgers 

in elke kern in staat zijn de oplossingen 

voor dilemma’s te vinden en te organiseren. 

Maar ook ‘#BeterLokaal’ omdat wij niet 

gebonden zijn aan landelijke richtlijnen en/

of standpunten. Wij houden ons louter 

bezig met de belangenbehartiging van de 

inwoners van de gemeente Stein. En tenslotte 

‘#BeterLokaal’ omdat DOS een vereniging is 

van mensen met hart voor de gemeenschap 

en maatschappelijke betrokkenheid. DOS heeft 

duidelijke opvattingen over wat in en door de 

gemeente gedaan en gelaten moet worden. 

DOS maakt die keuzes bewust, doordacht en 

op een transparante wijze. 

DOS is uniek; onze kandidaten op de kieslijst 

hebben afgesproken dat de gezamenlijk 

behaalde zetels in de Gemeenteraad zullen 

worden ingenomen door de mensen met de 

meeste voorkeursstemmen.
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2. WONEN 
EN LEEF 
OMGEVING
De gemeente Stein is een gemeente waar 

het goed wonen is. Om het woningaanbod 

afgestemd te houden op de vraag en de 

gevolgen van krimp, zullen duidelijke 

keuzes gemaakt worden.  Een belangrijk 

aspect van de woonbeleving is de kwaliteit 

van de directe omgeving. In de komende 

periode zullen een aantal woonkernen een 

opknapbeurt krijgen. Andere onderdelen 

in dit hoofdstuk zijn duurzaamheid, 

voorzieningen en accommodaties; 

elementen die in grote mate een bijdrage 

leveren aan het woongenot.

 

Wonen

DOS wil uitvoering geven aan de vastgestelde 

Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg. Effect 

hiervan is dat slechts in beperkte mate ruimte 

is voor geheel nieuwe woningbouwinitiatieven. 

Met het oog op een dalend inwonersaantal 

zal de opgave voor de komende jaren vooral 

liggen in het transformeren van de bestaande 

woningvoorraad.

Die transformatie naar de behoefte voor de 

lange termijn kan ook sloop en vermindering 

van het aantal woningen inhouden.  

#   groene tijd

We doen dit in overleg met 

Woningcorporaties voor de huursector. 

Voor de koopsector wordt gewerkt aan 

innovatieve duurzame concepten.

Er dient zorgvuldig gekeken te worden naar 

niet verzilverde bouwtitels. In de vigerende 

bestemmingsplannen is vastgelegd dat 

deze bouwtitels binnen maximaal 10 jaar 

daadwerkelijk worden gerealiseerd. Op dit 

moment is er geen aanleiding om deze termijn 

te vervroegen.

Woning(ver)bouw

Om te kunnen anticiperen op strategische 

economische ontwikkelingen dient er 

altijd ruimte te zijn voor kleinschalige 

woningbouwinitiatieven. Voorbeeld hiervan 

is Bramert Noord. Uit eerste onderzoek blijkt 

dat er behoefte bestaat aan kwalitatieve 

woningbouw. Van belang hierbij is de juiste 

keuzes maken met betrekking tot doelgroep 

en het unieke karakter van de woningen. 

Nader onderzoek is noodzakelijk om hier 

conform het bestemmingsplan woningbouw 

te laten plaatsvinden. Voorwaarde is dat 

vanuit dit onderzoek blijkt dat het financieel 

en juridisch mogelijk is en dat eventuele 

risico’s acceptabel zijn. DOS spreekt bij 

bouwen uit dat dit aan de rand van de 

dorpskern Urmond plaatsvindt en niet voor 

bouwen in het weiland.

We hebben aandacht voor de huisvesting 

van bijzondere doelgroepen, zoals jongeren, 

ouderen en statushouders. Voor een gezonde 

ontwikkeling van onze gemeente is het 

noodzakelijk dat met name voor jongeren, 

starters op de woningmarkt, geschikte 

huisvesting beschikbaar en bereikbaar is. 

In de afgelopen periode heeft DOS daarom 

de basis gelegd voor een betere huisvesting 

voor jongeren. Uitvoering, zal in de komende 

periode plaatsvinden.  

Daarbij zijn leefbaarheid en inpasbaarheid 

belangrijke begrippen. We zijn wel van 

mening dat de gemeente moet faciliteren en 

niet zelf investeren in woningbouwprojecten 

van structurele aard. 

Opknapbeurten via 
gebiedsgewijze aanpak

De afgelopen periode zijn er in de diverse 

kernen straten en wijken opgeknapt via de 

zogenaamde gebiedsgewijze aanpak. Hierbij 

wordt het onderhoud van wegen, riolering, 

groen, verlichting, nutsvoorzieningen (gas, 

water en licht) etc. via een totaal integraal 

onderhoudsprogramma opgepakt. 

Wat DOS betreft moet de gemeente 

blijven inzetten op integraliteit. Bij een 

integrale gebiedsgewijze aanpak is het 

meenemen van sociale componenten zoals 

bijvoorbeeld woningbouwprogramma’s, 

ontmoetingsplaatsen en eventuele 

herbestemming van gemeentelijke 

accommodaties essentieel. 

Herstel oude dorpskernen

In navolging van de gebiedsgewijze aanpak 

in de Maasband, dienen zoveel mogelijk 

oude dorpshistorische elementen ook in 

andere dorpskernen te worden opgepakt en 

versterkt. We denken daarbij aan Catsop, 

Oud-Urmond, Oud-Stein en Oud-Elsloo. Daar 

kunnen de historische en landschappelijke 

waarden worden benadrukt door aangepaste 

bestrating en verlichting. Een herbestrating 

met gebakken of natuurlijke klinkers 

aangekleed met bijpassende verlichting past 

bij de uitstraling van dit soort historische 

dorpskernen. Door het opwaarderen van deze 

gebieden dragen wij, naast het verbeteren 

van de leefbaarheid, bij aan het versterken 

van het toeristisch recreatief profiel van onze 

gemeente.

Infrastructuur 

Stein is een bedrijvige 

gemeente, die liggend 

aan autowegen 

en Julianakanaal 

goed bereikbaar is. 

