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DOS Beter Lokaal 

DOS is een lokale politieke partij met een lange geschiedenis en dus veel ervaring in de Steinse 

politiek. DOS is al 20 jaar de grootste politieke partij in Stein. In die 20 jaar heeft DOS nagenoeg 

continu regeringsverantwoordelijkheid gedragen. Kiezers waarderen ons voor ons consequent en 

consistent beleid waarbij ook de verantwoordelijkheid niet wordt geschuwd om soms moeilijke en 

ook niet altijd populaire maatregelen te nemen, ook als het ging over het functioneren van de eigen 

partij.  

Het consistente en consequente beleid is verankerd in het zogenaamde kernenbeleid. In de komende 

tijd zullen een behoorlijk aantal taken van de rijksoverheid of de provincie worden overgedragen 

naar gemeenten. Het gaat over drie beleidsvelden: jeugdzorg, begeleiding naar werk 

(Participatiewet) en de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). 

Deze zogeheten decentralisaties in het sociale domein maken ons kernenbeleid actueler dan ooit. De 

overheid zegt immers dat deze taken het beste, decentraal, zo dicht mogelijk bij de inwoners kunnen 

worden georganiseerd, namelijk in de kernen en wijken, de aders van onze samenleving. Dan is het 

een groot voordeel dat je als gemeente al een dergelijke structuur hebt opgebouwd en in het 

verleden in de gemeente Stein niet gekozen is voor centralisatie. 

DOS is een partij die vooral ook zoekt naar verjonging en vernieuwing. Dat komt onder andere tot 

uitdrukking in onze kandidatenlijst, waar ten opzichte van de vorige verkiezingen ongeveer een derde 

nieuwe kandidaten op staan en waar ook jongeren de kans krijgen. Maar ook nemen we actief deel 

aan de Steinse Jongeren Advies Raad en hebben we bijvoorbeeld een initiatiefvoorstel voor 

Jongerenhuisvesting ingediend. 

Bijna driekwart van onze inwoners doet op de een of andere manier minstens een keer per maand 

wel iets voor de gemeenschap, hetzij georganiseerd of individueel. Deze energie of kracht moeten 

we nog meer koesteren en weten te faciliteren. De gemeente moet dat samen met haar inwoners 

doen. Dat vraagt een andere rol van politiek en bestuur maar ook van onze inwoners. De landelijke 

overheid trekt zich steeds meer terug. Steeds meer taken komen op gemeenten af. Gemeenten 

moeten die taken vervolgens wel met minder geld uitvoeren. Dat zal best lastig worden maar niet 

onmogelijk. In vergelijking met grote steden mogen wij blij zijn met een lokale structuur van 

verenigingen en instellingen en een schaalgrootte die overzichtelijk is. DOS is van mening dat als je 

de dingen efficiënter organiseert en daarnaast de lokale kracht beter faciliteert, de gemeente deze 

taken best zelf kan uitvoeren, samen met haar inwoners.  

Onze verkiezingsleus is: ‘Beter Lokaal’. Volgens ons zijn de oplossingen lokaal, dus in de kern en/of 

wijk te vinden. Het gaat hier zelfs om maatwerk en oplossingen kunnen dus per kern verschillen. 

Maar ook ‘Beter Lokaal’ omdat wij als lokale politieke partij niet gebonden zijn aan landelijke 

richtlijnen en/of standpunten. Wij houden ons louter bezig met de belangenbehartiging van u als 

inwoner en de gemeente.  

En tenslotte ‘Beter Lokaal' omdat DOS een vereniging is van mensen met hart voor de gemeenschap 

en maatschappelijke betrokkenheid, niet alleen op papier, maar ook in de praktijk.  

De leden van DOS zijn dan ook meestal actief in diverse verenigingen of stichtingen binnen onze 

gemeente. De inwoners weten dat. In de afgelopen periode hebben veel mensen ons benaderd. Vaak 



kunnen wij dan helpen. Onze raadsleden, commissieleden en wethouders zijn gemakkelijk te 

benaderen en komen gemaakte afspraken na. Ons ledental is gegroeid omdat leden bij ons kunnen 

meepraten en meebeslissen.  

Onze kernpunten zijn opgesloten in de naam: Democratisch Onafhankelijken Stein. Democratie staat 

voorop. De meerderheid beslist, maar wij vinden dat de meerderheid rekening moet houden met de 

wensen van de minderheid. Wij brengen dit al jaren in de praktijk als bestuurspartij in de 

gemeenteraad. Een bijzonder aspect van democratie is openheid en transparantie. DOS heeft steeds 

een luisterend oor voor de mening van anderen. Dat wil echter niet zeggen dat DOS met “alle winden 

meewaait”. In tegendeel! DOS heeft duidelijke opvattingen over wat in en door de gemeente gedaan 

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

een transparante wijze en is altijd bereid tot discussie en uitleg.  

Tweede kernpunt is onze onafhankelijkheid. DOS heeft geen binding met partijen op provinciaal of 

landelijk niveau. Wij richten onze politiek puur op onze eigen inwoners, onze eigen gemeente en 

regio. Alle besluiten die we nemen, bijvoorbeeld in de gemeenteraad, worden getoetst op het belang 

van de gemeente en haar inwoners. Jarenlang zet DOS zich al in voor een gemeentelijk beleid, dat 

uitgaat van goede leefbaarheid in de dorpen en wijken, het kernenbeleid. Wij blijven van mening dat 

leefbare kernen en wijken, met goed bereikbare basisvoorzieningen (gezien de vergrijzing) meer dan 

ooit nodig zijn. Die leefbaarheid is een uitstekend bindmiddel voor de bewoners. Wij hebben oog en 

oor voor initiatieven van bewoners die ten goede komen aan de leefbaarheid in hun directe 

omgeving.  

Uitgangspunten Verkiezingsprogramma 

De gemeente Stein bestaat uit 5 kernen die zijn onderverdeeld in 13 wijken en buurten. DOS is en 

blijft van mening dat het in elke kern “goed toeven” moet zijn. Dat wil zeggen dat leefbaarheid in 

elke kern op een dusdanig peil hoort te zijn dat het niet alleen prettig wonen (en werken) is maar dat 

de leefbaarheid ook aansluit bij de behoeften van de inwoners. Uiteraard passend binnen de huidige 

inzichten van wat maatschappelijk gezien als reëel en haalbaar wordt beschouwd (kwaliteit boven 

kwantiteit). 

De leefbaarheid in een kern, wijk of buurt als zodanig wordt in het algemeen beïnvloed door de 

demografische samenstelling van de inwoners, de wijzigingen in het leefpatroon, de identiteit en 

kerngebondenheid, de werkgelegenheid, de (sociale) infrastructuur en door middelen 

(voorzieningen) en hun beschikbaarheid. 

Vooral op het demografische vlak en op het gebied van middelen is er de komende jaren sprake van 

een ander beeld van hoe de werkelijkheid in elkaar zit.  

