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1. Inleiding 

1.1. Samenwerking en CDA Stein en Steins Politiek Verbond 

Politieke partijen zijn sterker als ze samenwerken. Dat dachten CDA Stein en Steins Politiek 

Verbond ook toen ze medio 2008 een intensieve samenwerking zijn gestart.  

De fractie- en commissieleden hebben gedurende anderhalf jaar hun voorbereidingen van 

commissie- en raadsvergaderingen samen gedaan. Een grotere groep mensen maakt een 

politieke partij sterker omdat meer meningen kunnen worden meegewogen. 

Bij de verkiezingen op 3 maart 2010 zullen beide partijen als één gezamenlijke lijst meedoen. 

Dat betekent dat CDA Stein en Steins Politiek Verbond daarna verder gaan als één politieke 

partij onder de naam CDA Stein. 

1.2. Toekomstperspectief gemeente Stein 

De komende vier jaren worden geen gemakkelijke jaren. Door de economische crisis heeft 

het Rijk forse uitgaven moeten doen om de gevolgen van de crisis te beperken. Het Rijk 

heeft aangekondigd dat ze na 2010 fors moet bezuinigen om de opgelopen tekorten te 

compenseren. 

De grootst inkomstenbron van elke gemeente is de Algemene Uitkering van het Rijk. Voor de 

gemeente Stein bedraagt de Algemene Uitkering circa € 22 miljoen. Daarnaast ontvangt de 

gemeente diverse wettelijke uitkeringen van het Rijk voor circa € 11 miljoen. Er wordt 

gesproken over bezuinigingen van 10 tot 20% op de Rijksuitgaven.  

Stel dat de Algemene Uitkering met 10% wordt verlaagd dan betekent dit voor de gemeente 

Stein dat ze € 2 miljoen per jaar minder inkomsten heeft. Dat betekent ook dat de gemeente 

€ 2 miljoen per jaar minder kan uitgeven. Daar is in de huidige meerjarenbegroting géén 

rekening mee gehouden. 

Een ontwikkeling die al meerdere jaren speelt is die van de krimpende inwonersaantallen, 

toenemende vergrijzing en individualisering. Deze demografische ontwikkelingen hebben 

gevolgen voor de gemeente Stein. Het beroep op voorzieningen vanuit de Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning zal toenemen. De gemeente wil deze voorzieningen graag 

bieden maar dat kost extra geld.  

De demografische ontwikkelingen zijn ook van invloed op onze voorzieningen. Verenigingen 

voor groepsporten hebben steeds minder actieve leden. Dat betekent minder contributie 

inkomsten. Verenigingen maken vervolgens minder gebruik van de gemeentelijke 

sportaccommodaties, mede om huurkosten te besparen. Om de kosten voor de gemeente 

beheersbaar te houden is meer multifunctioneel gebruik van een beperkter aantal 

accommodaties noodzakelijk.  

Dit onzekere toekomstperspectief betekent dat het bestuur van de gemeente Stein 

daadkrachtig aan de slag moet. De gemeenteraad moet meer dan ooit keuzes gaan maken 

voor de toekomst. Moeilijke keuzes. We moeten onze inwoners geen dingen beloven 

waarvan we niet weten of we ze kunnen waarmaken. Ze hebben recht op eerlijke informatie. 

Als gemeente moeten we creatiever en slimmer zijn om met het beschikbare geld zoveel 

mogelijk te realiseren. Ook onze inwoners moeten meedenken welke aanpassingen mogelijk 

zijn nu we nog de tijd en het geld hebben om ons aan te passen.    
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1.3. De uitgangspunten van CDA Stein 

Het CDA Stein heeft tussen 2002 en 

2008 haar bijdrage kunnen leveren in het 

besturen van onze gemeente. Het Steins 

Politiek Verbond heeft dat tot en met 

2002 mogen doen. 

Wethouders van beide partijen hebben 

goed inhoudelijk werk geleverd. Zo heeft 

SPV mede aan de basis gestaan van de 

structuurschets 2015, een lange termijn 

visie op noodzakelijke verbeteringen in 

Stein. CDA heeft zich vooral gekenmerkt 

door daadwerkelijke realisatie van de 

projecten die uit deze toekomstvisie voor 

Stein.  

Christen Een brede volkspartij die haar 

handelen baseert op idealen: 

gerechtigheid, gespreide 

verantwoordelijkheid, solidariteit en 

rentmeesterschap.  

Democratisch Politiek is een manier om 

zaken in de samenleving voor elkaar te 

krijgen. Besluiten die een brede steun in 

de gemeente genieten zijn duurzamer. 

Appèl De betrokkenheid van mensen bij 

hun gemeente, het gezin, de wijk, de 

vereniging etc. staat centraal. Het CDA 

doet een appèl op iedereen om de 

kwaliteit van de samenleving in stand te 

houden en waar nodig te verbeteren.  

 

Belangrijke stappen zijn genomen toen SPV en CDA in een coalitie deelnamen. In 2009 

hebben CDA en SPV aan de zijlijn moeten staan om lijdzaam toe te zien hoe andere partijen 

weinig daadkrachtige keuzes maakten.  De noodzakelijke actualisatie van de strategische 

visie is niet opgepakt. De herijking van subsidiebeleid is bewust uitgesteld tot na de 

verkiezingen. De dreiging van toekomstige financiële tekorten heeft niet geleid tot een 

robuuste visie op mogelijke bezuinigingen. In onze ogen een verloren jaar.  

CDA en SPV zien graag een bestuur dat daadkrachtig werkt aan een goede toekomst voor 

de gemeente Stein. Dat vraagt durf en creativiteit, een handen uit de mouwen mentaliteit en 

een goede dialoog met de burgers. CDA en SPV willen, als één partij onder de naam CDA 

Stein, graag die bestuursverantwoordelijkheid nemen. Om samen met andere partijen die 

goede toekomst waar te maken. Wij hebben in het verleden aangetoond dat wij durf en 

creativiteit in onze mars hebben. 

Het CDA laat zich in haar politieke werk leiden door een aantal uitgangspunten.  

Publieke gerechtigheid duidt op een betrouwbare overheid die haar afspraken nakomt 

maar die ook duidelijke grenzen stelt. Een betrouwbare overheid doet geen beloftes waarvan 

zij niet weet of zij die daadwerkelijk kan waarmaken. 

Gespreide verantwoordelijkheid duidt op een overheid die niet in de plaats treedt van de 

individuele verantwoordelijkheid van burgers. De overheid geeft niet de oplossing voor alle 

problemen. De overheid kan wel voorwaarden scheppen en ondersteunen of ingrijpen waar 

individuen uit de boot vallen.   

Solidariteit duidt op een overheid die oog heeft voor de zwakkeren in de samenleving. De 

zwakkeren mogen rekening op extra ondersteuning.  

Rentmeesterschap duidt op een overheid die op verantwoorde wijze omgaat met de ons 

toevertrouwde leefomgeving, de natuur en het milieu, in het belang van volgende generaties.      
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Deze uitgangspunten herbergen belangrijke normen en waarden zoals respect en fatsoen 

maar ook elkaar aanspreken op verantwoordelijkheid. Deze uitgangspunten zijn de basis om 

te komen tot zorgvuldig afgewogen besluiten. 

1.4 Leeswijzer 

CDA en SPV staan voor Stein als een leefbare gemeente. Wij zijn gezamenlijk 

verantwoordelijkheid voor de wijze waarop wij omgaan met onze woonomgeving. Die moeten 

wij schoon houden. Ook in het verkeer zijn wij samen verantwoordelijk. De overheid kan 

voorwaarden scheppen en moet handhavend optreden. Maar de burgers beïnvloeden veelal 

zelf de leefbaarheid in hun wijk. Leefbaarheid betekent overigens ook het gevoel van 

veiligheid.   

CDA en SPV staan voor Stein als een zorgzame gemeente. De gemeente is een 

samenleving waarin wij elkaar ondersteunen. Wij hechten veel waarde aan de ontwikkeling 

van onze jonge burgers, aan de zelfredzaamheid van onze oudere burgers en aan het vele 

vrijwilligerswerk in de verenigingen. De overheid wil graag ondersteunen vooral waar onze 

inwoners het moeilijk hebben.   

CDA en SPV staan voor Stein als een uitnodigende gemeente. De gemeente wil een 

goede woongemeente zijn met een hoogwaardige leefomgeving. Dat vraagt om 

weloverwogen keuzes voor de inrichting van de schaarse ruimte. De burger dient betrokken 

te zijn bij de keuzes voor de inrichting van de leefomgeving.   

CDA en SPV staan voor Stein als een bestuurskrachtige gemeente. De inwoners van 

Stein verwachten dat de overheid haar taken goed uitvoert en hierover goed communiceert. 

Dat is geen gemakkelijke taak. Een goed ambtenarenapparaat, een goed functionerende 

gemeenteraad, voldoende financiële middelen, gebruik van mogelijkheden die 

automatisering biedt en samenwerking met andere gemeenten zijn voorwaarden voor de 

gewenste bestuurskracht.   

CDA Stein is de naam waaronder CDA Stein en Steins Politiek Verbond verder gaan. CDA 

Stein staat voor een bestuurskrachtige, politieke partij die een belangrijke bijdrage kan en wil 

leveren aan een solide toekomst voor de gemeente Stein.  

 

 

Wij werken met 

 

 

 

 

voor Stein. 
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2.  Stein als een leefbare gemeente 

De missie van de gemeente Stein luidt: Stein wil zich profileren als een hoogwaardige, 

groene woongemeente met leefbare kernen. De leefbaarheid in de kernen is voor onze 

burgers, en daarom voor alle politieke partijen, een belangrijk onderwerp. De gemeente moet 

goede voorwaarden scheppen en heeft onder meer een leefbaarheidcoördinator in dienst 

genomen. Nu is het zaak dat onze inwoners, samen met de gemeente hun bijdrage leveren 

aan de leefbare kernen en wijken. 

2.1 Dorpsontwikkeling 

Onze inwoners vinden het prettig wonen in onze gemeente, de leefbaarheid in onze kernen 

en wijken is op dit moment prima. Toch zijn er altijd knelpunten zoals verkeersveiligheid, 

overlast of het gemis aan bepaalde voorzieningen. De gemeente moet er samen met haar 

inwoners voor waken dat de leefbaarheid ongemerkt achteruit gaat. Daarnaast moeten we 

tijdig rekening houden met maatschappelijke ontwikkelingen. 

De gemeente ziet het liefst dat elke kern of wijk actief meedenkt en meepraat over de 

leefbaarheid in de eigen wijk. De eigen inwoners zien eventuele knelpunten het eerst. In 

2008 zijn inwoners gevraagd naar hun mening. De meningen zijn samengevat in sociale 

structuurschetsen maar daarna is er weinig mee gebeurd.  