De bereikbaarheid 

van onze haven en 

industrieterreinen zijn 

van groot belang om 

onze sterke economische 

positie te behouden. 

Om die situatie ook op langere termijn te 

kunnen garanderen blijven investeringen 

op het gebied van (verbetering van) 

infrastructuur noodzakelijk.

Steinerbos

Een karakteristiek onderdeel van onze 

gemeente is het Steinerbos. Dit gebied valt 

uiteen in een openbaar, gemeentelijk, deel en 

het recreatiepark, met daarin het zwembad. 

Aan de opwaardering van het openbare 

gedeelte wordt inmiddels hard gewerkt.  

Over het recreatieve gedeelte hanteert DOS 

het uitgangspunt dat het exploiteren van 

een recreatiepark geen kerntaak van een 

gemeente is. Dit neemt niet weg dat wij 

het zwembad een voorziening van belang 

vinden. DOS pleit voor het oppakken van een 

onderzoek naar privatisering van het park en 

zwembad. Hierbij vinden wij respect voor de 

historie van het park, alsmede de kwetsbare 

ligging belangrijke voorwaarden om mee te 

nemen in het onderzoek.
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DOS is voorstander van het verder 

ontwikkelen van de sportzone in het gebied 

‘t Hetjen. Eind vorig jaar is de gemeenteraad 

akkoord gegaan met het ruimtelijk ontwerp. 

In het ontwerp heeft een uitbreiding plaats 

van de sportzone aan noordoostzijde. 

Een gebied met volop perspectief en 

kansen. Naast de kwaliteitsimpuls voor 

het gebied biedt het ook nieuwe kansen 

voor de naastgelegen wijk Nieuwdorp. 

Het plan voorziet in de komst van een 

kleiduivenschiethal en een 300-meter 

schietbaan. Een uniek project voor Stein en 

voor Nederland. DOS is van mening dat we 

hiermee Stein echt ‘op de kaart zetten’ en 

dat het project aanvullende kansen voor de 

gemeente biedt. Een daarvan is het op orde 

brengen van het evenemententerrein.

Overigens hoort hierbij wel aan een aantal 

randvoorwaarden te worden voldaan. Zo 

zullen niet alleen tijdens de bouw, maar ook 

later de verkeersstromen geen extra overlast 

mogen opleveren.  Verder zal dit project als 

eerste nieuwe project gekoppeld moeten 

worden aan het Groene Net.

Duurzaamheid 

DOS streeft ernaar het idee van 

duurzaamheid op alle mogelijke manieren 

tot uitvoering te brengen. Het recentelijk 

gestarte zonnepanelenproject is daarvan een 

goed begin. In deze projectaanpak ligt de 

focus op burgerparticipatie. De gemeente 

Stein stimuleert met dit project het gebruik 

van zonne-energie en levert hiermee niet 

alleen een belangrijke bijdrage aan de 

eigen gemeentelijke duurzaamheidsambitie 

maar ook aan die van het Nationaal 

Energieakkoord.

Maar er zijn meer kansen en mogelijkheden 

om onze gemeente duurzamer te maken.  

Voor de hand ligt, gezien onze ligging bij 

Chemelot, het gebruik van restwarmte via 

het groene net. Maar ook technologische 

ontwikkelingen op het gebied van 

aardwarmte moeten op de voet gevolgd 

worden. De komende periode willen wij 

inzetten op het initiëren en faciliteren van 

meer duurzaamheidsprojecten. 

Accommodatiebeleid

Ook Stein heeft te maken met afname van 

het aantal inwoners.  Toch is deze krimp niet 

zo sterk als een tijd geleden werd voorzien. 

Echter van groei is beslist ook geen sprake. 

Dat maakt soms keuzes noodzakelijk, 

ook sociaal maatschappelijk. Her en der 

krijgen verenigingen of instanties vanwege 

teruglopende ledentallen het moeilijk. 

Hoe ze daarmee omgaan is voor DOS primair 

een verantwoordelijkheid van de verenigingen 

en instanties zelf. Waar dit echter gepaard 

gaat met het afbouwen van het aantal 

gemeentelijke accommodaties heeft de 

gemeente wel een rol.  DOS is er in dat geval 

voorstander van het volgen van de weg 

van de geleidelijkheid, overeenkomstig het  

natuurlijke proces.

Kwaliteit van de leefbaarheid per kern en 

daarmee dus ook het in standhouden van een 

aantal voorzieningen (mits reëel) blijft voor 

ons een uitgangspunt. We zien dat er in Stein 

en de diverse kernen sprake is van een groot 

aantal gemeentelijke locaties. Via allerlei (ver)

huurconstructies wordt daar gebruik van 

gemaakt. We zijn voorstander van het leggen 

van de verantwoordelijkheid bij gebruikers. 

Dat betekent dat wij ervoor kiezen om, waar 

het kan, gebouwen, inclusief beheer en 

onderhoud, over te dragen aan de gebruikers. 

Daarnaast willen we niet rendabele gebouwen 

gefaseerd afbouwen. Tot deze gebouwen 

behoren niet de kerkgebouwen. Daar 

heeft de gemeente in eerste instantie geen 

verantwoordelijkheid. Met uitzondering van 

de situatie wanneer deze gebouwen een 

hernieuwde bestemming krijgen en daarmee 

(mogelijk)deel gaan uitmaken van de sociaal-

maatschappelijk voorzieningen. 

St. Jozefkerk te Stein

Een voorbeeld van het laatste is het 

onderzoek dat op dit moment loopt naar 

de haalbaarheid van het burgerinitiatief 

met betrekking tot het realiseren van een 

kleinschalige woonzorgvoorziening in 

de (voormalige) St. Jozefkerk te Stein 

in combinatie met een wijkcentrum voor 

Kerensheide. Indien de haalbaarheid 

wordt aangetoond is DOS voorstander 

van realisering. Daarbij is uiteraard 

van belang dat er draagvlak is voor de 

kosten en investeringen bij de diverse 

betrokken partijen. DOS is bij voorkeur 

geen voorstander van een structurele 

gemeentelijke bijdrage ten behoeve van de 

exploitatielast. 