Daarnaast kan en mag niet worden uitgevlakt dat door de toenemende mobiliteit van mensen er een 

beweging zichtbaar is met betrekking tot de leefpatronen en de directe herkenbaarheid van en 

verbondenheid met de woonkernen.  

Het behouden en versterken van de leefbaarheid moet wat DOS betreft in dit perspectief worden 

geplaatst en heeft geleid tot de volgende uitgangspunten: 

1. We kiezen voor het behoud van de leefbaarheid in elke kern. 



Behoud van leefbaarheid moet aansluiten bij de behoeften van burgers. De aanpak moet passen 

binnen de context van de demografische en maatschappelijke ontwikkelingen en gebaseerd zijn op 

een effectieve en efficiënte aanwending van beschikbare middelen. Daar waar middelen en 

mogelijkheden schaars zijn, zullen wij kiezen voor een evenwichtige verdeling over de verschillende 

kernen. 

 

De inrichting van onze woonomgeving wordt gebaseerd op het principe van duurzaamheid en 

integraliteit. Dit betekent dat wij uitgaan van  een gemeenschap waar in verschillende 

leeftijdsgroepen met elkaar vormgegeven wordt aan de woonomgeving. Woningen dienen daarbij 

geschikt te zijn voor “alle leeftijden” (levensloopgeschikt) en eenvoudig aan te passen aan de 

individuele behoefte van de bewoner. Actief anticiperen in relatie tot economische ontwikkeling van 

bijvoorbeeld de Chemelot Campus is daarbij één van de speerpunten. Kernwoorden voor 

leefbaarheid zijn: alle leeftijden, transitie, integraal.  

2. Zorg 

De gemeente krijgt in toenemende mate te maken met zorgtaken en vergrijzing. DOS is van mening 

dat iedereen in de gemeente Stein die zorg nodig heeft en niet beschikt over een sociaal vangnet, die 

zorg ook moet krijgen. Middelen worden op dit moment vooral curatief en niet preventief 

aangewend. Zorgcentra en wijksteunpunten vormen voor DOS een integraal onderdeel van de 

gemeenschap. Koppeling van deze nieuwe voorzieningen aan sociaal culturele activiteiten en 

maatschappelijke en educatieve voorzieningen is voor ons daarbij van belang. De ondersteuning 

vanuit de WMO dient wat ons betreft vooral ook een preventief karakter te krijgen wat betekent dat 

middelen aangewend worden om vooraf te investeren in het behoud van de zelfredzaamheid van 

hulp- of zorgbehoevende burgers. Inzet van mensen vallend onder de Participatiewet (WWB, 

Wajong, WSW) en vrijwilligers moet altijd maximaal gestimuleerd worden. 

3. Onderwijs 

Sinds jaar en dag maakt DOS zich sterk voor kwalitatief goed onderwijs in de gemeente. Zeker zo 

belangrijk als die kwaliteit is echter het feit dat er in elke kern een basisschool moet zijn. DOS heeft 

zich hier in het verleden (Meers) en recent (discussie rondom levensvatbaarheidbasisscholen in alle 

kernen) altijd zeer duidelijk over uitgesproken. De aanwezigheid van een school is van groot belang 

voor de leefbaarheid in die kernen. Wij onderschrijven daarmee het standpunt dat vanuit een 

werkgroep van de gemeenteraad is verwoord waarbij in de toekomst in de gemeente Stein 7 

basisscholen zullen overblijven. In iedere kern een school en in de grotere kernen twee scholen met 

een geografische goede spreiding. Een school zal in de toekomst ook fungeren als integraal kind 

centrum (IKC).  

In een integraal kind centrum worden meerdere disciplines (onderwijs, kinderopvang, 

peuterspeelzaalwerk, maar ook welzijnsactiviteiten) ondergebracht. Daar waar nieuwbouw aan de 

orde is, bijvoorbeeld in Berg aan de Maas, zullen wij inzetten op het creëren van IKC’s. Overigens kan 

ook bij bestaande scholen aansluiting worden gezocht met de IKC’s. 

4. Rol van de gemeente en samenwerking in de regio 



We zijn van mening dat de gemeente een regisserende, faciliterende en bewakende taak heeft ten 

aanzien van het uit te voeren beleid. Van de gemeente en gemeentelijk politiek verwachten wij 

heldere kaders en duidelijke keuzes gebaseerd op een goed doordachte visie. Naast een visie vraagt 

dit ook kwalitatief goede bestuurders. Wij zullen, als wij mogen aanschuiven bij de nieuwe 

coalitievorming, op basis van objectieve kwaliteitscriteria, alleen deelnemen aan een coalitie als 

geschikte bestuurders worden voorgedragen.  

Samenwerking over grenzen met andere gemeenten op het uitvoerend vlak dient te worden 

gestimuleerd. Samenwerking binnen de gemeenschap dient vanuit de politiek en het ambtelijk 

apparaat te worden gestimuleerd. We willen af van het dorpspolitieke karakter en streven naar een 

constructieve samenwerking met alle partijen waarbij op basis van goede zakelijke argumenten met 

elkaar wordt gedebatteerd en besluiten worden genomen.  

We zijn van mening dat de bestuurscultuur in de gemeente moet worden verbeterd. Sneller en 

effectievere besluitvorming, het voorkomen van ellenlange discussies alsmede de helderheid en de 

transparantie van afhandeling van zaken moet worden verbeterd. Het betrekken van de burger bij 

zowel de besluitvorming als uitvoering dient te worden vergroot in zowel in kwantiteit als kwaliteit. 

Wij zijn willen parallel met het initiatief van de Dorpsontwikkelingsraad in Meers (DOP) soortgelijke 

initiatieven stimuleren en faciliteren in andere kernen om zodoende de directe binding met wat er 

leeft en wat men belangrijk vindt in een kern te versterken.  

5. Openbare orde en veiligheid 

Over het algemeen is de veiligheid in onze gemeente volgens de politiemonitor toegenomen. Het 

veiligheidsgevoel van onze inwoners (de mate waarin onze burgers veilig voelen) is echter 

afgenomen. Meer blauw op straat is een uitspraak die regelmatig wordt gebruikt. DOS is van mening 

dat de wijkagent nog veel te veel achter zijn bureau met papierwerk bezig is. De wijkagent zal vaker 

daadwerkelijk in de wijk aanwezig moeten zijn om samen met de gemeente en de inwoners te 

werken aan de verbetering van de veiligheid. De politie is nog te vaak slecht benaderbaar en koppelt 

niet terug wat met meldingen wordt gedaan. Daardoor raken mensen het geloof in de politie kwijt en 

zullen zij overlast en kleinere vergrijpen minder vaak melden. Dit is een trend die moet worden 

tegengegaan. 