CDA en SPV willen graag meer werk maken van dorpsontwikkelingsplannen (DOP’s). Voor 

alle kernen en wijken moet duidelijk zijn welke aandachtspunten er zijn. Dat wil overigens 

niet zeggen dat alle knelpunten onmiddellijk worden opgelost. Wel moet duidelijk zijn welke 

prioriteiten er liggen. Als de gemeente Stein een financiële meevaller heeft, bijvoorbeeld een 

overschot in de jaarrekening, dan kan de raad weloverwogen besluiten nemen om nijpende 

knelpunten op te lossen.  

2.2 Leefbaarheidcoördinator 

De gemeente Stein heeft al enige tijd een leefbaarheidcoördinator. Deze functionaris moet 

bovenal aandacht hebben en vragen voor knelpunten op het gebied van leefbaarheid in onze 

kernen en wijken. Hiertoe moet de leefbaarheidcoördinator wel alle informatie krijgen. 

In de periode 2002-2005 heeft het college van B&W de wijken bezocht en gesproken met de 

inwoners. Hier is veel informatie uit naar voren gekomen en CDA en SPV vinden deze 

wijkbezoeken een herhaling waard.  

De informatie uit de wijkbezoeken is echter niet genoeg. Uit de wijken zullen inwoners naar 

voren moeten komen die willen klankborden met de leefbaarheidcoördinator. De gemeente 

zal deze klankbordgroepen (of wijkraden of dorpsraden) ondersteunen zodat zij geen 

belemmeringen ondervinden (bijvoorbeeld qua kosten). Als uit een wijk geen klankbordgroep 

naar voren komt moet er in de gemeentelijke organisatie een centraal coördinatiepunt zijn 

waar inwoners uit die wijken hun informatie kwijt kunnen.  

2.3 Voorzieningen 

De voorzieningen in de kernen staan onder druk maar behoud van bestaande voorzieningen 

is niet altijd mogelijk. De levensvatbaarheid en economische haalbaarheid ontbreekt vaak 

voor commerciële voorzieningen zoals de bank en de supermarkt. De gemeente stimuleert 
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particuliere initiatieven om winkels te behouden, maar kan geen financiële bijdragen doen 

aan commerciële voorzieningen.  

De gemeente voelt zich wel verantwoordelijk voor het behoud van maatschappelijke 

voorzieningen zoals de toegang tot basisonderwijs, gymzalen en sportaccommodaties en 

een gemeenschapsaccommodatie.  

Gemeenschapsaccommodaties 

Het belang van een gemeenschapshuis in elke kern is groot. Het biedt een plek voor 

ontmoeting en ontspanning. Het versterkt de onderlinge band van onze inwoners (sociale 

cohesie). In recente jaren is veel geïnvesteerd in gemeenschapsaccommodaties (MFC in 

Berg aan de Maas, zaal Merode in Nieuwdorp, Fanfarezaal Meers) of liggen plannen klaar 

(Maaslandcentrum Elsloo, Trefcentrum Kerensheide en straks het nieuwe MFC in het 

centrum van Stein). De gemeente investeert hiermee bewust in de leefbaarheid in de kernen. 

Onderwijs 

De gemeente Stein is blij met Groenewald als scholengemeenschap voor het voortgezet 

onderwijs. Het voortgezet onderwijs is daarmee voldoende “dichtbij” voor onze jongeren en 

de gemeente draagt graag bij in de kosten van goede huisvesting. 

Voor het basisonderwijs is een gespreide toegankelijkheid in onze kernen nog belangrijker 

en daarom is de gemeente ook hier ruimhartig in het instandhouden van scholen. Bovendien 

zien wij dat de basisscholen ook “breder” worden doordat de voor- en naschoolse opvang en 

de peuterspeelzalen worden ondergebracht in dezelfde gebouwen. Een goede school in de 

buurt is belangrijk voor jonge gezinnen in een kern of wijk. 

Knelpunten als gevolg van het dalende aantal leerlingen moeten tijdig worden onderkend en 

opgelost. Waar andere gemeenten al een visie hebben op de langere termijn ontbreekt dat 

vooralsnog in Stein. Dat is jammer want samen met maatschappelijke partners zoals 

schoolbesturen en woningstichtingen kunnen knelpunten creatief worden opgelost met 

voorzieningen op maat.  

Voor bestaande knelpunten in Berg aan de Maas en Urmond zijn er wellicht nieuwe 

mogelijkheden in het gebied Bramert Noord. Voor Nieuwdorp biedt een flexibel gebouw 

wellicht een uitkomst. Een goede toekomstvisie biedt ook voor de inwoners meer zekerheid 

over wat er gaat gebeuren met “hun” school in “hun” wijk.   

Sportaccommodaties 

Voor sportaccommodaties geldt een soortgelijke conclusie. In de afgelopen jaren zijn 

weliswaar diverse sportaccommodaties verbeterd (met name de voetbalaccommodaties) of 

juist gesloten (met name enkele gymzalen) maar een goede lange termijn visie is niet 

voorhanden. CDA en SPV willen graag een visie op de veranderende behoeften aan 

accommodaties in de toekomst als basis voor goede besluiten. Niet alleen over het 

onderhoud maar vooral over investeringen in aanpassingen.  

Wij zien wel dat er al gestreefd wordt naar meer multifunctioneel gebruik van bestaande 

sportaccommodaties. Dat vinden wij een goede ontwikkeling.  

Overige voorzieningen 

Er zijn meer voorzieningen die de leefbaarheid in de kernen verbeteren. De 

woningstichtingen zijn een belangrijke partner als het gaat om de inrichting van wijkservice 

punten, een plek in de wijk waar je terecht kan voor informatie, voor beperkte bank- en 

postzaken en eventueel basislevensmiddelen. Vooral voor ouderen zijn dit soort 
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voorzieningen heel belangrijk. De gemeenteraad heeft in het verleden ervoor gekozen om in 

elke kern een woonservice zone te benoemen waar zo’n wijkservicepunt wordt ingericht. De 

uitvoering moet worden gecombineerd met nieuwbouw van zorgwoningen en daarom gaat 

het langzaam. Voor Urmond zal er binnenkort een wijkservicepunt komen in het project 

Kanaalboulevard. Voor andere kernen vraagt dit om meer aandacht. 

De gemeente Stein is altijd ruimhartig geweest als het gaat om het inrichten van speeltuinen, 

trapvelden of skatebanen. Voor speeltoestellen in de wijk wordt nadrukkelijk een beroep 

gedaan op de verantwoordelijkheid van buurtbewoners. Een verzoek van de buurt, gedragen 

door een grote meerderheid van omwonenden van een nieuwe speeltuin, met bereidheid tot 

het uitvoeren van toezicht op de nieuwe speeltoestellen, kan op een positieve steun rekenen 

van de gemeente. 

2.4 Verkeersmobiliteit en parkeren in de wijken 

Het toenemende aantal auto’s bezorgt problemen in diverse wijken die niet zijn ingericht op 

de hedendaagse wensen tot mobiliteit. Vooral het terugdringen van niet plaatsgebonden 

autoverkeer in de wijken verdient aandacht evenals het oplossen van parkeerproblematiek 

voor de bereikbaarheid van winkels en andere ondernemers. 

De inrichting van duurzaam veilige wijken (30km zones), veilige schoolroutes en veilige 

schoolomgevingen is actief beleid van de gemeente. Beleid dat wij ondersteunen. De 

inrichting wordt interactief met de bewoners uit de wijken vorm gegeven maar leidt niet altijd 

tot succes. Van mislukkingen uit het verleden zoals de bloembakken waar de burgers niet 

om gevraagd hadden, moeten we leren. 

Voor parkeren is in 2005 nieuw beleid geformuleerd met aandachtspunten voor de toekomst. 

De daadwerkelijke uitvoering gaat mondjesmaat. In 2008 is het nieuwe Gemeentelijk 

Verkeers en Vervoersplan (GVVP) vastgesteld. Maar ook hier blijkt dat veel goede 

voornemens stranden bij gebrek aan financiële middelen. Inwoners horen de gemeente 

praten over het oplossen van problemen maar vervolgens gebeurt er niets. Daardoor verliest 

de gemeente het vertrouwen van onze burgers. 

CDA en SPV willen meer duidelijkheid over de uitvoering van maatregelen. Daarom pleiten 

wij al heel lang voor een geactualiseerde strategische visie voor Stein waarin, in samenhang 

met andere beleidsvelden, wordt vastgelegd welke zaken echt worden uitgevoerd. De 

leefbaarheidcoördinator kan dan met concrete informatie in discussie gaan met de inwoners 

van de wijk. Als er geen geld is voor bepaalde maatregelen kan dat duidelijk worden 

gecommuniceerd. Als er wel geld is voor maatregelen heeft het ook zin om met de inwoners 

te praten over de concrete uitvoering. 

Een speciaal aandachtspunt is het behoud van mobiliteit voor ouderen. De gemeente moet 

zich onder andere sterk maken voor behoud van goed en betaalbaar openbaar vervoer of 

collectief vraagafhankelijk vervoer. Dat betekent dat er goede contacten moeten zijn met de 

openbare vervoersbedrijven en de Provincie.  Waar eigen bijdragen noodzakelijk zijn moet 

dat op basis van draagkracht van de gebruikers. 

2.5 Een veilige omgeving 

In de afgelopen jaren is gewerkt aan een veilige leefomgeving door te investeren in 

openbare verlichting. Ook de woningstichtingen hebben een bijdrage geleverd in verlichting 
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van brandgangen en parkeerplaatsen welke hun eigendom zijn. CDA en SPV vinden dat 

onze inwoners, vooral de ouderen, zich niet onveilig mogen voelen in onze gemeente. Ook 

niet in de avonduren.  

Burgers zijn vaak van mening dat er te weinig blauw op straat is. Als zij een klacht indienen 

zien zij niets gebeuren. Helaas is de algehele bezetting van politiekorpsen beperkt waardoor 

“prioriteiten worden gesteld”. Tot groot ongenoegen van burgers die geen gehoor krijgen 

voor hun klacht. 

CDA en SPV zien het liefst dat de rol van de wijkagent nog verder verstevigd wordt. Een 

goede bereikbaarheid is een vereiste en kan ingevuld worden via een vast spreekuur in een 

wijkservicepunt (zoals deze worden ingericht in woonservicezones). Daarnaast moeten de 

burgers of hun vertegenwoordigers in wijk- en buurtraden onveilige situaties signaleren. De 

Politie heeft grote behoefte aan deze informatie. De leefbaarheidcoördinator en politie 

kunnen wellicht, in overleg met de burgers, de buurtveiligheid planmatig verbeteren. Daar 

waar handhavend opgetreden moet worden zullen Politie en de gemeente hun 

verantwoordelijkheid moeten nemen.  