Natuurlijk is DOS ook in de komende periode 

bereid in soortgelijke zaken welwillend 

te kijken naar suggesties van burgers 

betreffende het gebruik van accommodaties.
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3.   ECONOMIE
EN WERKEN

#    bedrijvigheid

De gemeente Stein barst van de 

bedrijvigheid. Dat is zichtbaar op de 

diverse industrieterreinen, maar ook op het 

gebied van cultuur, recreatie en toerisme. 

In de afgelopen periode is economie 

een speerpunt van DOS geweest. In juni 

2017 werd het economisch beleidsplan 

vastgesteld. Het herstel van vertrouwen 

van ondernemers en het zoeken van 

verbindingen is een duidelijke rode draad 

en dan ook nadrukkelijk één van de doelen 

van dit beleidsplan. Verder zijn op basis 

van een analyse van de lokale economische 

structuur onze sterke punten in kaart 

gebracht. Het is namelijk van groot belang 

om onze eigen economische identiteit 

te kennen en van daaruit onze kansen 

inzichtelijk te maken. 

Op basis van deze eigenheid is in het plan 

samen met het bedrijfsleven, onderwijs-/ 

kennisinstellingen en andere stakeholders 

een uitvoeringsagenda opgesteld. DOS 

vindt het van groot belang dat de ingezette 

weg nu wordt doorgezet en waar nodig 

aangescherpt. Economie en bedrijvigheid 

lijken soms te conflicteren met een gezond 

woon- en leefklimaat. DOS zal voortdurend 

aandacht hebben voor een gezond 

evenwicht tussen de groei van bedrijvigheid 

en de effecten die dit kan hebben, 

bijvoorbeeld op het gebied van geluid, 

fijnstof en overige milieuaspecten.  

Focus op economisch profiel

De focus moet liggen op het economisch 

profiel van Stein om vanuit die focus de juiste 

keuzes te maken: waar gaan we voor en waar 

gaan we niet voor. Vanuit dat perspectief 

versterken we de positie van Stein in regionaal 

verband en dragen we bij aan een gunstig 

ondernemers-en dus vestigingsklimaat.  

Dienstverlening ondernemers

Door vroegtijdige afstemming van 

alle topics van ondernemers binnen 

de gemeentelijke organisatie, komt 

men tot een eenduidige en efficiënte 

samenwerking met ondernemers. De 

functie van de bedrijvencontactfunctionaris 

wordt daarbij nog meer een spilfunctie. 

De bedrijvencontactfunctionaris stemt 

af met ondernemers, maar ook met 

een bedrijventeam waarin ambtenaren 

uit de relevante taakvelden zaken op 

elkaar afstemmen. Daarnaast speelt de 

bedrijvencontactfunctionaris een belangrijke 

rol bij zowel duidelijke communicatie met 

ondernemers als bij het vroegtijdig in beeld 

brengen van wensen en verwachtingen. 

Bijvoorbeeld als het gaat om uitbreiding of 

verplaatsing van ondernemingen. 

Samen met de bedrijvencontactfunctionaris, 

de afdeling Werk en Inkomen van de 

gemeente en het lokale bedrijfsleven 

worden meer initiatieven ontplooid om 

zoveel mogelijk mensen aan een baan te 

helpen. Hierbij geeft de gemeente het goede 

voorbeeld door garantiebanen in te vullen en 

werkervaringsplekken zoals bijvoorbeeld in 

het project Stein Schoon, te blijven faciliteren 

en waar nodig uit te breiden.  

Cultureel Erfgoed ten dienste 
van Recreatie en Toerisme

Stein heeft een groot aantal plekken en 

objecten die ook door mensen van buiten 

de gemeente bezocht worden om drie 

hoofdredenen: recreatie, educatie en stilte. 

DOS vindt het belangrijk om deze toeristische 

mogelijkheden samen met ondernemers 

verder te ontwikkelen. Het uitbouwen en 

vervolgens goed onderhouden van een 

netwerk van fiets- en wandelpaden is 

daarbij een belangrijke voorwaarde. Door 

verbindingen te leggen tussen waterrecreatie, 

natuurrecreatie, cultuurhistorie/musea, 

wandelen en fietsen met horeca ontstaan 

nieuwe kansen bieden. 

Stein herbergt in elke kern belangrijke 

gebouwen of landschapselementen die 

behoren tot het culturele erfgoed van onze 

gemeente. DOS wil dit graag behouden en 

waar nodig verder ontwikkelen. Dit mede 

in het kader van het genoemde toeristische 

perspectief. Goede voorbeelden hiervan zijn 

de vestiging van een bandkeramiekershuis 

in Elsloo waar nu de eerste initiatieven 

voor lopen en de in ontwikkeling zijnde 

omgevingsvisie van Vrijheid Urmond die het 

zichtbaar maken van de oude haven beoogt. 

Daarnaast zijn we voorstander voor het nader 

uitwerken en vaststellen van het Steinse 

erfgoed via een eigen cartotheek. Dat geldt 

overigens niet alleen voor de fysiek zichtbare 

zaken. Ook cultuurhistorisch erfgoed zoals de 

geschiedenis en tradities van de duivenmelker 

of de muziek in Stein behoren hiertoe.

Van belang hierbij is ook dat de 

samenwerking tussen de verschillende 

organisaties die zich in de gemeente met 

erfgoed bezighouden, gestimuleerd en 

gefaciliteerd wordt. Op die manier kunnen 

de parels van Stein met elkaar verbonden 

worden en hebben we iets te bieden. 

Een bijzonder aspect hierbij is, dat ook voor 

de eigen inwoners duidelijk moet zijn wat de 

waarde en uniciteit van deze parels is. 
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Kunst en cultuur
 

DOS onderschrijft het gemeentelijk 

beleid tot stimulering van de kunst als 

uitdrukkingsvorm en het toegankelijk maken 

voor een breed publiek. In Stein wordt kunst 

met een grote K en kleine k geschreven. 

Dit wordt tot uitdrukking gebracht door 

diverse organisaties die, in samenwerking 

met de gemeente Stein, op het gebied van 

kunst en muziek op hoog niveau actief zijn. 