Ook dient er bijzondere aandacht te zijn voor de veiligheid van achterpaden, speeltuintjes en 

parkeerplaatsen. Op sommigen van deze plekken voelen mensen zich onveilig en dat is niet 

bevorderlijk voor de leefbaarheid in dat gebied. Fysieke maatregelen zoals aanvullende verlichting 

maar ook trajecten waarbij de dialoog tussen bijvoorbeeld jongeren en buurtbewoners wordt 

opgepakt, zijn wat ons betreft mogelijke oplossingen voor deze problematiek. Strafbare feiten dienen 

altijd gemeld te worden ook serieus te worden genomen door gemeente en politie. 

Vanuit de politie zijn steeds minder uren beschikbaar voor handhaving. Handhaving is tegenwoordig, 

na preventie en voorlichting, een sluitstuk om je aan de regels te houden. Wij vinden toch dat, hetzij 

door inzet van extra politie of bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s) de handhaving op 

bijvoorbeeld zwerfvuil, kleine verkeersovertredingen en hondenoverlast moet worden 

geïntensiveerd.  

6. Jeugdzorg 



Vanaf 2015 wordt de gemeente integraal verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Met betrekking tot 

jeugdzorg zijn eigen kracht, opgroeien en ontplooien in een sterke leefomgeving de sleutelwoorden 

evenals preventief inzetten. Door preventie en eigen kracht te intensiveren is minder inzet van 

jeugdzorg noodzakelijk. Dit kan door: 

 eerste lijnshulpverlening te verstevigen, minder tweede lijnszorgverlening; 

 ambulante hulp te verstevigen, minder kinderen uit hun gezinssituatie; 

 meer pleegzorg te bieden, minder kinderen in instellingen; 

 betere opvolging van hulp, korter verblijf in een instelling; 

 versterking vrijwillige hulp, minder gedwongen hulp; 

 ontschotting en ontkokering, meer integrale hulp.  

Voorzieningen in de Jeugdzorg moeten aansluiten bij het eigen probleemoplossend vermogen van 

jeugdigen, gezinnen en hun netwerk. Uitgangspunt voor de nieuwe jeugdzorg is “1 gezin, 1 plan, 1 

regisseur”. 

Als je de jeugdzorg op een andere wijze organiseert dan kun je bevorderen dat instellingen verplicht 

moeten samenwerken. Daarnaast willen we bewerkstelligen dat de burger met minder bureaucratie 

te maken krijgt. Doorlooptijden zijn daardoor sneller en dat heeft ook positieve financiële gevolgen. 

De ingang voor de jeugdzorg wordt laagdrempeliger door een centrale toegang: vindplaats= 

actieplaats. De nieuwe aanpak gaat uit  van één team van jeugd- en gezinsgeneralisten (een plan, een 

gezin) en van integrale gespecialiseerde hulp. Daarbij wordt niet gekeken naar allerlei afzonderlijke 

geldstromen maar wordt geredeneerd vanuit een integraal budget (ontschotting). Binnen al deze 

veranderingen zal DOS zich optimaal blijven inzetten voor het leveren van maatwerk, dat de juiste 

hulp zo snel mogelijk op de juiste plek komt, zodat elk kind een zo’n optimaal mogelijke gelegenheid 

krijgt zich te ontwikkelen. 

7. Jeugd- en jongerenwerk 

De jeugd heeft de toekomst. Zeker in crisistijd dient geïnvesteerd te worden in jeugd en jongeren. De 

bestrijding van de jeugdwerkloosheid staat hierbij voorop. Het is een goede zaak dat jongeren tot 27 

jaar niet meer automatisch in aanmerking komen voor een uitkering, maar dat er zwaar ingezet 

wordt op scholing en werk, bijvoorbeeld door het creëren van zogenaamde leerwerkbanen. De 

gemeente Stein heeft als werkgever de afgelopen jaren hierin al het goede voorbeeld gegeven door 

jaarlijks meer dan 10 van deze plaatsen beschikbaar te stellen. We willen het lokale en regionale 

bedrijfsleven nog meer faciliteren en aanmoedigen dit voorbeeld te volgen. Door het beter 

verankeren van ‘Social Return on Investment’ bij aanbestedingen, wordt het aanbieden van 

leerwerkbanen een voorwaarde om van de gemeente Stein een opdracht te kunnen verkrijgen. 

Onder verantwoordelijkheid van DOS-wethouders gebeurt er al jaren veel op het gebied van jeugd- 

en jongerenwerk. Veel vrijwilligers, ondersteund door een professionele welzijnsorganisatie, 

organiseren velerlei activiteiten.  

Op een tweetal locaties zijn jongerencentra in onze gemeente gevestigd. In de komende periode zal 

gekeken worden naar de behoeften van onze jongeren om daarmee ook een nieuwe impuls te geven 

aan het jongerenwerk, hetzij door kwalitatieve impulsen ten aanzien van de accommodaties, hetzij 

door nieuwe samenwerkingen te zoeken. 



Door een goede samenwerking binnen het JIT (Jeugdinterventieteam) worden problemen snel 

opgepakt. DOS vindt dat deze aanpak zondermeer gecontinueerd dient te worden.  

DOS is trots op de popfestivals (Urpop, Conincxpop, Mosterdpop) die er in onze gemeente 

plaatsvinden. Vele talentvolle bands uit onze gemeente timmeren nadrukkelijk aan de weg. De 

afgelopen periode zijn er initiatieven geweest om een oefenruimte voor bands te creëren. Tot op 

heden is dit echter nog niet gelukt. DOS zal zich blijven inzetten om in de komende periode de 

oefenruimte voor lokale bands daadwerkelijk te realiseren.  

De SJAR (Steinse Jongeren Adviesraad) heeft inmiddels haar echte positie gevonden binnen de 

Steinse politiek. Er zijn een aantal successen te melden over de afgelopen periode, zoals 

jongerenhuisvesting en diverse zeer goede adviezen over belangrijke thema’s zoals het sociale 

domein, Steinerbos en het Centrumplan. Jongerenhuisvesting is via de SJAR nadrukkelijk door DOS 

op de politieke agenda gezet. De woningstichting neemt haar verantwoordelijkheid op dit moment. 

De gemeente heeft een starterslening ingevoerd om ook het kopen van een woning voor een starter 

mogelijk te maken.  

In navolging van de Beweegpas 55+ wil DOS een jongeren-activiteitenpas invoeren waarmee 

jongeren uit de gemeente Stein korting krijgen bij allerlei sociaal maatschappelijke en sportieve 

activiteiten. Daarmee stimuleer je het lidmaatschap van een vereniging en houd je jongeren 

maatschappelijk betrokken. 