Verkeersveiligheid is ook een heikel onderwerp. Overtredingen van de snelheid betekenen 

een risico voor verkeersongevallen maar zijn bovenal een bron van ergernis voor vele 

inwoners. Het zijn helaas ook sommige bewoners in een wijk zelf die te hard rijden of fout 

parkeren. Deze bewoners moeten op hun gedrag worden aangesproken. Naast een 

transparante verkeersinrichting moet er dus ook aandacht zijn voor handhaving. 

2.6 Een schone omgeving, zonder overlast van lawaai, stank of water 

Vele inwoners van Stein ervaren overlast. De gemeente Stein is ingeklemd tussen een 

industriegebied en de Maas, en dwars door onze gemeente loopt de autoweg richting België. 

En dat zorgt helaas voor overlast. CDA en SPV omarmen het “stand still principe” wat zoveel 

wil zeggen dat er geen extra overlast meer bij kan voor onze burgers. Het mag alleen minder 

en op onderdelen moet het minder. 

Een kleine minderheid van onze inwoners laat zwerfvuil achter in onze natuurgebieden. 

Daarnaast is overlast van poep van huisdieren een bron van ergernis. De gemeente neemt 

haar verantwoordelijkheid door zwerfvuil zo snel mogelijk op te ruimen. Daarnaast is  het 

hondenpoepbeleid vastgesteld met bevoegde ambtenaren (BOA’s) op straat met de 

bevoegdheid om boetes te schrijven bij overtredingen.  

Een begin is gemaakt maar als blijkt dat er meer bevoegde opsporingsbeambten nodig zijn 

om verloedering en vervuiling tegen te gaan dan kiezen CDA en SPV daarvoor. 

CDA en SPV zien een prioriteit in de aanpak van verkeersgeluid. Op binnenwegen is in het 

recente verleden geluidsreducerend asfalt gebruikt. Dat is weliswaar duurder maar draagt bij 

aan de leefbaarheid van omwonenden.  

Een actueel aandachtspunt is het toenemende lawaai van de autowegen. De geluidsoverlast 

voor Oud Stein van de A76 moet worden aangepakt en ook zijn maatregelen nodig langs de 

A2 bij Urmond als de autoweg wordt verbreed. Voor de A76 zijn geluidswallen en minder 

geluidsveroorzakende voegovergangen noodzakelijk, rond de A2 zijn er meer mogelijkheden 

zoals grondwallen door inzet van elders overtollige grond.  

De gemeente moet hiervoor actief aan de slag met  Provincie en Rijkswaterstaat en vooral 

niet afwachten wat Rijkswaterstaat gaat doen (of juist niet gaat doen).  
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Een ander aandachtspunt is de overlast van overtollig regenwater. Veel overlastsituaties zijn 

aangepakt maar er is meer nodig om overlast situaties in de toekomst te voorkomen. Door 

de vele verhardingen stroomt regenwater massaal het riool in en dat leidt tot wateroverlast 

op de lagere punten in Stein. CDA en SPV zijn voorstander van het maximaal inzetten op 

afkoppeling (= regenwater niet in het riool laten stromen maar in de grond).  

De gemeente geeft het goede voorbeeld door af te koppelen bij de herinrichting van de 

openbare ruimte of bij nieuw- en verbouw. Daarnaast moet het Waterschap zoveel mogelijk 

bijdragen aan afkoppeling. Onze inwoners kunnen ook hun bijdrage leveren. De gemeente 

stimuleert dit via een subsidie in de kosten. 

Onze gemeente heeft helaas geen milieubeleid waarin is vastgelegd wat wij graag willen of 

wat wij niet aanvaardbaar vinden. CDA en SPV hebben de afgelopen tijd aangedrongen op 

een concrete invulling van milieubeleid en een vertaalslag naar een actueel 

milieubeleidsprogramma. CDA en SPV zien veel mogelijkheden voor een duurzaam 

milieubeleid maar de convenantpartijen CMB, DOS, PvdA en VVD geven een lage prioriteit 

aan goed milieubeleid. 

2.7 Een rijk verenigingsleven met vele vrijwilligers 

Het rijke verenigingsleven in de gemeente Stein is het cement van de Steinse samenleving. 

Deelname van onze burgers in verenigingen - of het nu een buurtvereniging is, een ouderen- 

of jeugdvereniging of een fanfare of harmonie – draagt bij aan het maatschappelijke leven 

van ons allemaal.  

Verenigingen en de vele vrijwilligers die actief zijn in verenigingsverband verdienen dan ook 

ondersteuning van een gemeente. CDA en SPV willen graag dat vrijwilligers voelen dat de 

gemeente hen waardeert en ondersteunt. Het subsidiebeleid moet een vertaalslag zijn van 

de waardering voor hun bijdrage aan onze leefbare samenleving, met een basissubsidie voor 

de reguliere kosten van verenigingen en extra subsidie voor bijzondere maatschappelijke 

prestaties van een vereniging.  

Over een herijking van het subsidiebeleid, inclusief alle kansen voor een beter 

subsidiebeleid, wordt al vele jaren gesproken. CDA en SPV hebben gepleit voor een 

daadkrachtige aanpak van deze wens maar andere politieke partijen hebben dit uitgesteld tot 

na de verkiezingen.  

Dankzij de inzet van de vrijwilligers uit vele verenigingen kent Stein ook een aantal 

evenementen met bovenlokale uitstraling. Het Oogstdankfeest, de Triatlon Stein en de 

Ronde van Limburg zijn grotere evenementen maar ook de diverse popfestivals, de 

Ultraloop, Carnaval Mundial en diverse andere evenementen bezorgen de gemeente Stein 

een goede naam. Dergelijke evenementen verdienen de steun van de gemeente hoewel de 

gemeente nooit op de stoel mag gaan zitten van de organisatie; subsidie waar dat nodig is, 

maar geen overname van exploitatierisico’s. 

De teruggave van leges en belastingen aan verenigingen is een programmapunt dat het 

CDA in het verleden heeft aangezet en gerealiseerd. Wij willen dat dit beleid wordt 

gecontinueerd. Het vrijwilligerswerk verdient daarnaast alle waardering via voortzetting van 

de jaarlijkse vrijwilligersdag. Communicatie met de vele vrijwilligers is in ieder geval erg 

belangrijk omdat ook de gemeente kan leren van de knelpunten die de vrijwilligers ervaren. 

De collectieve verzekering is een goede faciliteit die de gemeente aanbiedt ter ondersteuning 

van het vrijwilligerswerk. 
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2.8 Kunst en cultuur 

De gemeente Stein geeft veel ruimte voor uitingen van kunst en cultuur. Mede door een 

trekkersrol van de Culturele Werkgroep Stein is er op cultureel gebied veel aanbod. Het 

Terpkerkje in Urmond geniet regionale bekendheid vanwege de vele exposities die er 

plaatsvinden. De vele beelden in onze openbare ruimte, vooral de beelden met symbolische 

waarde, dragen bij aan onze leefbare samenleving. 

CDA en SPV willen dat een deel van de financiële ondersteuning voor culturele activiteiten 

zich meer dan tot nu toe richt op activiteiten waar meer inwoners van Stein aan deelnemen. 

De inzet van de Culturele Werkgroep Stein voor cultuureducatie op basisscholen is een goed 

voorbeeld. Initiatieven zoals het Sport en Cultuurgala, om onder meer jeugdige talenten aan 

te moedigen om door te gaan, verdienen eveneens onze steun.  

CDA en SPV ondersteunen het behoud van cultureel erfgoed zoals dat door de Stichting 

Kleine Monumenten Stein vorm wordt gegeven. Deze stichting zorgt voor onderhoud en 

restauratie van kruisen, kapellen, Heilig Hartbeelden en andere culturele objecten in de 

openbare ruimte. 

Op cultureel gebied dragen ook de musea bij in het uitdragen van de historische waarden 

van Stein. De gemeente moet snel duidelijk maken welke financiële middelen beschikbaar 

kunnen worden gesteld voor noodzakelijke uitbreidingsplannen.  

2.9 Toerisme en recreatie 

De gemeente Stein heeft geen ambities voor grootschalig toerisme. Wel is zij graag gastheer 

voor dagrecreatie in het Steinerbos, één van onze musea of gewoon voor de wandelaar of 

fietser. We zijn tenslotte trots op onze historische kernen, de karakteristieke plekjes en onze 

monumenten. 

CDA en SPV ondersteunen kleinschalige initiatieven op het gebied van toerisme en recreatie 

zoals de bierbrouwerij bij kasteel Stein of de ontwikkeling van nieuwe VVV folders met 

wandel- en fietsroutes door onze gemeente. Verder haken wij graag aan bij fietsroutes en de 

regionale initiatieven voor een goed beheer van de toeristische routestructuren. Het 

opknappen van de fietspaden langs het Julianakanaal, waarbij ook aandacht moet zijn voor 

de minder mobiele inwoners en recreanten, verdient meer daadkracht.  

In Euregionaal verband heeft het Grensmaasgebied de potentie om op termijn een 

uitstekende toeristische positie in Zuid-Limburg in te nemen. De inrichting van dit gebied als 

wandel- en fietsgebied met kleinschalige dagrecreatieve attracties, kan samen met andere 

gemeenten (waaronder Belgische) worden opgepakt. Locale werkgroepen moeten worden 

uitgenodigd om mee te denken. De boerderij in Meers bij de Ur is een uitstekende plek om 

een recreatief punt in te richten met informatie en horeca voor en wandel- en fietsrecreanten. 

2.10 Een lokale omroep 

Een lokale omroep Stein (LOS) brengt de gemeente in beeld waardoor onze inwoners beter 

geïnformeerd zijn over de vele activiteiten die zich afspelen in onze gemeente en de 

bijzondere mensen die onze gemeente rijk is. De LOS voorziet daarmee in een duidelijke 

behoefte. 
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De gemeente moet, meer dan nu het geval is, haar inwoners informeren via de lokale 

omroep. De raadsvergaderingen worden weliswaar uitgezonden maar onze inwoners weten 

niet goed waar het precies over gaat en dat is jammer. Het huidig college wil bezuinigen op 

de zogenaamde NOVA variant die in het recente verleden is toegepast om op televisie 

diverse projecten toe te lichten. CDA en SPV vinden dat de NOVA variant weer moet worden 

opgepakt voor een goede informatieverstrekking aan de burgers. 

