
WAAR STAAN EN STONDEN WAAR STAAN EN STONDEN WIJ VOOR?WIJ VOOR?
Er zijn meer zaken waar we voor staan of 
stonden. We waren de afgelopen periode te-
gen bebouwing van Bramert-noord. We zijn 
voor “inbreiding” en niet voor “uitbreiden” van 
Stein. En als er uitbreiding komt dient er voor 
100% rekening gehouden worden met onze 
starters en senioren. Ook het langjarige con-
tract met de Steinerbos BV kon niet op ons 
applaus rekenen. Graag hadden wij een (in de 
herfst en winter) vrij toegankelijk park, voor 
alle Steindenaren, gezien met een commerci-
eel uitgebaat zwembad. 

Samen met omwonenden hebben we ons ver-
zet tegen de blauwe zone die rond het win-
kelcentrum gepland was. Graag hadden wij 

de Poolster als schoollocatie behouden en de 
school aan de Mgr. d’Arbergstraat gesloopt 
om daar levensbestendige woningen te bou-
wen. Leefbaarheid en ruimtelijke ordening 
zijn zo belangrijk. Net als verkeersveiligheid, 
een item dat altijd op de agenda moet staan. 

Wij waren liever geen deelnemer geworden 
in het participatiebedrijf van Sittard-Geleen. 
Afnemerschap van diensten had onze voor-
keur. Nog meer samenwerkingsverbanden 
brengt naar onze mening de zelfstandigheid 
van Stein in het geding. De koolmezen gaan 
nu de strijd aan met de eikenprocessierups. 
Dat is zoals het moet, dat is de natuur. Het 
spuiten van gif is dat niet. In de coronatijd 

waren we er voor onze ondernemers en de 
burgers. De voetbalclubs en hun complexen 
worden steeds meer multifunctioneel en 
steeds zwaarder belast. De belasting van de 
velden in combinatie met het veranderende 
klimaat (lange droge periodes die zich afwis-
selen met dito natte periodes) maken dat wij 
een tweede kunstgrasveld geschikter vonden 
op de Mergelakker en ’t Hètje. Daarbij hadden 
wij vanzelfsprekend ook de financiën op de 
keper beschouwd. Stein moet zeker met de 
tijd mee gaan maar dat hoeft niet ten koste
te gaan van de historie. “Wie ’t vreuger waor” 
heeft continue onze aandacht. De kerkenvisie 
en hoe Stein om wil gaan met haar erfgoed is 
daar een gevolg van.

Bij deze verzoeken wij u aan ons door te ge-
ven waarvoor u wilt dat wij ons hard maken. 
Schroom niet en draag uw thema’s aan. Wij 
staan weliswaar midden in de maatschappij 
maar we weten niet alles. Vandaar, uw mening 
is het belangrijkste.

U kunt ons snel bereiken via de site www.
cmb-stein.nl. Via het kopje contact kunt u ons 
rechtstreeks informeren. U kunt ook mailen 
naar:  

       info@cmb-stein.nl 

U kunt ook onze leden rechtstreeks mailen.

1. Dan gaat u naar de site
www.cmb-stein.nl

2. Klikt op “onze mensen”.
3. Ze komen dan allemaal in beeld en u

kunt uw keuze maken, Een klik op het
envelopje en u mailt hen privé.

Wilt u liever iets persoonlijk bespreken dan 
staan onze raads- en burgerraadsleden en le-
den voor u klaar. Laat uw stem klinken voor de 
Steinse samenleving.

Wilt u uw stem ook als politiek betrokkene la-
ten gelden en lijkt het CMB u daar de geschik-
te plek voor, meldt u. Misschien ambieert u 
wel het raadslid- of burgerraadslidmaatschap? 
Laat het ons weten. Samen weten we meer en 
kunnen we meer. Zoals gezegd, wij zijn er voor 
Stein en haar Steindenaren. 

Tot slot
Bedankt voor het lezen. Wellicht horen we nog 
van elkaar, wij hopen het van harte.
Wij wensen u en de uwen het allerbeste!

Hoogachtend,
Communiceren Met Burgers

VRAGEN VAN ONS AAN U

LIEVER DIGITAAL? SCAN MIJ!

VOORWOORD
Als CMB proberen we een optimaal benaderbare lokale politieke partij te zijn. Wij 

zijn er van en voor de inwoners van Stein. Onze leden zijn goed vertegenwoor-

digd in de gemeenschap van alle Steinse kernen. Kundig, bereikbaar en altijd tot 

helpen bereid. Tot ons grote verdriet is onze fractieleider en erevoorzitter Jack 

Meijers jongstleden 7 april overleden. Zijn kernwaarde “een woord is een woord 

en afspraak is afspraak” zal echter blijven voortleven in het CMB-gedachtegoed. 

Daar staan we voor.

Wij zullen Jack blijven missen maar zijn ken-

nis, enthousiasme, benaderbaarheid en inzet 

voor Stein zullen we met zijn allen opvangen 

en continueren. Wij zijn er voor Stein en haar 

Steindenaren. Er staat een vereniging die 

zich onder de genoemde kernwaarde wil in-

zetten voor Stein. Daartoe hebben we leden 

van diverse pluimage. Jeugdige en seniore le-

den en alles daar tussen in. Leden die op al-

lerlei terreinen en vakgebieden hun mannetje of vrouwtje staan. De traditionele 

gemeentelijke onderwerpen als Veiligheid, Economie, Onderwijs, Sport, Sociaal 

Domein, Volksgezondheid en Milieu, Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, 

Bestuur, ze zijn allemaal gedekt door de kennis en ervaring van de leden. Trots 

zijn we ook op onze aanwezige expertise voor relatief nieuwe hot topics als duur-

zaamheid, energietransitie, water- en klimaatadaptatie. Onderwerpen die van 

uitermate groot belang zijn de komende jaren.