DOS ondersteunt het voortbestaan van 

deze organisaties en is doordrongen van 

de bijdrage van kunst en cultuur aan de 

leefbaarheid van de woonkernen. Daarbij is 

DOS van mening dat de scholen gestimuleerd 

moeten worden tot activiteiten, waarbij 

leerlingen kennis kunnen opdoen van het 

lokale aanbod aan kunst en cultuur. 

 

Recreatieve verbinding 
over de Maas
 

Een belangrijk project waarvan de 

haalbaarheid wordt onderzocht is de realisatie 

van een recreatieve verbinding met België 

waarbij een vaste oeververbinding via een 

fietsbrug, een waardevolle bijdrage zou 

kunnen leveren aan de aantrekkelijkheid 

van bestaande fietsroutes. De brug heeft 

een symbolische functie als landmark en als 

verbinder in het Maasdal en tussen de beide 

Limburgen. De brug leidt tot vergroting van 

de toeristische en economische kansen voor 

Stein maar ook voor de regio. DOS zal zich 

blijven inzetten voor de haalbaarheid van 

deze verbinding.  

Dienstverlening aan 
organisaties
 

Naast het beheer van afzonderlijke parels van 

Stein lopen er ook initiatieven en projecten 

waarbij nadrukkelijk de verbinding wordt 

gelegd tussen groenprojecten, erfgoed, 

cultuur en toerisme: Ontwikkeling RivierPark 

Maasvallei, Project Cultureel Erfgoed en het 

Project Erfgoedbeleid. In al deze projecten 

zijn vele vrijwilligersorganisaties actief.  

DOS is er zich van bewust, dat deze 

organisaties hard nodig zijn, maar dat er  

soms ook erg veel van hen gevraagd wordt. 

Daarom pleit DOS voor de benoeming van 

een functionaris, die de besturen van de 

verenigingen en organisaties kan bijstaan in 

de complexe materie van projectontwikkeling 

en subsidies.

DOS pleit ervoor om al deze ontwikkelingen 

en projecten vanuit een toeristische visie te 

benaderen en te verbinden. Uitganspunt voor 

DOS is hierbij de gerichtheid naar de Maas: 

‘Mèt de naas noa de Maas!’

DOS blijft zich 
inzetten voor

• zowel de positie van de Steinse 

ondernemers als de gemeente t.o.v. 

de Chemelot campus te versterken 

en meer te verbinden; 

•  kleinschalige economische 

initiatieven voor dagdagelijkse 

voorzieningen in de kleinere kernen 

mogelijk te maken; 

•  de verbinding van Oud-Stein met 

het centrum zichtbaar en fysiek te 

bewerkstelligen;

•  het onderwijs, zowel primair als 

voortgezet te verbinden met 

ondernemend Stein.

•  een gezonde balans tussen 

economische groei en leefbaarheid 

te bewaken. Meers is de locatie 
van de fietsbrug 
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Innovatieve sociale dienst

Essentieel bij ondersteuning in het sociaal 

maatschappelijk verkeer is de Sociale Dienst. 

Nu de gemeenteraad besloten heeft dat de 

Sociale Dienst zelfstandig blijft functioneren, 

vinden we dat actief ingespeeld moet worden 

op de mogelijkheden die de Participatiewet 

biedt. Zeker nu de regering het mogelijk 

maakt om met minder regels meer te 

bereiken. De bijstand moet geen hangmat 

maar een vangnet zijn. Intensivering van het 

beleid om mensen weer aan de slag te krijgen 

(ook onze nieuwkomers, statushouders) is in 

deze betere economische tijden noodzaak. 

In de uitvoering van dit beleid hoort een 

Sociale Dienst die samen met de betrokkenen 

op zoek gaat naar de mogelijkheden om 

hun zelfredzaamheid te versterken. Naast 

het gebruik maken van de beschikbare 

regelingen en middelen willen wij ook dat op 

een creatieve en innovatieve wijze gekeken 

wordt naar mogelijkheden om mensen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt te laten 

participeren.

Concreet betekent dit dat 

bijstandsgerechtigden en WSW-ers door 

scholing, opleiding en leer-werkplaatsen 

geholpen worden in het vinden van een 

arbeidsplaats. De tijd is er rijp voor. Goed 

sociaaleconomisch samenspel met de 

ondernemers in Stein is cruciaal hierbij. We 

beseffen dat we flink moeten investeren, 

en dat de kost voor de baat gaat. We 

hanteren dan ook het standpunt dat er van 

vrijblijvendheid geen sprake meer kan zijn. 

Iedereen moet participeren.

Vixia

Participeren geldt ook voor de Steinse 

werknemers van Vixia. De komende tijd zal 

er extra energie gestoken moeten worden 

in hun toekomstige werkgelegenheid. 

Zeker nu het door ons gewenste Regionale 

Participatiebedrijf niet van de grond komt 

in een vorm zoals wij dat willen. Onze 

beleidskaders moeten hierbij helder en 

transparant zijn. Niet pappen en nathouden, 

maar daadwerkelijk vernieuwen. 

Als dit streven regionaal verwezenlijkt 

wordt, is dit prima. Lukt dit niet, dan zal 

er een ‘Plan B’ zijn. Een plan waarbij we 

een Steins Werkbedrijf inrichten waar de 

Steinse WSW-werknemers werkgelegenheid 

geboden wordt. Waar dit een verantwoorde 

keuze is, kan detachering bij een SW-bedrijf, 

‘social firm’ of groenbedrijf gerealiseerd 

worden. Om deze resultaten te behalen zal er 

geïnvesteerd moeten worden in mensen en 

organisaties.

Iedereen draagt bij
 

Deelname aan sociaal maatschappelijke 

activiteiten geldt ook voor mensen die om 

welke reden dan ook in een uitkeringssituatie 

zijn beland. Het feit dat je een uitkering 

krijgt is voor ons geen reden om niet deel 

te nemen aan het sociaal-maatschappelijk 

verkeer. We zijn voorstander om mensen met 

een uitkering activiteiten te laten verrichten 

die bijdragen aan en van nut zijn voor de 

kwaliteit van de leefomgeving van ons 

allemaal. Trots dat je op een of andere manier 

bijdraagt en je daarmee wellicht ook weer 

hernieuwde energie krijgt, doordat je ‘ertoe 

doet’ is voor ons een uitgangspunt voor alle 

uitkeringsgerechtigden. 