CDA en SPV dragen de LOS een warm hart toe en onderschrijven hun toegevoegde waarde 

als vrijwilligers organisatie. Dat betekent dat het actief bijdragen in adequate huisvesting en 

middelen mede tot de rol van de gemeente wordt gerekend. De LOS moet ons inziens een 

plek krijgen in het nieuwe subsidiebeleid. 

2.11 Steinerbos 

Het Steinerbos biedt onze inwoners een zwembad om te sporten, zwemvoorzieningen om te 

recreëren en een mooi wandel- en verblijfsgebied. Het Steinerbos is één van de gekoesterde 

groengebieden in onze gemeente. 

De financiële lasten van het Steinerbos baren al jaren grote zorgen. Het tekort van meer dan 

€ 1 miljoen per jaar legt een grote druk op de gemeentebegroting. Geld dat niet beschikbaar 

is voor andere investeringen die wij graag voor Stein willen doen. 

CDA en SPV hebben een eigen visie geformuleerd nadat is gebleken dat omvangrijke 

plannen met private investeerders niet haalbaar zijn. Nu nieuwbouw onvermijdelijk is 

geworden willen wij investeren in een slimmer binnenzwembad dat bij warme zomerdagen 

mede dienst kan doen als buitenzwembad door het bad deels “open te gooien”. Een apart 

buitenzwembad in de huidige vorm kost handen vol geld zonder dat er kwaliteit wordt 

geboden.  

Constructief moet het recreatieve binnenzwembad zo ingericht worden dat deze in de zomer 

goed aansluit bij de ligweide. De ligweide beschouwen wij als een belangrijke kwaliteit van 

het Steinerbos die moet worden behouden. 

CDA en SPV hebben hun twijfels bij de exploitatie van het bos als recreatiepark. Wij zien in 

deze exploitatie geen kerntaak van de gemeente. Wij denken dat het bos een vrij 

toegankelijk wandel- en verblijfsgebied moet worden waarin speelvoorzieningen gratis 

toegankelijk zijn. Hierdoor zullen meer mensen gaan genieten van dit bosgebied.  

Wij zien het liefst dat een stichting met vrijwilligers, samen met de gemeente, de 

speeltoestellen onderhoudt. Forse investeringen in voortdurende vernieuwingen, die nodig 

zijn voor de exploitatie als recreatiepark, blijven achterwege. 

Daarnaast zien wij mogelijkheden om het oude zwembad om te bouwen tot een 

binnenspeelvoorziening als een private partij hierin wil investeren. Zo kan ook een door 

private partijen gerunde horecafaciliteit worden toegevoegd aan zowel het binnenspelen als 

het recreatief zwemmen. In het park is daarnaast ruimte voor private initiatieven die iets 

toevoegen aan de aantrekkelijkheid van het bosgebied voor recreatief gebruik. Het 

restaurant en de bestaande verkooppunten kunnen eveneens worden geprivatiseerd.  

Volgens het CDA en SPV zullen deze maatregelen leiden tot een beheersbaar en betaalbaar  

tekort dat maatschappelijk verantwoord is. De gemeente beperkt zich hiermee tot taken die 

passen bij een gemeente en wordt niet langer verrast door allerlei tegenvallers. 
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2.12 Aandachtspunten voor een leefbare gemeente 

 De gemeente bevordert de leefbaarheid in elke kern voorzover dat mogelijk is (de 

gemeente kan geen commerciële voorzieningen subsidiëren). Voor iedere wijk moet 

een ontwikkelplan worden gemaakt zodat de prioriteiten per wijk bekend zijn.  

 Inwoners uit de wijken moeten met de leefbaarheidcoördinator aan de slag. 

 Voor onze maatschappelijke voorzieningen in onze wijken, zoals basisscholen en 

sportaccommodaties, moet een lange termijnvisie inzicht geven in de noodzakelijke 

stappen. Voor nieuwe wijken zoals Bramert Noord moeten kansen worden benut. 

 Duidelijkheid verkrijgen welke maatregelen uit het parkeerbeleid en het Gemeentelijk 

verkeers- en vervoerplan daadwerkelijk tot uitvoering worden gebracht en welke niet. 

Concrete, kleine knelpunten kunnen snel opgepakt worden zoals extra parkeerruimte 

bij de sportzaal Overmunthe. 

 Alle bloembakken moeten weg uit de wijken en worden vervangen door oplossingen 

die voor de mensen aanvaardbaar zijn. 

 Extra aandacht voor mobiliteit van ouderen en de realisatie van woonservice punten.  

 In de regio meedenken over mobiliteit zoals collectief vraagafhankelijk vervoer, en 

plannen voor light railverbindingen. 

 De wijkagent en de leefbaarheidcoördinator moeten een nadrukkelijker rol krijgen in 

het bevorderen van buurtveiligheid. 

 Bekende probleemsituaties, zoals Achter de Hegge moeten structureel aandacht 

krijgen van de gemeente. De Politie moet handhavend optreden om de openbare 

orde blijvend te waarborgen.  

 Knelpunten qua veiligheid in schoolroutes naar Groenewald moeten met voorrang 

worden opgelost.  

 De veiligheid verhogen door een opstapplaats voor het station Beek-Elsloo aan de 

Elsloose kant. 

 Daadkrachtige aanpak van geluidsoverlast door verkeer op de autowegen. 

 Aandacht voor water inclusief de oplossingen voor wateroverlastsituaties. Inzetten op 

maximaal afkoppelen van regenwater door stimuleringsmaatregelen en door als 

gemeente het goede voorbeeld te geven. 

 Inzetten op goede milieubeleid. Kansen zien voor een duurzamere samenleving. 

 Herijking van het subsidiebeleid benutten om knelpunten bij verenigingen weg te 

werken. 

 Inzetten om met steun van de regio en de Provincie, de randweg langs de A2 sneller 

te realiseren om de verkeersdruk op de Molenweg en de Mauritslaan in Urmond te 

verlichten.  
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3. Stein als een zorgzame gemeente 

Veel van onze inwoners vragen niet om zorg. Veel inwoners gaat het goed, ze leven in een 

stabiel gezin of kunnen goed voor zichzelf zorgen als gevolg van een goede baan of enig 

vermogen. Maar er zijn ook veel inwoners die behoren tot een kwetsbare groep. Een groep 

waarvoor de overheid extra zorgzaam moet zijn.  

3.1 Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

Het doel van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is kort samengevat: “iedereen 

moet kunnen meedoen in de samenleving”. De gemeente zorgt voor een samenhangend 

pakket van diensten en voorzieningen om de zelfredzaamheid van burgers te bevorderen en 

om een goede participatie in de samenleving mogelijk te maken. Iedere burger die hulp 

nodig heeft wordt geholpen aan een WMO-loket dat makkelijk bereikbaar moet zijn. 

De inhoudelijke uitdagingen van de WMO zijn groot. We hebben te kampen met een 

krimpende bevolking waarin straks relatief meer ouderen zijn dan jongeren. Dat vraagt om 

andere welzijns- en zorgvoorzieningen, dat legt druk op de leefbaarheid in de wijken alsook 

op het vrijwilligerswerk en de mantelzorg. Een toename van professionele ondersteuning is 

onvermijdelijk. Maar zijn er straks voldoende beroepskrachten in de zorg? 

De aandacht gaat soms uit naar de wetgeving die nog voortdurend verandert en daardoor 

problemen oplevert in de uitvoering. Hierdoor is de gemeente niet altijd in staat geweest om 

aanvragen snel en verantwoord af te werken. CDA en SPV zijn van mening dat rond de 

invoering van de nieuwe wet al veel op de rit staat. Dat we ons vooral op de inhoud moeten 

blijven concentreren. Dat we de gemeente tijd moeten gunnen om zich verder te verbeteren. 

Een zorgenpunt betreft de beschikbaarheid van financiële middelen. De gemeenten in de 

Westelijke Mijnstreek moeten zich samen sterk maken naar Den Haag toe; het moet 

tenslotte betaalbaar zijn op basis van een eerlijk verdelingsmodel. Daarnaast is een 

efficiënte en doelmatige uitvoering onvermijdelijk. In Stein vraagt de organisatie van het 

WMO loket nog alle aandacht. Zo mogelijk wordt dit loket geïntegreerd in het goed 

bereikbare Zorgloket in het Centrum van Stein.   

3.2 Sociaal beleid en werkgelegenheid 

Werk is de beste vorm van sociale zekerheid. Werk biedt de burgers een eigen inkomen, 

sociale contacten, het gevoel een nuttige bijdrage te leveren aan de samenleving en de 

mogelijkheid zich te ontplooien. Burgers zonder werk zijn helaas aangewezen op de 

bestaande sociale voorzieningen (zoals bijstand). 

Het arbeidsmarktbeleid van de gemeente Stein is geënt op een regionale aanpak samen met 

andere gemeenten. Er staat al heel wat in de steigers om vooral mensen aan het werk te 

helpen en ze uit de bijstand te houden. Werkgevers worden ondersteund vanuit een centraal 

Ondernemershuis. Via het Mobiliteitscentrum worden reïntegratie en scholingsactiviteiten 

aangeboden alsmede bemiddeling naar werk.  

Voor burgers die minder makkelijk aan werk kunnen geraken is er het Participatiehuis die 

sociale activeringsactiviteiten aanbiedt. Ook ons sociale werkvoorzieningsbedrijf Vixia is 

ingericht als “mensontwikkelingsbedrijf” en werkt nauw samen met het Participatiehuis. CDA 
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en SPV ondersteunen het gevoerde regionale beleid en zijn tevreden over de wijze waarop 

de gemeenten alle wijzigingen in de wetgeving hebben geïmplementeerd.  

Vixia is enkele jaren gelden in de problemen gekomen doordat het te lang vast heeft 

gehouden aan industrieel-ambachtelijke activiteiten waarvoor veel investeringen nodig 

waren. Een drastische strategische koerswijziging is doorgevoerd in de voorbije jaren en dat 

heeft ook veel geld gekost. De gemeente Stein heeft haar bijdrage geleverd, ook door meer 

werkzaamheden onder te brengen bij Vixia. Vixia staat er nu sterker voor dan vier jaar 

geleden en kan weer bouwen aan een betere toekomst. CDA en SPV willen ervoor waken 

dat we Vixia blijven steunen. 

3.3. Aandacht voor onze ouderen 

De gemeente Stein kent, net als vele andere gemeenten, een groeiende groep ouderen. Die 

ouderen stellen wij graag in staat om hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid tot op hoge 

leeftijd te kunnen behouden. Het aanbod van wonen is opgenomen in de Woonvisie, de 

welzijn- en zorgcomponenten moeten eveneens georganiseerd worden, deels via uitvoering 

van de WMO. 