8. Economische zaken 

In het kader van het opstellen van de strategische beleidsplannen wordt nadrukkelijk de dialoog met 

ondernemers (horeca, LLTB, bedrijven en detailhandel) opgezocht. De gemeente wordt straks 

verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet. Het is dus van belang dat de gemeente 

nu ook de ingeslagen weg gaat voortzetten en samen met het bedrijfsleven allerlei trajecten opzet 

om mensen die een uitkering (WWB, Wajong of WSW) hebben weer nieuwe kansen te bieden. DOS is 

er een groot voorstander van om, met inachtneming van de regels voor aanbesteden, vooral lokale 

en regionale bedrijven de mogelijkheid te bieden om werk voor de gemeente te verrichten. Samen 

met de bedrijvencontactfunctionaris, de afdeling werk en inkomen van de gemeente en het lokale 

bedrijfsleven dienen nieuwe initiatieven ontplooid te worden om zoveel mogelijk mensen aan een 

baan te helpen. Wij zijn ook van mening dat samen met het bedrijfsleven gezocht moet worden naar 

mogelijkheden om nu daadwerkelijk deregulering te realiseren. Minder regels en snellere procedures 

zullen door het bedrijfsleven gewaardeerd worden. Goede voorbeelden zijn er al maar nog veel te 

vaak worden procedures bij de gemeente als stroperig ervaren. Als je iets van het bedrijfsleven 

verwacht, dan mag het bedrijfsleven ook iets van de gemeente verwachten. Dat betekent minder 

regels, nakomen van afspraken, een aanspreekpunt en korte doorlooptijden. Bij het gezamenlijk 

oppakken van de opgave in het kader van de Participatiewet moet de gemeente vooral voorwaarde 

scheppend, dienend en ontzorgend zijn en vooral niet belemmerend of beperkend. Daarmee schep 

je vertrouwen richting onze ondernemers.  

9. Sociale Domein 

Mensen die van een uitkering of allen AOW moeten rondkomen hebben het in de huidige tijd zeer 

moeilijk. Daarom is het ook goed dat er minimabeleid is ontwikkeld dat het mogelijk maakt om 

mensen op een aantal terreinen te ondersteunen. Er zal altijd een sociaal vangnet moeten zijn voor 



mensen die van een minimum moeten rondkomen. DOS zal zich als partij inzetten dat mensen die 

onder het minimum of net er boven zitten, ondanks de bezuinigingen een beroep kunnen doen op de 

gemeente en niet moeten wachten tot ze in de schuldhulpverlening terecht komen. De meeste 

mensen durven niet eens erover te praten bij bekenden of vrienden, laat staan bij volkomen 

vreemden. Dit vraagt wel een andere houding van de overheid, een van openheid, proactiviteit, 

rechtvaardigheid maar ook compassie. Een laagdrempelig en gemakkelijk toegankelijke 

accommodatie in meerdere kernen is daarbij van groot belang. 

Het beste minimabeleid is echter nog altijd zorgen dat mensen niet meer langs de kant blijven staan 

maar weer kunnen deelnemen aan het arbeidsproces. Gemeenten krijgen hier een belangrijke taak 

in met het samenvoegen van de Wet Werk en Bijstand, de Wet Sociale Werkvoorziening en de Wet 

Ondersteuning Werk en Arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Participatiewet).  

Via vrijwilligerswerk wordt getracht om mensen weer een bepaald ritme op te laten doen, zodat een 

aantal straks weer kunnen deelnemen aan het arbeidsproces. Goede afspraken met het WERKbedrijf 

van het UWV, het leer/werkbedrijf van Vixia, uitzendbureaus en werkgevers dienen er voor te zorgen 

dat de komende jaren meer mensen een baan krijgen. 

DOS maakt zich nog altijd zorgen over de financiële problemen bij Vixia. Het opzetten van een 

regionaal werkbedrijf was een van de middelen om de problemen bij Vixia te verzachten. Door het 

terugtrekken van Sittard-Geleen uit het regionale werkbedrijf, zal de gemeente zich moeten beraden 

over de nu te nemen stappen. Eén van de mogelijkheden die DOS graag onderzocht wil hebben is het 

opzetten van een Steins Werkbedrijf. Medewerkers van Vixia, waar de gemeente verantwoordelijk 

voor is, én mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt krijgen kansen om binnen een dergelijk 

werkbedrijf te functioneren.  

DOS pleit er wel voor dat er een goede doorstroming vanuit het werkbedrijf naar de reguliere 

arbeidsmarkt gerealiseerd wordt. Volgens ons is een integrale benadering tussen leerwerkplaatsen, 

een werkbedrijf in Stein en de participatieplicht de meest voor de hand liggende aanpak. 

De afgelopen jaren is de WMO versoberd onder ander door een aangepast indicatieprotocol. Dat was 

een moeilijke keuze. We gaven echter als gemeente veel meer uit dan dat we van het rijk kregen om 

deze taken uit te voeren. Mensen die het echt nodig hebben, kunnen nog steeds rekenen op de 

gemeente. De gouden randjes en het misbruik van door de gemeente beschikbaar gestelde middelen 

behoren echter tot het verleden. De WMO zal naar verwachting worden uitgebreid met extra taken 

zoals verpleging en verzorging. De contouren van de nieuwe wet zijn nog niet helemaal helder maar 

deze uitbreiding van taken gaat weer gepaard met een verdere korting van het budget. Door het 

anders organiseren, minder managementlagen en het dichter bij de inwoners organiseren van deze 

taken, bijvoorbeeld door projecten als buurtzorg en wijkverpleegkundigen, moet het mogelijk zijn om 

deze korting van budgets voor een deel op te vangen. Hierbij zullen we meer van het sociale netwerk 

vragen zoals de mantelzorger. Daarnaast worden collectieve en preventieve voorzieningen steeds 

belangrijker. Uiteraard moet daar dan voor de mantelzorger of organisatie ook iets tegenover staan. 

Dat kan door ondersteuning (in middelen of menskracht) door de gemeente.  

Wij zien uitkomst in het koppelen van deze voorzieningen aan bijvoorbeeld de participatiewet. 

Waarom zou iemand die een uitkering van de gemeente krijgt, niet bepaalde klussen in of om het 

huis van de mantelzorger kunnen overnemen? 



10. Sport 

DOS is een groot voorstander van sportstimulering door de gemeente. De afgelopen tijd is hierin 

grote stappen genomen. Het beleid is actueel en de beweegpas 55+ en de sportkaart zijn ingevoerd. 

Onze sportaccommodaties, voetbalvelden, sport- en gymzalen liggen er over het algemeen prima bij 

en in 2014 zal ook het nieuwe binnenzwembad worden geopend. Via de aanstelling van de 

combinatiefuncties zal Stein de komende jaren extra menskracht kunnen inzetten om sporten voor 

jong en oud te stimuleren. Ook is er een integrale sportvisie voor de buitensportaccommodaties 

opgesteld. DOS vindt dat deze visie verder, vooral in samenwerking met de sportclubs, zal moeten 

worden uitgewerkt. Alleen samen met de verenigingen kom je tot een toekomstbestendig 

sportbeleid.  

Stein mag er trots op zijn dat er zoveel sportverenigingen zijn. Naast aandacht voor grote 

evenementen zoals de triatlon, districtskampioenschappen wielrennen voor jeugd- en 

jongerencategorieën , de Sylvesterloop en de Ultraloop zal vooral ook de breedtesport de volle 

aandacht en ondersteuning blijven krijgen.  