Senioren
 

Speciale aandacht dient te worden gegeven 

aan de senioren. Immers door de vergrijzing 

neemt het aantal senioren relatief toe. 

DOS staat voor een integrale aanpak van 

seniorenbeleid. Van belang is dat senioren 

zelf direct betrokken worden bij het maken en 

uitvoeren van seniorenbeleid. 

De kwaliteit van de leefomgeving van 

senioren wordt bepaald door andere 

behoeften. Denk daarbij aan bereikbaarheid 

en vervoer, aan woningen die passen bij 

elke levensfase en aan het stimuleren van 

activiteiten en evenementen waardoor onze 

senioren betrokken blijven bij de Steinse 

gemeenschap. Op het gebied van vervoer 

heeft de wensauto al een functie, maar het 

herstellen van een opstapplaats voor de 

4. SOCIAAL-
MAATSCHAPPELIJK

#  samen 
aan 
de 
slag 

In onze gemeente hebben we te maken 

met allerlei groepen mensen; verschillend 

in leeftijd en levensfase, verschillend in 

interesses, werkend of met een bepaalde 

afstand tot de arbeidsmarkt, gezond of 

hulpbehoevend. We streven ernaar dat 

iedere burger zo optimaal mogelijk kan 

participeren aan het sociaal maatschappelijk 

verkeer. Waar er extra ondersteuning nodig 

is om deel te kunnen nemen aan het sociaal 

maatschappelijk verkeer bieden we die. 

Want het moet voor iedereen de moeite waard 

zijn in Stein.

Waar het nodig is moeten we professionals 

inzetten. Maar waar dat kan willen we van 

dure geïndiceerde individuele zorg naar 

ondersteuning via algemene voorzieningen. 

Belangrijk is om de extra middelen die 

ingezet worden om de zorg te verschuiven 

van zwaar naar licht en zelfs preventie, goed 

te monitoren en de concrete ‘opbrengsten’ 

hiervan in beeld te krijgen. De samenwerking 

en communicatie met zorgverwijzers zoals 

huisarts, wijkverpleging en ‘sociale-teams’ 

kan beter. Door hier meer op in te zetten zal 

wellicht nog meer ondersteuning via algemene 

voorzieningen ingezet kunnen worden. 
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liep met wat landelijk als normaal wordt 

gezien, deels omdat we te maken hadden 

met bezuinigingen. Gezien het feit dat we 

erin geslaagd zijn de budgetten in dit kader 

goed te beheersen en deels omdat er meer 

ruimte is zijn wij voorstander van een meer 

ruimhartige benadering van de huishoudelijke 

hulp. Het vouchersysteem kan daarbij ook 

helpen. 

Jongeren

Zoals gesteld hebben we te maken met een 

veelzijdige gemeenschap. Elke generatie, dus 

ook de jeugd, verdient daarbij de aandacht. 

Jeugd is overigens een ruim begrip. Voor dit 

programma willen een onderscheid maken in 

jongere kinderen en oudere jongeren. 

Ten aanzien van de eerste groep is 

het primaire aandachtsgebied van de 

gemeente vooral het onderwijs en vrije 

tijd. Voor de tweede groep zijn vooral de 

(sport)verenigingen en maatschappelijke 

organisaties van belang.

Onderwijs / 
Onderwijshuisvesting

Een belangrijke ‘drager’ van het sociaal 

maatschappelijk verkeer in een gemeenschap 

is de school, die uiteraard dient voor de 

ontwikkeling van de leerlingen, maar ook in 

nauw contact staat met de omgeving. Voor 

ons betekent dat ook dat in elke kern van 

onze gemeente in principe een school hoort 

te zijn, als het aantal leerlingen niet onder een 

bepaald minimum komt te vallen. We zullen 

bij het schoolbestuur Kindante (die feitelijk 

gaan over het wel of niet sluiten van scholen) 

aankaarten dat zij zich hierop moeten 

instellen. 

Onze visie op onderwijshuisvesting is 

gebaseerd op ons kernenbeleid. Wij vinden 

dat het unieke van de gemeente Stein 

onder andere nog te vinden is in de dorpse 

saamhorigheid. Mensen kennen elkaar, zorgen 

voor elkaar, kinderen kunnen nog veilig op 

straat spelen en onderwijs dichtbij zorgt 

ervoor dat kinderen nog te voet of op veilige 

afstand met de fiets naar school kunnen.

DOS is in principe voorstander van het 

realiseren van kindcentra. Maar vooral vinden 

wij van belang dat scholen samenwerken 

met meerdere instanties, in het belang van 

de kinderen, ook als die niet op de locatie 

aanwezig zijn. 

“It takes a village to raise a child” 

 

Hiermee wordt bedoeld dat een kind 

de beste mogelijkheden krijgt om een 

gezonde volwassene te worden als de hele 

gemeenschap daar een actieve rol bij speelt. 

In Stein komen alle disciplines rondom een 

kind en het gezin samen en vormen een goed 

functionerend netwerk. Passend onderwijs, 

jeugdhulp en VVE zijn een gedeelde 

verantwoordelijkheid van verschillende 

partijen. De inhoudelijke samenwerking tussen 

scholen, jeugdhulp en gemeenschap moet 

bevorderd blijven, ook op het gebied van 

kunst en cultuur, muziek, sport en bewegen.

Jeugd als bouwsteen 
voor een nieuwe generatie

De jeugd is een belangrijke bouwsteen voor 

nu en voor de toekomst. We zien dat veel 

jongeren, mede door de digitalisering, anders 

betrokken zijn allerlei maatschappelijke zaken. 

We willen naar wegen zoeken, die passen bij 

hen, maar die toch ook hun maatschappelijke 

betrokkenheid vergroten en helpen hen actief 

te leren participeren in onze maatschappij. 

We willen specifiek voor deze doelgroep een 

traject starten waarbij de jeugd een soort 

maatschappelijke rol gaat vervullen in de wijk 

of omgeving. 