In onze samenleving zijn diverse partijen actief om samen een zorgzame gemeente te zijn 

voor onze ouderen. Ouderenadviseurs bezoeken de ouderen om hen met raad en daad bij te 

staan. Bij het zorgloket kunnen de ouderen terecht met hun vragen. De ouderenverenigingen 

organiseren activiteiten voor hun leden, projecten zoals Meer Bewegen Voor Ouderen 

worden financieel ondersteund. De WMO stelt de ouderen in staat om zo lang mogelijk 

zelfstandig te functioneren. Ook het werk van verenigingen als De Zonnebloem dragen bij 

aan het welzijn van onze ouderen in Stein. Een WMO raad is actief betrokken bij de concrete 

invulling van de WMO en adviseert de gemeente over verordeningen en de gemaakte 

keuzes daarin. 

Een voorziening als de Omnibus vinden CDA en SPV zeer belangrijk omdat dit een zeer 

belangrijke bijdrage levert om een fysiek en sociaal isolement van ouderen tegen te gaan. 

Voor zover er klachten zijn over bereikbaarheid en kwaliteit van deze voorziening worden 

deze zeer serieus genomen.  

CDA en SPV zijn van mening dat onze gemeente veel aandacht heeft voor de oudere 

mensen. Toch zal de gemeente altijd open moeten staan voor goede initiatieven om 

mogelijke tekortkomingen te repareren. Het vraagt om goede, laagdrempelige  informatie 

over alle voorzieningen die al beschikbaar zijn. Het vraagt ook om honorering van goede 

ideeën die vanuit de diverse organisaties naar voren komen. Voor projecten die de 

maatschappelijke participatie van ouderen structureel vergroten moet extra geld beschikbaar 

komen. 

Een bijzonder punt van aandacht zijn de vele vrijwilligers die zich inzetten voor ouderen, 

vooral de mantelzorgers. Waar mantelzorg in de knel komt is professionele ondersteuning 

nodig zodat de mantelzorg zo lang mogelijk kan plaatsvinden. Het is opvallend dat er in Stein 

nog weinig gebruik wordt gemaakt van de beschikbare respijtzorg. 

Tot slot kan worden gewezen op de aandacht voor ouderen die er in andere beleidsvelden 

bestaat. In de openbare ruimte is aandacht voor goede verlichting (sociale veiligheid), 

verlaagde drempels in trottoirs, oversteekplaatsen en bankjes. Het jongerenbeleid richt zich 

op (hang)jongeren die bedreigend overkomen of bedreigend zijn maar tracht ook de jeugd in 

contact te brengen met ouderen voor meer wederzijds begrip. 
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3.4 De ontwikkeling van onze jeugd 

Ook onze jongere inwoners zijn kwetsbaar voor risico’s als alcohol en drugs, ongezonde 

voeding of meedoen aan ongewenst gedrag. De eerste verantwoordelijkheid om jongeren 

weerbaar te maken tegen allerlei risico’s ligt bij de ouders. Een goed gezin zorgt voor een 

evenwichtige persoonlijkheidsontwikkeling, goede schoolprestaties en het meedoen aan 

sociaal en maatschappelijke activiteiten. In het algemeen gaat het goed met onze jongeren.  

De gemeente heeft een rol om goede voorwaarden te scheppen maar ook een signalerende 

en corrigerende rol op onderdelen waar het niet goed gaat. Dat begint al bij de prille jeugd. 

Peuterspeelzaalwerk 

De gemeente Stein ondersteunt het peuterspeelzaalwerk. Voor goed peuterspeelzaalwerk 

zijn professionele krachten nodig om in een vroegtijdig stadium problemen bij kinderen te 

signaleren. Om de eigen bijdrage voor onze inwoners betaalbaar te houden is een 

substantiële bijdrage van de gemeente onvermijdelijk. 

In de afgelopen jaren zijn de peuterspeelzalen aangehaakt bij de basisscholen. Hierdoor zijn 

de huisvestingskosten beter beheersbaar geworden. We zien echter ook een toenemende 

professionaliteit om in elke peuterspeelzaal Voor- en Vroegschoolse Educatie faciliteiten te 

kunnen aanbieden.  

CDA en SPV zien een onbalans in de toegenomen professionaliteit en de nog zeer beperkte 

deelname aan peuterspeelzaalwerk vanuit bepaalde doelgroepen (kinderen waar eerder 

taal- of sociale problemen te verwachten zijn). Wij zijn dan ook warm voorstander van 

stimuleringmaatregelen om de deelname vanuit kwetsbare doelgroepen te verhogen. Alleen 

dan heeft de toegenomen professionaliteit ook het gewenste effect. 

Onderwijs 

Goed onderwijs is een basisvoorwaarde voor het verdere leven. De gemeente Stein 

ondersteunt het basisonderwijs en is vooral in de huisvesting ruimhartig. Ontwikkelingen op 

het gebied van onderwijs worden gevolgd waarbij de “brede school” in iedere kern moet 

worden doorontwikkeld. Een school kan daarmee een sterkere rol krijgen in onze 

samenleving door op één plek het aanbod van basisonderwijs te combineren met voor- en 

naschoolse opvang, peuterspeelzaalwerk, culturele ontwikkeling, sport en ontspanning.  

Verder worden de ontwikkelingen van de jongeren gevolgd door actieve zorgteams waarin 

diverse disciplines op het gebied van jeugd(hulpverlening) met de school aan tafel zitten. 

De handhaving van de leerplichtwet is en blijft een aandachtsveld voor de gemeente om 

“uitval” zo veel als mogelijk te vermijden. Het onderwijsachterstandenbeleid blijft een 

aandachtsveld.  De gemeente blijft toezien op een goede invulling van dit beleid omdat 

kinderen met achterstanden (vaak taal) dit niet gemakkelijk inlopen en daardoor in de 

toekomst uit de boot kunnen vallen. 

Jongerenbeleid 

Jongeren hebben tegenwoordig hun eigen netwerk via de digitale informatiekanalen. Meer 

en meer worden kinderen gevormd door wat zich buiten het gezin afspeelt. Hoewel ouders 

primair de verantwoordelijkheid dragen voor de opvoeding van hun kinderen ligt hier ook een 

rol bij de scholen en de overheid.  



Verkiezingsprogramma 2010-2014     Steins Politiek Verbond / CDA Stein                    18                    

In de gemeente Stein zijn professionele jongerenwerkers werkzaam (in opdracht van de 

gemeente) die goed zicht houden op de (hang)jongeren, de jongeren in een kwetsbare 

positie en de jongeren die lijken te ontsporen. De jongerenwerkers ondersteunen ook de 

jongerencentra, het vrijwillige jongerenwerk, waar jongeren een plek hebben om elkaar te 

ontmoeten.  

Preventief jongerenbeleid komt tot uiting via voorlichting op scholen en in jongerencentra. In 

contacten met de jongeren op straat wordt aangegeven waar de grenzen liggen. Het 

Jongeren Interventie Team (JIT) draagt bij om eventuele probleemsituaties vroegtijdig aan te 

pakken, het Jeugd Preventie Programma (JPP) is gericht op problematiek van individuele 

jongeren. CDA en SPV zijn van mening dat de gemeente goed samenwerkt met 

jongerenwerkers, politie en professionele instellingen om de jongeren op het goede spoor te 

houden. Dit moet zo blijven. 

Initiatieven om jongeren meer te laten bewegen (door GGD, Huis voor de Sport en de NKS) 

worden waar mogelijk ondersteund. Geslaagde projecten als Challenger dienen te worden 

gecontinueerd. Projecten die jongeren met elkaar in contact brengen voor onderlinge 

discussie en debat verdienen alle steun. Ook de Steinse Jongeren Advies Raad (SJAR), 

moet nog meer het karakter krijgen van een inhoudelijk platform voor de mening van de 

jongeren. 

De gemeente Stein staat open voor initiatieven die inwoners zelf nemen en die gebaseerd 

zijn op een actieve inzet van de inwoners zelf. Ook jongeren moeten weten dat goede 

voorstellen zullen worden opgepakt door de gemeente. 

Centrum voor jeugd en gezin 

In de gemeente Stein zal een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) worden ingericht. Het 

belangrijkste doel is om ouders en jongeren een laagdrempelige inloopmogelijkheid te 

bieden waar ze met hun vragen over opvoeden en opgroeien terecht kunnen. 

Het CJG heeft ook een rol om gezinnen met problemen in beeld te brengen en om hulp te 

bieden. Dat vraagt voor onze gemeente een optimale samenwerking tussen de initiatieven 

die al lopen. Het CJG richt zich op het gehele gezin, als meer leden van een gezin hulp 

nodig hebben moet dat op elkaar worden afgestemd. 

3.5 Ondersteuning minima 

De hedendaagse maatschappij biedt veel kansen maar ook veel bedreigingen. Er zijn 

mensen die, vaak buiten hun schuld, in de problemen komen. Dat er mensen zijn die een 

beroep moeten doen op de voedselbank is schrijnend. Ook het alsmaar stijgende beroep op 

schuldhulpverlening geeft aan dat er veel problemen zijn. 

Een goed armoedebeleid is niet alleen gericht op inkomensondersteuning maar vooral ook 

op maatschappelijke participatie en bestrijding van sociaal isolement. Als de weg naar 

betaald werk niet mogelijk is kan participatie als vrijwilliger een uitkomst bieden. 

Voor kinderen uit gezinnen met de laagste inkomens is extra financiële ondersteuning 

beschikbaar om hen in staat te stellen om mee te doen in de samenleving, bijvoorbeeld via 

een lidmaatschap van een sportvereniging of bezoek van de peuterspeelzaal. Helaas zien 

wij dat veel minima nog te weinig gebruik maken van de beschikbare steuntjes in de rug. De 

gemeente schakelt allerlei instanties in (bijvoorbeeld de scholen of de huisartsen) om 
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eventuele problemen te signaleren. Zo kunnen mensen met een beperkt inkomen worden 

gewezen op de voor hun beschikbare (financiële) ondersteuning. 

De gemeente biedt ondersteuning aan inwoners die in de financiële problemen komen via 

inzet van externe deskundigen (nu Kredietbank Limburg) voor schuldhulpverlening. 

Daarnaast geldt een ruime kwijtscheldingsregeling voor gemeentelijke belastingen en 

heffingen voor mensen die moeten rondkomen van een inkomen rond bijstandsniveau.  

De gemeenteraad van Stein heeft zich altijd zeer solidair getoond met de minder bedeelden 

in onze samenleving. Dit moet zo blijven.  

3.6 Gezondheidszorg 

De gemeente heeft een taak op het gebied van openbare gezondheidszorg. Die taak wordt 

uitgevoerd door de GGD Zuid Limburg.  