DOS juicht het toe als verenigingen hun krachten proberen te bundelen. DOS is echter geen 

voorstander van gedwongen fusies. We zullen kritisch blijven kijken naar de totale kosten voor 

beheer en onderhoud, maar als je sport belangrijk vindt mag dat ook wat kosten. Als clubs graag zelf 

hun accommodatie willen beheren en onderhouden, zullen we dat faciliteren of de accommodatie 

overdragen.  

11. Volksgezondheid 

De regio Zuid-Limburg, waartoe Stein behoort, scoort op gebied van volksgezondheid lager dan 

landelijk gemiddelde. Net als in de afgelopen periode zal gezondheid binnen onze regio en gemeente 

extra aandacht blijven nodig hebben DOS zal zich hiervoor blijven inzetten. De afgelopen periode is al 

veel ter verbetering in gang gezet. Extra inzet voor bestrijding alcohol gebruik onder jongeren vanaf 

12 jaar, extra middelen bestrijden seksueel overdraagbare aandoeningen.  

Mede op initiatief van de SJAR is het aspect gezonde voeding op scholen samen met de GGD 

opgepakt in het schoolveiligheidsplan voor zowel het primair als voorgezet onderwijs. 

Samen met het onderwijs, centrum van jeugd en gezin, GGD en leefomgeving zal goede voorlichting 

op het gebied van overmatig alcoholgebruik, de risico’s van roken en het nut van gezonde voeding 

onontbeerlijk zijn voor een gezonder leven voor onze jeugd. 

Bewegen voor zowel ouderen als jongeren zal gestimuleerd moeten blijven als onderdeel van een 

gezonder leven. DOS zal zich voor deze zaken net als in de afgelopen jaren blijven inspannen. 

12. Subsidiebeleid 

Ondanks het voornemen is het subsidiebeleid in de gemeente toch niet geactualiseerd. De reden 

hiervoor is dat er een koppeling zal moeten worden gemaakt met de grote veranderingen in het 

sociale domein. Als we meer of andere dingen vragen of verwachten van onze verenigingen of van 

individuen, zullen we goed moeten nadenken over de veranderingen die dat met zich meebrengt.  



De op voorspraak van DOS ingestelde subsidieregeling voor nieuwe initiatieven op het gebied van de 

3 decentralisaties is een goed voorbeeld hoe je meer op projectbasis het goede werk van onze 

vrijwilligers kunt stimuleren. 

DOS is nog steeds voorstander van de herijking van het subsidiebeleid. Het is een goede zaak om 

eens kritisch te kijken of de destijds vastgestelde uitgangspunten nu nog actueel zijn. De door DOS in 

2010 gestelde randvoorwaarden gelden nog steeds. De belangrijkste is dat verenigingen, zeker in de 

huidige tijd waar het moeilijk is om rond te komen, er financieel niet op achteruit mogen gaan, bij 

gelijkblijvende omvang, inspanning en activiteiten. Dit betekent dat er dus extra geld moet komen 

om de verenigingen die er bij een nieuw beleid op achteruit gaan, te compenseren. Wordt aan deze 

randvoorwaarde niet voldaan dan zal DOS ook in de toekomst tegen een nieuw subsidiebeleid 

stemmen. Daarnaast dient een mogelijke nieuwe subsidieverordening ook te voorzien in minder 

regels voor de verenigingen. Tot slot zullen instellingen die aantoonbaar een bijdrage leveren aan de 

nieuwe taken in het sociale domein, worden gesubsidieerd in de huisvestingskosten voor het 

organiseren van hun activiteiten. Net zoals dit al jaren geldt voor activiteiten in het kader van jeugd- 

en jongerenwerk. 

13. Voorzieningen en Accommodatiebeleid 

Voorzieningen zullen per kern worden aangebracht voor zover dit gebaseerd is op een effectieve en 

multifunctionele benutting en gebruik hiervan. Daar waar dat niet haalbaar is zullen voorzieningen 

gedeeld worden met naburige kernen of zal er gekozen worden voor een voorziening op 

gemeentelijk niveau. In het kader van de leefbaarheid zal zoveel mogelijk een spreiding over de 

verschillende kernen hierin worden aangebracht. Wij kiezen dus NIET per definitie voor centralisatie 

van voorzieningen in 1 of enkele kernen! Wij kiezen ervoor om samenwerking tussen verschillende 

groeperingen te versterken door in te zetten op het gezamenlijk gebruik van voorzieningen 

(multifunctioneel)en beschikbare ruimten in zowel onderwijs, sport, cultuur en recreatie. Daar waar 

professioneel beheer mogelijk is, zal dit altijd de voorkeur hebben.  

DOS lanceerde ooit het kernenbeleid. Nog steeds is DOS voorstander van het kernenbeleid en dus 

voor het behoud van accommodaties in de kernen, wijken en buurten. Als het aan DOS ligt, zetten 

we in op meer multifunctioneel gebruik van onze accommodaties. In iedere kern is er minstens een 

gemeentelijk verzamelgebouw waar sociaal maatschappelijke en culturele activiteiten eventueel 

gecombineerd met onderwijs en zorg vanuit de gemeente worden gefaciliteerd. 

Ook de nieuwe taken van de gemeente in het kader van het sociale domein kunnen hierin worden 

gehuisvest. Zo krijg je betere bezettingsgraden en meer levensvatbaarheid van deze accommodaties. 

Dat hoeven niet allemaal nieuwe gebouwen te zijn maar kunnen ook bestaande gebouwen zijn die 

geschikt zijn of worden gemaakt.  

14. Samenwerking Verenigingsleven 

Wanneer op initiatief van verenigingen zelf besprekingen gevoerd worden om samen te gaan werken 

of te fuseren, zal DOS dat ondersteunen. Bij dat soort initiatieven dient de gemeente te faciliteren en 

te ondersteunen en, indien de verenigingen dat vragen, de regie te voeren. Ook in het nieuwe 

subsidiebeleid dient aandacht te zijn voor stimulering van samenwerking. 

15. Relatie met de burger 



De gemeente is er voor de inwoners en niet andersom. Daarbij hoort een duidelijke communicatie en 

goede dienstverlening. Goede communicatie tussen de gemeente en inwoners is essentieel. In het 

huidige tijdperk kan dit op vele manieren. We zien dat de afgelopen periode door de gemeente een 

andere koers is ingezet. Alle gemeentelijke projecten beginnen met een informatieavond of een 

wijze van contact met inwoners. Ook wordt steeds meer gebruik gemaakt van moderne media zoals 

facebook en twitter. Dat wordt zeer gewaardeerd door onze inwoners en zal naar de toekomst toe 

steeds belangrijker worden. DOS vindt echter dat de gemeente ook in haar persoonlijk contact met 

haar inwoners, zowel individueel als ook collectief, energie moet blijven steken. Plannen of vragen, 

wensen of ideeën zijn niet allemaal in korte zinnen en oneliners of 140 tekens uit te drukken of uit te 

leggen. Korte, bondige en in begrijpelijke taal geformuleerde informatie en communicatie is 

essentieel. 