We denken daarbij aan het voorbeeld uit 

IJsland waarbij de jeugd actief is bij het 

onderhouden van de wijk, het verrichten 

van werkzaamheden ten behoeve van 

bijvoorbeeld ouderen in de wijk of door 

bijvoorbeeld samen de handen in elkaar te 

slaan bij het herstellen van het sportcomplex. 

We zien de digitalisering niet als een 

bedreiging maar als een kans om door 

middel van onder andere buurtapps, kort 

en effectief in de kern dingen te kunnen 

regelen voor elkaar. We willen de jeugd 

regionale bus in elke grotere kern is een 

goede en gewenste verbetering. Ook de 

beschikbaarheid van parkeerruimte voor 

hulpverleners in straten waar een concentratie 

van ouderenbewoning is, vinden wij van 

belang. 

DOS wil zich ervoor inzetten dat er voldoende 

passende woningen voor senioren komen, 

en dat er eenvoudige procedures komen 

bij het kunnen krijgen van voorzieningen. 

Daarnaast zullen wij burgerinitiatieven voor 

alternatieve woonvormen stimuleren. Al 

deze elementen zijn van belang voor een 

goede ouderenzorg. Daarbij hoort overigens 

ook een heldere aanpak op het gebied 

van ouderenmishandeling en ontspoorde 

mantelzorg.

De communicatie vanuit de gemeente moet 

begrijpelijk en toegankelijk zijn. In de visie 

voor dienstverlening van de gemeente 

Stein is al opgenomen dat diensten digitaal 

aangeboden worden, maar dat het ook, indien 

nodig, schriftelijk of persoonlijk kan. DOS 

vindt dat dit in de toekomst geborgd moet 

blijven. 

In het lokaal armoedebeleid moet er 

ook aandacht zijn voor senioren. DOS is 

voorstander van het onderzoeken naar de 

mogelijkheden van het aanbieden van een 

collectieve zorgverzekering voor mensen met 

een laag inkomen. 

Inclusieve samenleving

In juli 2016 is het VN-verdrag inzake de 

rechten van personen met een handicap 

van kracht geworden. Dat is een 

belangrijke stap in de continue opgave om 

participatiedrempels in de Nederlandse 

samenleving te slechten en om ervoor te 

zorgen dat mensen met een beperking in de 

samenleving kunnen meedoen. 

Naast fysieke, sociale en digitale 

toegankelijkheid betreft dit eveneens arbeid, 

onderwijs, wonen, goederen en diensten, 

verkeer en vervoer, zorg, ondersteuning, 

sport, cultuur en vrijetijdsbesteding. Een 

grote gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

DOS pleit ervoor dat er zo snel mogelijk een 

lokale inclusie-agenda opgesteld wordt. Met 

prioritering vastgesteld in samenspraak met 

brede vertegenwoordiging van inwoners, 

bedrijven, scholen, verenigingen en zorg- & 

welzijnssector. 

Mantelzorg

Het is een gegeven dat vele mensen in 

meer of mindere mate aangewezen zijn op 

hulp van anderen. DOS heeft groot respect 

en waardering voor deze mantelzorgers. 

Wij erkennen dat de zorgtaak een behoorlijke 

aanslag is op hun eigen belasting.

We zijn natuurlijk blij dat in onze 

gemeenschap zoveel mensen deze zware 

zorgtaak op zich nemen. We zien dat 

mantelzorgers in toenemende mate een 

soort eerstelijnszorgtaak gaan invullen. 

Een dergelijke zorgtaak vergt naast tijd 

ook een bepaalde deskundigheid. Wij zien 

het als een taak van de gemeente om de 

mantelzorgers in staat te stellen deze taak op 

zich te nemen. Zij moeten met hun vragen 

bij een ‘open loket’ terecht kunnen, waarbij 

ze op allerlei manieren gemakkelijk toegang 

krijgen tot diverse voorzieningen, eventueel 

per kern georganiseerd. Mensen moeten 

soms geholpen worden om hun hulpvraag 

te definiëren en vervolgens moeten er, soms 

direct, stappen worden gemaakt. Snelheid 

en effectiviteit zijn daarbij van belang in de 

gemeentelijke organisatie.

De zorg en de bijbehorende belasting 

kunnen we niet wegnemen, maar dat kunnen 

we wel verlichten en bijzonder waarderen. 

We willen specifiek voor de mantelzorgers 

op dat vlak in het kader van subsidiebeleid 

een waarderingsregeling in het leven roepen 

die bijvoorbeeld hen in staat stelt om deel 

te nemen aan verenigingen of evenementen, 

zodat zij daarmee ook de ‘momenten voor 

henzelf’ kunnen hebben.

Er is de laatste jaren bezuinigd op de 

huishoudelijke hulp. Deels doordat we in 

Stein een regeling hadden die niet in de pas 
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5. BESTUREN 
EN FINANCIËN

#  gezond 

aan de 

maat

De gemeente Stein heeft in de afgelopen 

jaren een gedegen financieel beleid gevoerd. 

Er is tijdig geanticipeerd op bezuinigingen 

vanuit het rijk, waarbij zorgvuldig is gekeken 

naar taken, beperking van lastenstijging 

en maatregelen die onze inwoners zo 

min mogelijk raken. Ondanks alle Haagse 

bezuinigingsdrift zijn wij toch in staat 

gebleken de lokale belastingen niet meer dan 

strikt noodzakelijk te laten stijgen. In onze 

begroting gaan we uit van een goede balans 

tussen inkomsten en uitgaven. 

DOS vindt het belangrijk dat het 

voorzieningenniveau aangepast wordt aan de 

krimp. Toch willen wij o.a. blijven investeren 

in decentrale voorzieningen. Dus ook 

voorzieningen in de kleinere kernen. 

DOS ziet mogelijkheden om in 

gemeentelijke projecten te investeren met 

terugverdienmodellen (revolving funds). 

Een revolving fund neemt een plek in tussen 

subsidies en private investeringen en kan 

ingezet worden bij maatschappelijk gewenste 

ruimtelijke ontwikkelingen die voor private 

partijen in eerste instantie niet interessant 

lijken maar maatschappelijk van betekenis 

zijn. Een fonds is in deze context een voor 

een bijzonder doel vastgelegde hoeveelheid 

kapitaal, een potje gelabeld geld. 