Gezondheid telt ook in Stein. Het gemeentelijk beleid moet zich vooral richten op preventie 

en vroegsignalering van risico’s. De GGD heeft programma’s om een gezonde leefstijl te 

promoten en programma’s gericht op roken, overgewicht, diabetes, depressie en alcohol. 

Veelal zijn deze programma’s juist geënt op de kwetsbaarder groepen zoals jongeren en 

ouderen.  

CDA en SPV hechten belang aan gezondheidsbevordering van onze inwoners. De 

gemeente zal per jaar moeten kiezen welke programma’s worden benut. 

3.7 Aandachtspunten voor een zorgzame gemeente 

 Realisatie van een laagdrempelig Centrum voor Jeugd en Gezin dat een 

daadwerkelijke bijdrage gaat leveren aan het versterken van de rust rondom het 

gezin. 

 Op het gebied van gezondheidzorg inzetten op het wegnemen van risico’s voor 

jongeren door gebruik van alcohol en drugs en door ongezonde voeding. 

 De SJAR moet een betere klankbordfunctie worden voor de jongeren. 

 Ouderen en hun organisaties worden actief betrokken bij het gemeentelijk beleid. 

 Zorg en ondersteuning vinden zoveel mogelijk plaats bij de ouderen thuis. Mantelzorg 

wordt actief ondersteund. 

 Een goed WMO loket, indien mogelijk gecombineerd met het zorgloket in het centrum 

van de gemeente Stein. 

 Voor projecten die de maatschappelijke participatie van ouderen structureel vergroten 

moet extra geld beschikbaar komen. 

 Gerichte ondersteuning van de gezinnen met lagere inkomens, alle kinderen moeten 

kunnen meedoen aan sport en sociale activiteiten. 

 Elk jaar gerichte keuzes maken voor programma’s die de gezondheid bevorderen van 

onze inwoners. 
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4. Stein als een uitnodigende gemeente 

Stein wil zich profileren als een hoogwaardige, groene woongemeente. Dat duidt op een 

streven naar kwaliteit van wonen en vertoeven.  

De Structuurschets 2015 zoals deze circa 10 jaar geleden is opgesteld is de leidraad 

geweest voor de uitvoering van projecten in de afgelopen jaren. Denk aan het gebiedsgewijs 

opknappen van wijken, het belang van groene wandelgebieden, het werken aan 

verkeersveiligheid. Een actualisatie van deze structuurvisie is noodzakelijk maar wordt door 

het huidige college niet opgepakt. Wij vinden dat een groot gemis. 

4.1 Kwalitatief wonen 

Onze gemeente stelt regelmatig een nieuwe Woonvisie op. De demografische 

ontwikkelingen bepalen in sterke mate de toekomstige opgaven: geen grootschalige 

uitbreidingsplannen meer en zorgen voor voldoende geschikte woningen voor ouderen. De 

Woonvisie is daarmee ook een keuze voor kwaliteit boven kwantiteit. 

CDA en SPV willen een lokale woonvisie blijven hanteren als sturingsmiddel in de 

volkshuisvesting. Een goede afstemming met diverse partijen zoals woningstichtingen en de 

eigen inwoners (via onderzoeken naar de woonwensen) staat hierbij voorop. De woonvisie 

wordt bovendien afgestemd met andere gemeenten in de regio Westelijke Mijnstreek. 

Voor de periode 2010-2014 zal duidelijker moeten worden hoe de herstructureringsopgave 

vorm gegeven moet worden. Vervanging van bestaande, afgeschreven woningen (principe 1 

erbij, is 1 eraf) moet leiden tot verdunning en toevoeging van woonkwaliteit. Meer 

woonkwaliteit betekent: 

 Meer differentiatie en levensloopbestendigheid van woningen 

 Toevoeging van meer groen waar dat mogelijk is 

 Oog voor duurzaamheid, energiebesparing en CO2 reductie 

 Kwaliteit boven kwantiteit 

Vanaf 2020 zal de regionale woningvoorraad moeten afnemen. Om dat voor elkaar te krijgen 

moeten NU de plannen worden gemaakt en ingepast in een regionale visie. In 2009 is het 

structureel overleg met de woningstichtingen wat verwaterd. Dat overleg moet weer worden 

opgepakt. 

4.2 Een nieuw centrum voor Stein 

De plannen voor het centrum van Stein kregen steeds meer vorm maar de fatale brand 

gooide alles omver. Het centrum van Stein is nu een troosteloze omgeving en de 

ondernemers zijn zwaar gedupeerd.  

CDA en SPV ondersteunen de voortvarende realisatie van een noodvoorziening met andere 

daarbij noodzakelijke beleidsbeslissingen, zowel voor de inrichting van de openbare ruimte 

als voor ondernemend Stein. 
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De herinrichting van het centrum van Stein moet de hoogst mogelijke prioriteit krijgen waarbij 

alle nieuwe kansen worden benut en rekening wordt gehouden met de omwonenden. Te 

noemen zijn: 

 Een uitnodigend winkelcentrum voor ondernemers en onze inwoners inclusief een 

goede oplossing voor aanvoer van goederen.  

 Een aangepast, gereduceerd woningbouwprogramma passend bij de Woonvisie met 

kansen voor de realisatie van specifieke zorgwoningen door Orbis.  

 Wegnemen van bezwaren tegen hoogbouw door aangepaste plannen die meer recht 

doen aan de kwaliteit van de woonomgeving. 

 Benutten van de kansen onder het maaiveld voor bijvoorbeeld het nieuwe 

multifunctionele centrum of voor (half) ondergronds parkeren. 

 Een volledig groen, heringericht Omphaliusplein dat niet nodig is om parkeerdruk 

rondom het centrum op te vangen.  

 Een echt dorpsplein met horeca aankleding. 

 Een nieuw, goed toegankelijk en optimaal ingericht Multi Functioneel Centrum voor 

de kern Stein. 

 Een goede verkeerscirculatie zonder overlast voor straten in de buurt van het 

winkelcentrum. 

4.3 Kwaliteit in onze openbare ruimte 

De openbare ruimte is een belangrijk onderdeel van onze woon- en leefomgeving. Deze 

ruimte omvat de wegen, het wijkgroen, de openbare verlichting en de inrichting van de 

omgeving met bankjes, speeltuintjes en dergelijke. 

In de missie van de gemeente Stein wordt nadrukkelijk gekozen voor kwaliteit. We moeten 

onze openbare ruimte op orde houden en achterstanden in onderhoud wegwerken. Hierbij 

kunnen kansen voor kwaliteitsverbetering benut worden. Een goed voorbeeld hiervan is het 

opknappen van diverse pleinen in de kernen en recentelijk het besluit om het 

St.Maartensplein in Oud-Urmond op te knappen.  

Er zijn echter nog teveel plekken in de gemeente Stein die achterstanden in onderhoud 

vertonen. Diverse wegen en pleinen verdienen prioriteit maar worden tot heden niet 

opgepakt. CDA en SPV hebben veelvuldig gepleit om juist nu de achterstanden weg te 

werken omdat de (wegen)bouwbedrijven de opdrachten nodig hebben om te overleven. Ook 

hebben wij de financiële dekking hierbij aangegeven.  

Onze gemeente heeft relatief veel woningen op een beperkt grondgebied. Wijkgroen is dan 

ook erg belangrijk omdat het bijdraagt aan prettig wonen. Vreemd genoeg besloten de 

convenantpartijen (CMB, DOS, PvdA en VVD) om in 2010 te gaan bezuinigen op het 

onderhoud van het openbaar groen. Dit besluit is strijdig met het beleid van de gemeente en 

daarom voor CDA en SPV een verkeerde keuze.   
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Noemenswaardig is de bijdrage van de werkgroep Kleine Monumenten die met beperkte 

middelen zorgdraagt voor het opknappen van onze kleine monumenten. Zo staat het Heilig 

Hartbeeld er weer perfect bij. Dit werk moeten wij blijven koesteren en ondersteunen. 

4.4 Gebiedsgewijze aanpak 

Een bijzondere aanpak van de openbare ruimte is de gebiedsgewijze aanpak. Als er in 

(delen van) wijken veel staat te gebeuren worden deze werkzaamheden tegelijk aangepakt 

om de belasting van de wijk te beperken. Bovendien stelt dit de gemeente in staat om goed 

over de plannen te communiceren en kunnen de wijkbewoners zich intensief bemoeien met 

de nieuwe inrichting van hun wijk teneinde alle kansen te benutten voor kwaliteitsverbetering. 

Deze aanpak is gestart toen CDA in het college mocht deelnemen en onder leiding van een 

CDA wethouder is deze aanpak in Meers, Nieuwdorp en Kerensheide toegepast. De 

gebiedsgerichte aanpak zal in de nabije toekomst worden toegepast op andere plaatsen 

zoals de Koninginnenbuurt in Berg aan de Maas en het gebied rond het Sint Anthoniusplein 

te Urmond. We vinden het jammer dat deze projecten vanwege onzekerheid over de 

beschikbare financiën worden doorgeschoven naar 2013/2014. CDA en SPV pleiten voor 

meer daadkracht en slagkracht in het uitwerken van plannen voor de nieuwe gebieden. 

4.5 Benutten van kansen voor groen 

Stein wil een leefbare gemeente zijn. In een relatief industriële omgeving zijn er toch veel 

kansen voor groenontwikkeling. CDA en SPV hebben een leidende rol gehad in het 

vaststellen van het groenplan “Kansen voor Groen in Stein”. Groengebieden hebben 

positieve effecten op de gezondheid van onze inwoners en hun welzijn. 

Projecten zoals het kasteelpark Stein enn Urdal zijn al uitgevoerd maar we moeten verder. 

Een groene infrastructuur langs de A2, een wandelgebied tussen Urmond en Stein 

(Heidekamppark), het open maken van het Steinerbos als groene long, de versterking van 

het landschap in Catsop, de versteviging van het Bunderbos/Medammerweidegebied en het 

Grensmaasgebied zijn voorbeelden van mooie kansen voor Stein. CDA en SPV zien het 

liefst dat alle natuurgebieden vrij toegankelijk zijn, dus ook het Steinerbos en de 

Pasveersloot. 

CDA en SPV zien geen voortgang in het verzilveren van de vastgestelde kansen voor groen 

in Stein. In de meerjarenbegroting is er geen geld voor gereserveerd door het huidige 

college. Wij willen graag de daadkracht en de slagkracht terug om tot daadwerkelijke 

resultaten te komen. 