De samenleving verandert echter steeds sneller in een participatiesamenleving. Vier jaar geleden 

spraken we nog over burgerparticipatie, nu zien we dat burgers zelf met initiatieven komen en als 

dat nodig is de overheid vragen een rol te spelen. Deze overheidsparticipatie vraagt een hele andere 

houding van de gemeente, zowel voor de politiek, het gemeentebestuur en de gemeenteraad, het 

ambtelijke apparaat maar ook van de inwoners.  

In het vorige verkiezingsprogramma heeft DOS een koerswijziging voorgesteld, namelijk van inspraak 

naar voorspraak (het van inspraak door burgers naar op voorspraak van burgers). Hoewel dit nog 

lang niet gerealiseerd is, zijn er wel al goede voorbeelden te noemen. Bij onze strategische projecten, 

maar ook de kleine projecten, zoekt de gemeente de dialoog met haar inwoners. Deze interactieve 

beleidsvorming moet ook in de toekomst worden doorgezet en verder uitgewerkt. Communicatie 

schept verwachtingen. Inwoners hebben naast voorspraak ook behoefte aan terugkoppeling en 

evaluatie. Laat vooral ook zien wat je met de opmerkingen, ideeën en suggesties hebt gedaan.  

Het uitgangspunt blijft voor ons dat de gemeente er is voor haar inwoners en niet andersom.  

16. Leefbaarheid kernen 

Het verbeteren en versterken van de leefbaarheid in onze wijken en kernen is het hoofdstreven van 

de politieke vereniging van DOS van oudsher altijd geweest. Via de Dorpsontwikkelingsplannen (DOP 

Meers) is een belangrijke aanzet gemaakt om burgers ook daadwerkelijk te betrekken bij de 

toekomst van hun dorp, waarbij de bewoners van wijken/kernen natuurlijk een grote rol krijgen via 

met name voorspraak. Het is immers hun leefomgeving en ze hebben vaak uitstekende voorstellen 

om die leefomgeving te verbeteren. Leefbare kernen krijg je natuurlijk niet alleen door DOP’s maar 

vooral ook door te zorgen dat een aantal voorzieningen absoluut in een kern blijft.  

Voor DOS zijn dat in ieder geval een Basisschool, een gemeenschapsaccommodatie, sport- en 

cultuurvoorzieningen, peuterspeelzaalwerk en bij voorkeur ook winkelvoorzieningen (hier heeft de 

gemeente echter een zeer beperkte invloed op). DOS zal er ook voor blijven vechten dat deze 

voorzieningen in de kernen blijven, ook in een periode van zwaar financieel weer en bezuinigingen.  

17. Welzijn, Cultuur en recreatie 

Stein beschikt over een schat aan culturele elementen. Een zeer bloeiend verenigingsleven, een 

sterke historische waarde, een unieke ligging aan de maas etc. Het verenigingsleven staat en valt met 

de leden. Actieve deelname aan het verenigingsleven simuleren wij. Echter in onze visie is het, gezien 

de toenemende mobiliteit, mogelijk dat verenigingen meer gaan samenwerken en daarbij boven het 



niveau van de kern uitstijgen. Samenwerking over kernen heen is voor ons een must in het kader van 

het behoud van het culturele erfgoed. Samenwerken betekent daarbij niet per definitie samengaan 

maar wel maximaal samenwerken gestimuleerd door de Gemeente.  

De kernen in Stein zijn uniek en hebben elk hun specifieke aantrekkingskracht. In het kader van de 

leefbaarheid willen we de aantrekkingskracht echter beter gaan benutten. Zo heeft bijvoorbeeld de 

kern Meers een riante uitgangspositie in het kader van grensmaasproject. Leefbaarheid staat wat ons 

betreft dan in dit voorbeeld ook niet in het kader van het behoud van wat er is maar het stimuleren 

en benutten van nieuwe mogelijkheden die bijv. de grensmaas biedt op het gebied van educatie en 

recreatie. 

Diverse welzijns- en culturele uitingsvormen zijn zeer geschikt om over de gemeente Stein te 

verdelen over de kernen. De ligging van bijv. een bibliotheek of muziekschool van de toekomst is ons 

inziens niet kerngebonden. Het benaderen hiervan als een plek van ontmoeting en informatie 

uitwisseling geeft een heel ander perspectief dan een huis waar men boeken kan lenen. Het denken 

in dit soort aanpakken en concepten krijgt de voorkeur om zodoende ook in het kader van de 

leefbaarheid te komen tot een reële spreiding over de kernen heen. 

De gemeente Stein kent vele toeristische groene pareltjes. De afgelopen jaren is veel werk gemaakt 

van het versterken van deze pareltjes middels de uitvoering van divers natuur- en 

landschapsprojecten Heidekamppark, Kasteelpark Elsloo, Urdal-Scharberg en het Integraal project 

Catsop. Dit moet zeker een vervolg krijgen waarbij het speerpunt van DOS ligt bij de versterking van 

recreatieve routes van Nattenhoven tot Elsloo in het Grensmaasgebied. Door aan te haken bij de 

uitgangspunten en uitvoering te geven aan het project Rivierpark Maasvallei, zetten wij ons voor wat 

betreft het kleinschalige toerisme nog meer op de kaart. Goed voorbeeld is de wijze waarop dit is 

opgepakt aan de Belgische zijde van de Maas. Wij zullen dan ook in de komende periode inzetten op 

het realiseren van een nieuwe vaste fiets- en voetgangersverbinding over de Maas en het versterken 

van de recreatieve routes (jaagpaden, fietspaden en wandelroutes etc.).  

In onze gemeente zijn vele voorbeelden van natuurorganisaties of culturele instellingen (IVN’s, 

Culturele Werkgroep Stein, Stichting Eine Maaskentj, Stichting Kleine Monumenten etc.) die op basis 

van een grote inzet van gemotiveerde en deskundige vrijwilligers veel kunnen bereiken met een 

beperkt budget. DOS is van mening dat gezocht moet worden naar soortgelijke initiatieven op andere 

culturele deelgebieden. 

De komende periode zal samen met de SJAR en jongeren in de gemeente gekeken moeten worden of 

er niet nog nieuwe ontwikkelingen zijn op het gebied van cultuur en recreatie die hier nog niet aan 

bod komen. 

 

18. Natuur en Landschap,  

Gezien de demografische ontwikkelingen is groei geen optie voor Stein. Vernieuwingen in de kernen 

gaan wat ons betreft gepaard met een versterking van leefbaarheid en kwaliteit in de vorm integrale 

gebiedsinrichting en nadrukkelijk (vergroting van) de ruimte voor groen en natuur en landschap. Daar 

waar nodig kiezen we ervoor om overbodige bebouwingsruimte terug te geven aan de natuur. Dit 

doen we niet alleen vanuit milieu optiek maar we zijn van mening dat het versterken van de 

groenstructuren en de natuur de aantrekkelijkheid van de kernen verhoogd als het gaat om 



recreatieve voorzieningen bijvoorbeeld fiets en wandelpaden. Groenstructuren en natuur dragen bij 

aan de gezondheid en welzijn van onze inwoners. Overigens moet bij de inrichting van de 

groenstructuren zo veel mogelijk verbinding tussen de doelen van landschap, toerisme & recreatie, 

water en het woon/werkklimaat gelegd worden. 