Een bijzonder kenmerk van een revolving 

fund is dat het potje zichzelf deels moet 

aanvullen. De besteding van het geld moeten 

zorgen voor revenuen.

stimuleren om hierin te participeren door hen 

bijvoorbeeld een gratis (of korting te geven) 

op het lidmaatschap van een vereniging 

of andersoortige sociaal maatschappelijke 

instelling. Op die manier stimuleren we de 

wederzijdse betrokkenheid en de deelname 

aan allerlei sociaal maatschappelijke 

activiteiten.

Stein als evenementen 
gemeente 

We zien dat evenementen steeds 

meer winnen aan terrein als vorm voor 

vrijetijdsbesteding. Stein herbergt al een 

veelheid aan evenementen (Conincx Pop, 

Urpop, Carnaval Mundial, Oogstdankfeest, 

Vrijheid Urmond etc.) die van oudsher zijn 

geworteld in onze samenleving. Dat willen 

we niet alleen behouden maar ook verder 

uitbouwen en versterken. Om die reden zijn 

we voorstander voor het verhogen van het 

evenementenbudget waarbij zowel bestaande 

als nieuwe initiatieven worden ondersteund. 

Daarnaast willen we dat de evenementen 

vanuit de gemeente mede in goede banen 

geleid worden. 

Vergunningendiscussies zoals in het 

verleden willen we niet meer. We zijn daarom 

voorstander om op gemeentelijk niveau een 

evenementen coördinator te benoemen die 

initiatieven ondersteunt en faciliteert. Met 

name kleinschalige activiteiten, die toch een 

verbindende rol in onze samenleving spelen, 

moeten zonder al te veel regelingen, opgezet 

kunnen worden.

Subsidiebeleid 4.0

Onze gemeente gaat prat op het feit dat we 

zoveel verenigingen en instanties hebben die 

bijdragen aan het sociaal-maatschappelijk 

en cultureel welzijn. Ons subsidiebeleid 

is recentelijk aangepast. Toch zijn wij van 

mening dat een verdere aanscherping nodig 

is. We willen een subsidiebeleid waarbij recht 

wordt gedaan aan het gelijkheidsbeginsel; 

bij gelijke omvang en activiteiten, dezelfde 

rechten. 

Tevens dient er meer onderscheid gemaakt te 

worden tussen verenigingen/ organisaties die 

veel activiteiten en evenementen organiseren, 

ook voor mensen buiten de vereniging/

organisatie, versus hen die gericht zijn 

op de reguliere activiteiten. In die situatie 

moet het mogelijk zijn dat organisaties 

via projectsubsidies een financieel hogere 

ondersteuning krijgen.

Carnaval Mundial
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Personeel en interne 
organisatie extern gericht

De afgelopen periode is hard gewerkt om een 

organisatievernieuwing te bewerkstelligen. 

Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld en 

een daarbij behorend uitvoeringsplan met een 

groot aantal actiepunten. De hoofddoelen van 

het veranderproces waren het op orde brengen 

van de basis en het scheppen van een cultuur 

waarin samenwerken een vanzelfsprekendheid 

wordt. In een redelijk korte tijd zijn er grote 

stappen gemaakt. Het inhuurpercentage is 

drastisch verlaagd en de cruciale functies zijn 

structureel ingevuld. 

In de komende periode is het belang 

dat de gemeentelijke organisatie verder 

ontwikkeld wordt. De gemeente Stein 

moet blijven investeren in haar personeel. 

Goed werkgeverschap is daar de basis van. 

Verder moet de gemeente een voorbeeld 

zijn voor ondernemers. Invulling geven aan 

garantiebanen en het aanbieden van stage- 

en werkervaringsplekken zijn hierbij goede 

voorbeelden. 

De gemeente richt zich op de behoeften 

van de inwoners, verenigingen en 

ondernemers. Deze complexe en persoonlijke 

dienstverlening vraagt om een actieve en 

meewerkende houding van professionele, 

betrokken medewerkers. DOS staat voor 

een slank, daadkrachtig, integer en flexibel 

ambtelijk apparaat. DOS wil dat de inwoners, 

verenigingen en ondernemers kunnen rekenen 

op een goede efficiënte gemeentelijke 

dienstverlening. Zoveel mogelijk diensten 

worden digitaal beschikbaar gesteld. Omdat 

hierbij wordt aangesloten bij de landelijke (ICT)

ontwikkelingen, dient flexibiliteit en vooral ook 

betrouwbaarheid van de ICT-voorzieningen 

voorop te staan. Dit ook in het kader van de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming 

die met ingang van 25 mei 2018 van kracht 

wordt.

Belastingen/lastendruk

De gevolgen van het nieuwe regeerakkoord 

worden pas bij de meicirculaire 2018 door 

het Rijk bekend gemaakt. DOS wil geen 

loze beloften tot belastingverlaging in de 

gemeente Stein doen, omdat de financiële 

consequenties voor gemeenten nog niet te 

overzien zijn. Wel blijven wij kritisch naar de 

lastendruk van onze inwoners en ondernemers 

kijken. Wij achten het van belang dat het 

gemeentelijke belastingbeleid wordt afgestemd 

op de ambities die de gemeente heeft, met 

oog voor de lastendruk van onze inwoners 

en ondernemers. De huidige verhouding in 

gemeentelijke belastingen tussen eigenaren 

van woningen en huurders is prima. Daarmee 

geven wij invulling aan het sociale gezicht van 

onze partij om mensen met een lager inkomen 

ook minder belasting te laten betalen.

Algemene reserve

De afgelopen jaren hebben we door een 

actief beleid een grote reserve kunnen 

opbouwen binnen de gemeente Stein. Deze 

middelen kunnen we inzetten om financiële 

tegenvallers op te vangen en om te investeren 

in nieuwe programma’s en aanpak die 

kostenverlaging met zich meebrengen. DOS 

vindt dat de reserve geen spaarpot is maar 

een mogelijkheid om eventuele tegenvallers 

op te vangen. Mits besteed aan zichtbare en 

belangrijke doelen, mag de algemene reserve 

worden ingezet als financieringsmiddel.