4.6 Het buitengebied 

Het buitengebied levert een belangrijke bijdrage aan ons welbevinden. Onze inwoners gaan 

graag wandelen en fietsen in ons mooie buitengebied. CDA en SPV vinden dan ook dat het 

buitengebied meer aandacht moet krijgen. Hierbij moet worden gezocht naar een goede 

balans met de belangen van de agrarische bedrijven zodat het vitale platteland in stand blijft. 

Via beheerscontracten kunnen agrariërs een prima rol  krijgen in het onderhoud van het 

buitengebied. Bovendien is dat goedkoper. De uitvoering van de groenprojecten draagt 

eveneens bij aan een mooi buitengebied.  
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We denken ook aan de wandel- c.q. fietspaden langs het kanaal die in slechte toestand 

verkeren. De ruimte welke het ministerie van Verkeer en Waterstaat biedt voor een 

opknapbeurt (samen met Rijkswaterstaat) wordt momenteel niet benut.  

Het Grensmaasgebied biedt in de toekomst veel mogelijkheden voor recreatieve 

voorzieningen. 

4.7 Bedrijventerreinen en ondernemersklimaat 

De gemeente Stein biedt ruimte voor bedrijven op de diverse bedrijventerreinen. De 

uitstraling van bedrijventerreinen verdient de aandacht. Enkele jaren geleden is het 

bedrijventerrein Kerensheide Noord gerevitaliseerd. Op het Business Park Stein hanteert de 

gemeente een Beeldkwaliteitplan. Zo dragen ook de bedrijventerreinen mee aan Stein als 

een uitnodigende gemeente. Een punt van aandacht is het bedrijventerrein Kerensheide Zuid 

(het Superconfexterrein). Samen met de Provincie en de eigenaar van dit terrein zou deze 

“poort van Stein” een fraaiere invulling moeten krijgen. Goed parkmanagement van 

bedrijventerreinen vraagt ook verscherpte aandacht. 

Stein draagt zorg voor een uitnodigend ondernemersklimaat. Ondernemers zijn tenslotte 

belangrijke dragers van onze welvaart. Door de aanstelling van een 

bedrijvencontactfunctionaris (BCF) wordt voldaan aan de één loketfunctie. CDA en SPV 

vinden dat deze functionaris er voor alle ondernemers moet zijn. Niet alleen de grotere 

bedrijven maar juist ook het midden en klein bedrijf moeten de waardering krijgen voor hun 

bijdrage aan werkgelegenheid. De BCF kan tevens een bijdrage leveren aan het afschaffen 

van onnodige regels. 

Het Ondernemershuis te Sittard is een regionaal initiatief waarin ondernemers elkaar 

ontmoeten en kennis uitwisselen. Daarnaast worden ondernemers ondersteund bij allerlei 

vragen die zij hebben. CDA en SPV ondersteunen dit regionale initiatief.  

Met het project Grand Design is in het verleden fors geïnvesteerd om de haven van Stein 

een economisch perspectief te geven. Binnen de mogelijkheden van behoud van een goed 

milieu en met een goede verkeerstechnische ontsluiting ondersteunen CDA en SPV een 

eventuele uitbreiding van de bedrijvigheid. Vooral logistieke mogelijkheden met 

werkgelegenheidsperspectief verdienen daarbij de voorkeur.  

4.8 Aandachtspunten voor een uitnodigende gemeente 

- Een op de toekomst gerichte Woonvisie vastleggen in 2010, met aandacht voor 

woningen voor jonge gezinnen en zorgwoningen voor ouderen. Passend bij de 

Regionale Woonmilieuvisie. 

- Bramert Noord doorontwikkelen uit oogpunt van leefbaarheid passend binnen de 

Woonvisie. 

- Uitvoering Groenstructuur zoals Heidekamppark en Steinerbos niet vertragen maar 

juist versnellen met meer daadkracht en slagkracht.  

- Realiseren van de kwalitatieve elementen uit de woonvisie zoals woonservicezones 

en wijksteunpunten voor ouderen. 
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- Vanuit de visie “Stein als beheergemeente” wederom extra investeren in de openbare 

ruimte met focus op wegwerken van achterstanden van onderhoud van wegen en 

fietspaden. Niet bezuinigen. 

- Een betere aanbesteding van onderhoud van de openbare ruimte met afrekenen op 

prestaties. Voor het buitengebied beoordelen of onderhoudscontracten met agrariërs 

een goede optie zijn. 

- Voortzetten van het succesvolle traject met de Werkgroep Kleine Monumenten en het 

ondersteunen van het goede werk van de Monumenten Stichting Urmond. 

- Het instrument gebiedsgerichte aanpak continueren en versnellen als dé aanpak voor 

breed gedragen ontwikkeling van de inrichting van (delen van) wijken waaronder Oud 

Stein, Sint Anthoniuspleinplein, Koninginnebuurt Berg a/d Maas  

- Met de hoogste prioriteit realiseren van het centrumplan inclusief het benutten van 

alle nieuwe toekomstkansen. 

- Invulling geven aan parkmanagement op onze bedrijventerreinen. 

- Onderzoeken of bedrijventerrein Kerensheide Zuid een kwalitatieve invulling kan 

krijgen. 

- Doorontwikkeling haven Stein met goede logistieke infrastructuur.  

- Pro actief inzetten op opknappen fietspaden langs het kanaal.  
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5 Stein als een bestuurskrachtige gemeente 

De burger wil een integere, betrouwbare en transparante gemeente. Een gemeente verdient 

niet zomaar het vertrouwen van haar inwoners. Bestuurders moeten ook durf, daadkracht en 

visie uitstralen, iets willen bereiken voor de gemeente. De gemeente Stein heeft de voorbije 

jaren niet uitgeblonken als een sterke, bestuurskrachtige gemeente. 

Naast goede bestuurders heeft Stein ook een goed ambtenarenapparaat nodig en kan zij 

gebruik maken van moderne communicatiemiddelen. Tot slot is een solide financieel beleid 

van belang alsook een goede samenwerking met andere gemeenten. 

5.1 Integer, betrouwbaar en transparant  

De politiek heeft geen goed imago. Sommige politici zijn meer bezig met het vergaren van 

stemmen voor hun partij door vooral negatief te zijn over anderen. CDA en SPV hebben zich 

bewust geprofileerd door sterke inhoudelijke bijdragen in raadsdebatten hoewel we er soms 

niet onderuit komen om aandacht te vragen voor het “politiek” gedrag van andere partijen. 

Een sterke gemeente moet kunnen steunen op eerlijke bestuurders die hun werk inspirerend 

en betrokken uitvoeren. Dat vraagt ook om gepaste ambities en een duidelijke visie wat je 

met elkaar wil bereiken. CDA en SPV constateren dat globale, nogal vrijblijvende afspraken 

tussen coalitiepartijen in de voorbije jaren geen goede basis zijn geweest om te komen tot 

resultaten. Een nieuwe coalitie moet ons inziens duidelijke afspraken vastleggen in een 

coalitieakkoord. Dat is de basis om voor Stein de juiste dingen waar te maken.  

Afspraken moeten vervolgens worden waargemaakt. Met respect voor de mening van alle 

raadsleden. Alleen dan kan de politiek aan vertrouwen en geloofwaardigheid winnen en het 

respect van de burgers verdienen. Daar hoort ook een goede verantwoording bij. In de 

huidige begrotingen wordt nog onvoldoende gewerkt met kengetallen om afgesproken 

prestaties duidelijk te maken. Hierdoor kan de gemeenteraad vaak moeilijk beoordelen of 

gemaakte afspraken zijn waargemaakt. Op onderdelen waar het niet wil lukken moeten 

bestuurders dat tijdig kenbaar maken en durven uit te leggen, zowel aan de raad als de 

burgers. De politiek moet zich daarbij niet laten verleiden tot het “afrekenen” van politieke 

tegenstanders. Daar schiet de burger niks mee op en het is slecht voor het imago van de 

gemeente Stein. 

Een sterke gemeente betrekt ook de belanghebbenden bij het nemen van besluiten. De 

gemeente communiceert veel via De Schakel, de Lokale Omroep, klankbordgroepen, 

inspraakavonden en overleg. Maar als burgers op onderdelen het gevoel hebben dat het 

beter kan, moet het beter. CDA en SPV zijn blij dat de vacature voor communicatie adviseur 

na jaren weer wordt ingevuld waardoor communicatie nog beter zal worden vormgegeven. 

Elk beleidsstuk moet een deugdelijke communicatie opdracht bevatten. 

Van bestuurders (raadsleden en wethouders) vragen wij om respectvol om te gaan met de 

inzet en het werk van eenieder en de meningen van anderen. Daar waar enige twijfel over 

integriteit van bestuursleden wordt uitgestraald kan dat alleen op basis van goede 

argumenten en niet op grond van veronderstellingen of elkaar napraten. Geen halve 

waarheden die leiden tot verkeerde beeldvorming in de krant. Dat tast het vertrouwen in het 

bestuur onnodig en onterecht aan en dat is alleen maar slecht voor Stein.   
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CDA en SPV zijn voorstander van coalitieoverleg in het openbaar, in een of meerdere 

ronden onder leiding van een onafhankelijke voorzitter. 

 

5.2 Een solide financieel beleid  

Het blad “Binnenlands bestuur” van december 2009 meldt dat gemeenten nauwelijks echt 

bezuinigd hebben ondanks dat een forse daling verwacht wordt van het geld dat ze van Rijk 

krijgen vanaf 2011. Provincies melden dat gemeenten hun meerjarenbegrotingen voor 2010-

2013 vooral met kunst- en vliegwerk sluitend hebben gemaakt.  

Eenzelfde conclusie geldt voor de gemeente Stein. Er ligt een sluitende begroting maar die 

houdt geen rekening met fors lagere inkomsten vanaf 2011. Het kunst- en vliegwerk uit zich 

in het schrappen van diverse onderhoudsbudgetten. Hierdoor stel je financiële lasten uit tot 

later en verbloem je de echte problematiek. 

Als oppositiepartijen hebben CDA en SPV in juni en november 2009 aandacht gevraagd voor 

de noodzaak om te gaan bezuinigen op de uitgaven. Een strakker inkoopbeleid en een 

financiële bijdrage van onze leveranciers en externe adviseurs hoort daar ons inziens bij. 

Ook het schrappen in huidig beleid is ons inziens onvermijdelijk en daarom moet het college 

de gemeenteraad van gegevens voorzien. De gemeenteraad moet kunnen meedenken op 

welke onderdelen verantwoord kan worden bezuinigd. Het huidig college heeft toegezegd 

om dit na de verkiezingen in maart 2010 op te pakken.  