De gemeente Stein wordt ingeklemd en doorkruist door autosnelwegen, haven en industrie. Onze 

inwoners ervaren op sommige plaatsen hiervan steeds meer hinder. Daar waar dat in het vermogen 

ligt van de gemeente, bijvoorbeeld waar door ontwikkelingen werk met werk kan worden gemaakt, 

zullen deze barrières worden afgeschermd met groenstructuren. Concreet zullen wij voor het 

opheffen van verkeerslawaai door autosnelwegen, samen met bewoners optrekken om dit bij 

Rijkswaterstaat aan te kaarten. 

19. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 

Door de krimp en de vergrijzing zijn er op termijn, ook in de gemeente Stein, minder inwoners en dus 

ook minder woningen nodig. Het effect van de minder woningen wordt gedeeltelijk afgevlakt 

doordat de samenstelling van huishoudens kleiner wordt. Toch zullen er op de lange termijn minder 

woningen nodig zijn om te voorzien in de behoefte van onze inwoners. Dit betekent dat er de 

komende jaren kritisch gekeken moet worden naar woningbouwprojecten. Voor iedere nieuwe 

woning moet er in principe ook een oude gesloopt worden. In de afgelopen periode is in Stein nog 

veel nieuwbouw gepleegd, bijvoorbeeld in het centrum van Stein aan de Halstraat, de 

Assevedostraat en (binnenkort) boven het multifunctioneel centrum, in Urmond aan de 

kanaalboulevard en de Kattekop en in Elsloo op de voormalige handbalvelden en de Johannes 

Riviusstraat. Dit heeft bijgedragen aan een enorme kwaliteitsverbetering van het lokale 

woningaanbod. Een aantal van deze projecten is nog niet af en in Bramert Noord ligt nog een 

programma voor de bouw ca 300 woningen. De vraag is of er aan al die woningen nog wel behoefte 

is. DOS vindt dan ook dat hier kritisch naar moet worden gekeken en niet moet worden gebouwd 

voor leegstand of voor woningen waar geen behoefte aan is. Op plaatsen waar de woningbouw 

stagneert, dient een goede tijdelijke invulling te worden gegeven, bijvoorbeeld door gazons te 

maken. De infrastructuur van de Kattekop was al aan vervanging toe in 2002 en zou worden 

afgemaakt na gereedkomen van de bouw. Nu ook hier de woningbouw stagneert, moeten toch de 

wegen en trottoirs al worden opgeknapt. Langer uitstel is wat DOS betreft niet verantwoord. 

20. Gebiedsgewijze aanpak 

Sinds 2005 worden straten en wijken opgeknapt via het systeem van de gebiedsgewijze aanpak, 

waarbij het onderhoud van wegen, riolering, groen, verlichting, Nutsvoorzieningen (gas, water en 

licht) etc. via een totaal integraal onderhoudsprogramma worden opgepakt. Zodoende kan er ook 

een kwaliteitsslag worden gemaakt in de inrichting en het stratenpatroon. In 2012 zijn diverse 

straten in Meers zo opgepakt en in 2014 wordt begonnen met een gedeelte van Berg aan de Maas. 

DOS vindt dit een goede aanpak en wil dit continueren.  

Wat DOS betreft gebeurt dit zo integraal mogelijk waardoor ook de sociale componenten worden 

meegenomen, bijvoorbeeld woningbouwprogramma of de ontmoetingsplek. Een goed voorbeeld 

daarvan is het gebied Urmond Oost rondom het Antoniusplein. Vanaf 2016 wordt deze omgeving 

volledig op de schop genomen, uiteraard in goed overleg met omwonenden en belanghebbenden. 

21. Openbare ruimte, groen- en speelvoorzieningen 



Het onderhouden van de openbare ruimte (wegen, trottoirs, plantsoenen, begraafplaatsen etc.) is 

een kerntaak van de gemeente. De gemeenteraad heeft recentelijk de kwaliteitseisen voor de 

openbare ruimte opnieuw vastgesteld. Toch moeten we vaststellen dat op sommige plaatsen de 

kwaliteit niet voldoet aan de gestelde eisen. Met name de begraafplaatsen en trottoirs en fietspaden 

kunnen een kwaliteitsimpuls gebruiken om ze op niveau te brengen. DOS stelt dan ook voor om met 

name in te zetten op de verbetering van deze plekken. Met een eenmalige kwaliteitsimpuls, het 

intensiveren van het gemeentelijk toezicht op de werkzaamheden en een verdere professionalisering 

van het opdrachtgeverschap moet het mogelijk zijn om het gewenste niveau te behouden.  

De gemeente mag trots zijn op de vele groen- en speelvoorzieningen. De afgelopen tijd is het groen 

in plantsoenen, in intensief overleg met direct omwonenden, omgevormd tot eenvoudiger en minder 

arbeidsintensief te onderhouden groen. Dat was nodig om ook voor de toekomst het onderhoud 

betaalbaar te houden. Over het algemeen is dit omvormen succesvol verlopen. Een goede evaluatie 

is volgens DOS op zijn plaats. Op basis van deze evaluatie kunnen herstelmaatregelen worden 

uitgevoerd. DOS is tegen verdere bezuinigingen op het gebied van openbaar groen. 

DOS is voorstander van het optimaliseren en in stand houden van kwalitatieve speelvoorzieningen 

met een goede spreiding over de diverse buurten en wijken. Het opstellen van een nieuw 

speeltuinenbeleid, dat in  goed overleg met de beheerders en vrijwilligers tot stand moet komen,  

vormt een goede basis voor het in evenwicht brengen van vraag en aanbod van speelvoorzieningen. 

De afgelopen jaren zijn in de gemeente Stein diverse pleinen en plantsoenen opgeknapt. DOS stelt 

voor om een kwaliteitsimpuls ook op diverse andere plaatsen door te voeren door middel van een 

eenmalige financiële bijdrage (bv. plein Meers, Beatrixplein Berg a/d Maas).  

22. Openbaar Vervoer en Stationsomgeving Beek-Elsloo 

Openbaar vervoer wordt in de komende tijd steeds belangrijker. Het aantal reizigers dat gebruik 

maakt van het Station Beek – Elsloo groeit nog steeds en de aanwezigheid van het station is goed 

voor vestiging van inwoners en bedrijven in de gemeente Stein. Door de inzet van DOS zijn in de 

afgelopen jaren plannen gemaakt om ook aan de Steinse kant een rechtstreekse aansluiting op het 

station te maken.  