Financiering Sociaal Domein

Het uitgangspunt is dat binnen het sociaal 

domein in principe sprake is van een gesloten 

financiering. Wij willen dat graag in stand 

houden. Dat betekent dat de inkomsten 

van het rijk in dit domein in de pas moeten 

lopen met de gemeentelijke uitgaven en 

dat het ambitieniveau wordt aangepast als 

de middelen vanuit het rijk meer of minder 

worden. De budgetten zijn daarbij volledig 

ontschot en inwisselbaar binnen het taakveld.

Bestuurscultuur

De afgelopen periode heeft DOS ingezet op 

het verbeteren van de bestuurscultuur. Een 

van de middelen om hiertoe te komen is 

aanpassing van het vergadersysteem binnen de 

gemeente. Hoewel er nog maar kort vergaderd 

wordt volgens dit systeem, zijn wij positief. 

We willen echter nog meer af van het naar 

binnen gerichte politieke karakter. Inwoners, 

verenigingen en ondernemers mogen een 

grotere rol spelen bij de besluitvorming. DOS 

streeft naar een constructieve samenwerking 

met alle partijen waarbij op basis van goede 

zakelijke argumenten met elkaar wordt 

gedebatteerd en besluiten worden genomen. 

Daarbij hechten wij grote waarde aan 

integriteit, vakmanschap en gewoon ‘gezond 

boerenverstand’. 

Veiligheid
 

Stein beschikt sinds kort over een Politieloket 

in het gemeentehuis. Wij zijn van mening dat 

ordehandhavers, inclusief de Buitengewone 

Opsporingsambtenaren vooral deel moeten 

uitmaken van het maatschappelijk verkeer. Wij 

zijn voorstander dat zij zoveel als mogelijk (ook 

fysiek) contacten onderhouden met de kernen 

en de wijken. Ook in het kader van veiligheid 

en veiligheidsbewustzijn kunnen wij ons goed 

voorstellen dat zij een verbinding aangaan met 

de Dorpsplatforms. 

Bij een kwalitatief goede woonomgeving 

horen voor ons ook veiligheid in de wijk en 

bestrijding van criminaliteit. Handhaving 

van de afgesproken leefregels is primair een 

verantwoording van de burger zelf. Politie en 

Boa’s dienen corrigerend op te treden als dit 

noodzakelijk is.
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SPEERPUNTEN 
2018 EN LATER...  

SUCCESSEN 
IN DE AFGELOPEN
VIER JAAR

· Herinrichting (Winkel)centrum Stein

· Renovatie Omphaliusplein

· Bouw IKC de Triviant

· Renovatie brug Berg aan de Maas

· Multifunctionele optochthal  Berg aan de Maas

· Herinrichting Maasband

·   Renovatie wegen Poelstraat, Geloesstraat, van Mulkenstraat, 

Mergelakker Elsloo

·  Renovatie Obbichterstraat, Kerkstraat, Julianastraat, 

Raadhuisstraat en Gebiedsgewijze aanpak Berg aan de Maas

· Renovatie Museum Stein

· Streekmuseum Elsloo

· Dorpsdagvoorziening Bie Gerda Meers

· Overdragen fanfarezaal aan carnavalsvereniging

· Gebiedsgerichte aanpak Urmond-Oost

· Laagste winkelleegstand in Limburg

· Werkloosheid onder gemiddelde Limburg

·  Begroting en financiën goed op orde ondanks 

overheidsbezuinigingen

·  Relatief goed score op het gebied van veiligheid

· Dorps Platforms in elke kern

· JULIE-maatregelen bij Scholen (veilige oversteekplaatsen)

· Geen spoorwegschermen Elsloo

· Introductie Economisch beleidsplan voor Stein

·  Opknappen kerkhoven

· Financiën Steinerbos op orde

·  Upgrading Buitengebied Steinerbos

· Nieuw Subsidiebeleid

· Verkeersarrangement Elsloo

· Wensauto / wensbus

· Waarderen van vrijwilligers / Volontario

· De Oefenruimte voor bands    
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Ons verkiezingsprogramma vertalen wij onder andere in de volgende 

concrete speerpunten voor de periode 2018-2022:

 

· Verbetering Infrastructuur Stationsstraat Elsloo

· Pleinen in de kernen meer inrichten als ontmoetingsplaats

· Herinrichting Dor. Verschureplein

· Herinrichting Jurgensstraat

·  Versterken oude dorpskernen Oud-Elsloo, Catsop,  

Oud-Urmond, Oud-Stein

· Ondersteuning verenigingen bij evenementen en subsidies

· Laadstations voor elektrische fietsen

· Beveiliging route schoolgaande kinderen Meers

· Inrichting recreatieve routes en verblijfplaatsen,

· Versterken en benutten rivierenpark Maasvallei

·  Toekomstbestendige onderwijshuisvesting in Berg a/d Maas 

en Urmond: in beide kernen een school die samen 

een kindcentrum vormen

·  Toekomstbestendige onderwijshuisvesting in de kern Stein,  

waarbij integraal naar de diverse opties gekeken wordt.

·  Zonnepanelen over de A76; het benutten van de ruimte 

over de autosnelweg in Stein als energiegebied

·  Duurzaamheidsproject zonnepanelen:  

25% van de woningen over 5 jaar

· Invoeren Groene Bouwleges

·  Vergroening woonkernen en de directe omgeving 

t.o.v. industriële gebieden

·  Historische landbouwgrond bestempelen en uitbouwen 

als cultureel erfgoed

· Rotonde Business Park Stein

· Betere bereikbaarheid bedrijventerreinen

· Ondersteuning verenigingen bij evenementen en subsidies

· Ondersteuning cultuurhistorie in onze dorpskernen

· Pilot ‘IJslands model’

· Ondersteuning Mantelzorg

· A76 openstellen voor overgang culturele (carnavals)stoet

·  Versterken transparantie, toegankelijk en dienstverlening gemeente

·  Maximale (arbeids)participatie voor iedereen

 

Zonnepanelen over de A76

SPEERPUNTEN 2018 
EN LATER 
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