Een solide financieel beleid betekent volgens CDA en SPV ook dat onze uitgaven passen in 

lange termijn visies: wat willen we precies bereiken op diverse gebieden zoals ruimtelijke 

ordening, woningbouw, onderwijshuisvesting, zorg-, welzijns- en sportvoorzieningen en 

welke middelen hebben we op lange termijn beschikbaar? De gemeenteraad krijgt nu allerlei 

voorstellen op basis van “wat het eerst komt, het eerst maalt”. De raad kan deze voorstellen 

niet afwegen tegen mogelijke andere belangen waarvoor in een later stadium wellicht 

onvoldoende geld beschikbaar is. 

5.3 Optimale ondersteuning door automatisering  

De gemeentelijke dienstverlening kan met behulp van met de huidige informatie- en 

communicatietechnologie, sterker gemaakt worden. De ontwikkelingen van internet heeft 

heel veel informatie toegankelijk gemaakt in de huiskamer van onze inwoners. CDA en SPV 

willen dat de gemeente de huidige mogelijkheden optimaal benut.  

Een digitaal loket biedt alle mogelijkheden om de gemeentelijke diensten te raadplegen, om 

bijvoorbeeld een afspraak in te plannen met een ambtenaar of bestuurder of om in een 

persoonlijke pagina te lezen wat de voortgang is van een vergunningsaanvraag. Onze 

burgers die niet gebruik kunnen maken van een computer moeten kunnen rekenen op een 

goede persoonlijke dienstverlening in het gemeentehuis. 

5.4 Een passend ambtenarenapparaat  

In 2005 is de gemeentelijke organisatie “gekanteld” naar een plattere organisatie met minder 

ambtenaren. De vraag van de burger staat nu meer centraal in het functioneren van onze 

ambtenaren. Het “front office” (zeg maar de mensen aan de loketten) wordt meer dan tot nu 

toe afgerekend op de tevredenheid van onze inwoners over de dienstverlening.  
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De gemeente Stein heeft moeilijke jaren achter de rug. Het management van onze 

ambtenaren kende veel verloop en diverse problemen konden niet worden opgelost. Het 

veranderingsproces verloopt trager dan verwacht. Het huidige management team lijkt de 

draad goed op te pakken en heeft veel oog voor onderliggende problemen. CDA en SPV 

hebben positieve verwachtingen voor de komende jaren. 

Een ander aandachtspunt is het versterken van competenties van de ambtenaren en het 

beoordelen op competenties. Dat vraagt om investeringen in opleidingen op basis van 

gedegen beoordelingen van geleverde prestaties. Een kwaliteitsimpuls die zich verder moet 

vertalen in efficiency en effectiviteit.  

Ambtenaren worden ingezet in het belang van onze inwoners maar we moeten ons bewust 

zijn van onze kerntaken. De gemeente voert vele belangrijke taken uit en komt wel eens in 

de verleiding om, onbewust, extra taken naar zich toe te trekken. Burgers en 

maatschappelijke organisaties moeten respectvol en goed geholpen worden. Dat is echter 

niet altijd hetzelfde als dat ze altijd op hun wenken bediend worden. Ook hier doet het CDA 

een appèl op het nemen van verantwoordelijkheden door de gehele samenleving.  

Tot slot vragen wij aandacht voor het management van grote projecten. Dat vraagt om 

taakcompetente projectleiders en inhuur van externe deskundigheid. Er is in 2005 een  

Projectenbureau neergezet dat later weer is geschrapt. CDA en SPV willen dat grotere 

projecten goed gemanaged worden omdat de financiële belangen groot zijn. Als dat niet via 

een Projectenbureau gebeurt moet dat op een manier waarop de zwaardere 

verantwoordelijkheid wel ambtelijk kan worden gedragen. 

5.5 Samenwerking met externe partijen  

Onze inwoners werken, doen boodschappen, maken gebruik van voorzieningen en besteden 

hun vrije tijd in meer dan één gemeente. Samenwerken met andere gemeenten is dan ook 

belangrijk. Voor vele overheidstaken is samenwerking op Zuid-Limburgse schaal 

gerealiseerd vooral op het gebied van brandweer, politie, ambulancevervoer, GGD, Halt en 

dergelijke. Schaal- en samenwerkingsvoordelen bieden meer kwaliteit voor minder geld.  

In de regio Westelijke Mijnstreek liggen belangrijke voorzieningen in onze centrumgemeente 

Sittard-Geleen. Denk aan het ziekenhuis, grote werkgevers en de schouwburg. De 

bereikbaarheid van die voorzieningen en de inspanningen voor nieuwe werkgelegenheid 

(o.a. ontwikkeling van het chemiecluster Chemelot) zijn ook voor Stein van strategisch 

belang. Voor belangrijke opgaven op het gebied van de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning, behoud van Leefbaarheid van de kernen en de Ontwikkeling van het Vitaal 

Platteland wordt samengewerkt in de regio.  

CDA en SPV ondersteunen de Regiovisie waarin de laatste jaren, meer dan voorheen, 

strategische prioriteiten zijn gesteld. De gemeenteraden van de samenwerkende gemeenten 

zijn hier intensief bij betrokken en hebben de financiële middelen beschikbaar gesteld om de 

uitvoering van diverse projecten mogelijk te maken. Projecten die veelal niet op het 

grondgebied van onze gemeente worden gerealiseerd maar die wel een regionale uitstraling 

hebben waardoor ook onze burgers hier profijt van hebben. Samenwerking is daardoor niet 

langer een structuur maar een cultuur; we stappen over onze gemeentegrenzen heen. 

Op operationeel niveau wordt veel samengewerkt met andere gemeenten zoals Sittard-

Geleen, Beek, Schinnen en Nuth (zoals maatschappelijk werk, uitvoering leerplicht, sociale 

zaken, belastingen en de milieudienst).  
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Verbetering van de eigen slagkracht door samenwerking is een goede zaak. Zo onderhoudt 

Stein ook goede contacten met Maasmechelen en levert samenwerking met het 

Waterschapsbedrijf Limburg voordelen op het gebied van rioolbeheer.  

5.6 Aandachtspunten voor een bestuurskrachtige gemeente 

 Politieke rust door samenwerking op basis van een goed uitgewerkt 

coalitieprogramma.  

 Verstevigen en verbeteren van communicatie met de burger mede met behulp van 

mogelijkheden van automatisering. 

 De gemeente Stein moet op tijd klaar zijn om een forse korting op onze inkomsten 

van het Rijk te kunnen opvangen. 

 Een voortdurende aandacht voor kostenreductie met een efficiënte organisatie. 

 De gemeenteraad moet in de positie worden gebracht om de noodzakelijke keuzes te 

maken, daarvoor is betere informatie nodig.  

 Werken met kengetallen welke de mogelijkheid geven voor sturing door een 

gemeenteraad. 

 Investeren in de ontwikkeling van de juiste competenties van onze ambtenaren. 

 Inzet van ambtenaren op kerntaken. Afstoten van werkzaamheden die niet tot de 

kerntaken behoren.  

 Regelmatige evaluaties van de gemeentelijke dienstverlening zijn de basis voor 

continue verbetering. 
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6. Tot slot 

CDA Stein wil een lokale partij zijn die werkt met hart voor Stein. Onze politieke 

inspanningen zijn gericht op de belangen van onze Steinse inwoners. Wij zijn het daarom 

niet altijd eens met het landelijke beleid van het CDA. Voordeel van de banden met een 

landelijke partij is dat wij CDA politici hierop kunnen aanspreken op zowel provinciaal als 

landelijk niveau. Het netwerk wordt zoveel mogelijk gebruikt ten goede van de Steinse 

samenleving.  

Het CDA Stein wil functioneren als een brede volkspartij die de belangen van alle 

doelgroepen, kernen en gemeenschappen afweegt en zoveel als mogelijk behartigt. Burgers 

voor wie maatschappelijk relevante thema’s aan de orde zijn, doen geen vergeefs beroep op 

het CDA. We gaan nadrukkelijk voor het welzijn en welbevinden onze inwoners.   

CDA Stein wil echter geen populistische partij zijn. We zeggen niet dat we alles gaan 

realiseren wat de inwoners wensen. We zeggen niet dat we tégen alles zijn wat (een deel 

van de) inwoners niet wenselijk acht(en). Populistische partijen spelen vaak in op de emoties 

van de inwoners. Ze geven graag iedereen gelijk en praten niet over de tegengestelde 

belangen die er altijd zijn.  

CDA Stein wil graag het debat aangaan op basis van feiten en de juiste argumenten en niet 

op basis van verkeerde beeldvorming. We willen graag eerlijk communiceren met onze 

burgers. Daarom pleiten wij in ons verkiezingsprogramma voor het maken van afwegingen 

op basis van goede en volledige informatie. Besturen met een lange termijn visie en niet met 

een “ad hoc” aanpak. De euro kan tenslotte maar één keer worden uitgegeven.  

Het toekomstperspectief voor Stein zoals geschetst in paragraaf 1.2 toont aan dat de 

gemeente Stein keuzes moet maken in de komende vier jaren. We hebben straks minder 

geld beschikbaar en we willen toch nog veel realiseren. Dat vraagt om een daadkrachtig en 

creatief bestuur. Een bestuur dat haar financieel beleid écht op orde heeft en op tijd 

maatregelen neemt. Dat bereik je niet door het ontwijken van problemen, door uitstel of zelfs 

afstel van noodzakelijke onderhoudsuitgaven. Dat bereik je ook niet door te praten over 

mooie plannen zonder dat je de financiële dekking verzekerd hebt. 

CDA Stein is ervan overtuigd dat ze goede kandidaten in haar gelederen heeft om de 

gemeente te besturen met kwaliteit , kennis en ervaring en niet met alleen met retoriek en 

niet goed onderbouwde voorstellen.  

Het CDA Stein wil in haar rol als volksvertegenwoordiger nadrukkelijker contact zoeken met 

de burgers van Stein. Wij zijn bereid om achtergronden van standpunten in het openbaar toe 

te lichten en hierover in overleg te gaan met betrokkenen. De website van het CDA Stein, 

www.cda-stein.nl, geeft onze standpunten weer en biedt inzicht in de keuzes en argumenten 

die wij in raadsvergaderingen en commissievergaderingen hebben ingebracht.  

Wij besluiten met de conclusie dat het best goed gaat met de gemeente Stein en dat CDA 

Stein en Steins Politiek Verbond daar in het verleden belangrijke bijdragen aan hebben 

geleverd. Wij hebben de steun van onze inwoners nodig om weer te kunnen deelnemen in 

een coalitie die daadkracht aan de dag legt en de gemeente Stein weer “op de kaart zet”. Zo 

kan de gemeente Stein verder uitgroeien tot een gemeente waar al haar inwoners trots op 

zijn.   

Stein, januari 2010 

http://www.cda-stein.nl/