DOS heeft een voorstel ingediend dat is aangenomen door de gemeenteraad waarmee ook in 

financiële zin dit project wordt ondersteund. De komende periode zal uitvoering worden gegeven 

aan dit project. 

Het nieuwe busvervoer wordt in 2016 door de Provincie opnieuw aanbesteed. Waarschijnlijk 

betekent dit dat de bereikbaarheid met de bus van onze kernen zal worden versoberd. Van de 

andere kant zien we dat op bepaalde tijdstippen de bus ook helemaal leeg is. DOS is voor vervoer op 

maat, daar waar dat verantwoord is. Laat bussen alleen rijden als daar behoefte aan is. Daarnaast 

maken we ons zorgen over de mobiliteit van ouderen. Door de toenemende vergrijzing en de 

versobering van het streekvervoer ontstaat er een dilemma voor mensen die wel mobiel zijn maar 

niet over vervoer beschikken. We zullen nadrukkelijk monitoren wat daar de effecten van zijn en op 

gemeentelijk niveau met alternatieve voorstellen komen om zodoende de mobiliteit van ouderen 

eerder te versterken dan te verkleinen. 

23. Verkeer 



Stein behoort tot de meest verkeersveilige gemeenten in Limburg. Dat is recentelijk nog eens 

vastgesteld in ons nieuwe Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GVVP). In 2012 is dit GVVP 

geactualiseerd en vastgesteld door de gemeenteraad. Hierin zijn de beleidsuitgangspunten voor het 

verkeersbeleid voor de komende tien jaar vastgelegd. DOS is van mening dat in de komende periode 

de uitwerking van het GVVP en de realisatie van de genoemde projecten tot uitvoering moeten 

komen.  

Op diverse plaatsen binnen de gemeente Stein zijn kleinere verkeerskundige knelpunten. Door het 

inzetten van een eenmalige financiële bijdrage proberen wij deze op te lossen (bv. bloembakken 

vervangen door andere verkeersvertragende maatregelen.). 

Onze oude dorpskernen in Urmond, Stein en Elsloo worden steeds vaker belast, hetzij door 

toenemende parkeerdruk of door (toeristisch) fietsverkeer. Dat betekent dat hier door middel van 

arrangementen moet worden gekeken naar innovatieve oplossingen. 

De centra en pleinen van onze kernen zijn of worden in de komende periode opgeknapt. Het Dorien 

Verschuureplein blijft hierin een beetje achter. Samen met ondernemers zal in de komende periode 

worden gekeken naar de verkeersveiligheid, het parkeren en de herinrichting van het gebied. 

Ook zal de komende jaren aandacht moeten komen voor de doorstroming van onze 

hoofdwegestructuur. De ontsluiting van de bedrijventerreinen Business Park Stein Stein en 

Schuttersstraat moet worden verbeterd. Te denken valt hier aan het verbeteren van de rotonde aan 

de Steinderweg, de herinrichting van de Michiel de Ruyterstraat, het samen met Sittard-Geleen en de 

Provincie aanleggen van een rotonde bij de op- en afrit van de A2 en het verbeteren van de 

doorgaande route door Nattenhoven, Berg aan de Maas en Oud-Urmond. 

Ook willen wij een einde maken aan overbodige verkeersborden en hinderlijke verkeersobstakels. 

We zullen een pilot voorstellen waarbij in een kern of wijk al dit soort elementen worden 

weggehaald. 

24. Financieel beleid  

De gemeente Stein heeft in de afgelopen jaren een gedegen financieel beleid gevoerd. Daardoor mag 

Stein zich een van de financieel gezondste gemeenten in Limburg noemen (Bron: Provincie Limburg). 

Er is tijdig geanticipeerd op bezuinigingen vanuit het rijk, waarbij zorgvuldig is gekeken naar 

kerntaken, 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. Nog altijd zijn de lokale woonlasten in de gemeente Stein een 

van de laagste in Zuid- Limburg. (zie overzicht). Dit komt mede door vooral de afvalheffing. Deze is 

sterk gedaald vanwege de oprichting van het Reinigingsbedrijf Westelijke Mijnstreek en de gunstige 

aanbesteding van de afvalverwerking.  

25. Steinerbos 

Na meer dan 20 jaar gepraat is eindelijk gestart met de bouw van het nieuwe binnenzwembad, een 

basisvoorziening waarvan vele van onze inwoners gebruik maken. Het exploiteren van een zwembad 

is, net als elke andere sportaccommodatie, altijd verliesgevend. Teruggerekend naar aantal Steinse 

gebruikers is Steinerbos de goedkoopste gemeentelijke accommodatie binnen onze gemeente. 



Door het oprichten van de BV Steinerbos is het zwembad en het park op afstand geplaatst van 

gemeentelijke organisatie. Daarmee verwacht DOS dat er een commerciëlere wind gaat waaien in 

het Steinerbos waardoor het exploitatietekort nog verder omlaag zal gaan. De nieuwe onderneming 

moet wel ook de ruimte krijgen, ook in financiële zin, om zich te kunnen doorontwikkelen. Goede 

initiatieven en plannen kunnen, als deze bijdrage tot het verder terugdringen van de gemeentelijke 

bijdrage, rekenen op de steun van DOS.  

26. Centrumplan 

De afgelopen vier jaar is hard gewerkt aan het nieuwe centrumplan van Stein. De contouren van het 

nieuwe Multifunctioneel Centrum en de woningen van Maaskant wonen, worden langzaam 

zichtbaar. Daarmee krijgt de kern Stein een supermodern en toekomstbestendig welzijnsgebouw met 

bibliotheek waar vele inwoners, verenigingen en instellingen gebruik van kunnen maken. Dit gebouw 

wordt het culturele hart in het centrum van Stein. 

Ook het hoogste gebouw van Stein, staat op het punt te worden gesloopt doordat aan de hoek 

Halstraat-Heerstraat en de Assevedostraat nieuwe appartementencomplexen zijn gebouwd.  

Met de nieuwe winkels loopt het minder voorspoedig en dat is voor DOS onacceptabel. De 

economische crisis en ontwikkelingen zoals online winkelen, gaat in die zin ook niet aan de gemeente 

Stein voorbij. De sturing of invloed die de gemeente kan uitvoeren om de bouw van de winkels te 

bespoedigen is echter zeer gering. De gemeente bouwt immers geen winkels en verhuurt ze ook niet. 

Dat zou uniek zijn voor Nederland en ook in strijd met de regels bijvoorbeeld voor 

concurrentievervalsing of ongeoorloofde staatssteun.  

Ondanks de beperkte mogelijkheden zal DOS zich blijven inzetten om het proces te versnellen. Dat 

zal ook moeten want in 2015 verloopt de vergunning voor het tijdelijk winkelcentrum. Stein heeft 

recht op een adequate centrale overdekte winkelvoorziening. DOS is van mening dat deze 

voorziening moet voldoen aan de Steinse behoefte en voldoende variatie aan winkelaanbod moet 

zijn. 