Aan de bewoners van dit adres

CMB-KRANT
VOOR ALLE INWONERS VAN DE GEMEENTE STEIN
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Oprichter, boegbeeld en 
voormalig partijleider van CMB
20-08-1946 – † 07-04-2021

We willen van en voor de inwoners van Stein zijn en blijven. Dat is ook de reden van deze brochure. 
In Stein gebeurt er van alles. Veel goede dingen, soms ook minder goede. Vaak zijn de collectieve 
belangen in het geding soms ook het individuele. Reden te meer om ons oor, ook via deze weg, bij 
u te luister te leggen. Wij staan midden in de Steinse gemeenschap, en via onze familie, vrienden,
collega’s, kennissen, verenigingsleden enzovoort krijgen wij veel mee van wat er speelt, wat goed
gaat en wat er beter zou moeten kunnen. Maar jullie allemaal zijn onze bron, uw mening is wat wij
belangrijk vinden. Daar maken wij werk van. Daar staan we voor.

DOEL



THEMA’S
Natuurlijk zijn er thema’s die ons met name 
bezig houden. Het voert te ver om daar in de-
tail op in te gaan. Wij willen echter wel com-
pleet zijn. Vandaar dat we nadrukkelijk om uw 
mening vragen. Op de volgende pagina’s treft 
u in grote lijnen de thema’s aan die ons mo-
menteel bezig houden.

 VERENIGINGEN
Als vanouds zijn het de diverse verenigingen 
die de smeerolie zijn in onze maatschappij. 
Verenigingen presteren volgens ons op diver-
se vlakken meer dan dat in het leven geroepen 
instanties dat kunnen. Items als gezondheid, 
sociale leven, eenzaamheid, integratie, ple-
zier, saamhorigheid worden bewust en on-
bewust door onze verenigingen opgepakt. Zij 
verdienen dus onverkort onze volledige steun. 
Wij geloven in de onbegrensde mogelijkheden 
van ontmoeten, sporten, bewegen, creëren in 
verenigingsverband. Om zo mensen te ontwik-

kelen, te verbinden en kansen te geven.

 LEEFBAARHEID
 EN VEILIHEID 
Natuurlijk houden de activiteiten op Cheme-
lot ons bezig. Niet in mindere mate maken we 
ons sterk voor het behoud van alle natuur en 
groen rondom Stein en natuurlijk van ons erf-
goed. Voor wat betreft veiligheid hebben alle 
vormen van overlast onze aandacht, alsmede 
zichtbaarheid van politie op straat en het be-
houd van onze brandweerkazerne.

CORONA EFFECTEN
Wij hopen met ons allen dat de bijzondere tijd 
waarin we leven snel weer normaler wordt. Als 
lokale partij hebben we alle aandacht voor de 
maatschappelijke en financiële gevolgen van 
de coronapandemie. Samen moeten we hierin 
sterker kunnen staan.

  KLIMAATADAPTIE,  
  DUUZAAMHEID EN 
  ENERGIETRANSITIE

Onlosmakelijke begrippen. Het lijkt er soms 
op dat duurzaamheid ten koste van de natuur 
dreigt te gaan. Dat mag nooit het geval zijn. 
Alle maatregelen in het kader van de ener-
gietransitie en ten faveure van duurzaamheid 
moeten haalbaar, betaalbaar, realistisch en 
begrijpelijk zijn. De natuur mag op geen en-
kele wijze in het gedrang komen. Daarnaast 
moeten we ons terdege wapenen tegen het 
veranderende klimaat. Lange droge perioden, 
extreme regenval, het zijn geen uitzonderin-
gen meer. Aanpassen is noodzakelijk. Onze in-
woners moeten bij dit alles kunnen participe-
ren en altijd met hun vragen terecht kunnen 
en snel antwoord krijgen.

 HUISVESTING
Met het oog op de grote krimp zijn wij voor 
“inbreiding” (plaatselijke gebouwen of bouwlo
caties geschikt maken voor bewoning of bouw) 
en niet voor uitbreiding (waarbij bestaande 
landbouw of natuurgebieden opgeofferd wor

den voor huizenbouw. Hierbij moet nadruk-
kelijk de aandacht uitgaan naar de mogelijk-
heden voor starters om zoveel mogelijk jeugd 
te behouden. Evenveel aandacht verdienen 
de ouderen. Via leeftijdsbestendige woningen 
moeten ook de Steinse senioren in staat ge-
steld worden om hier op een gelukkige wijze 
van hun oude dag te genieten. 

       LEEFTIJD BEWUSTEN
     MET FOCUS FACALI-
           TEREN.

Stein is een van de snelst vergrijzende dorpen 
in een vergrijzende regio. Daar moeten we re-
kening mee houden door speciale aandacht te 
hebben voor onze ouderen en de min of meer 
aanverwante Wet Maatschappelijke Onder-
steuning. Dat laat onverlet dat er voor de jon-
geren in Stein, pakweg van 12 tot 25 jaar niet 
veel te doen is. Ook deze groep dient in die 
mooie fase van het leven geholpen te worden. 
Natuurlijk staat ook sociale inclusiviteit hoog 
in ons vaandel. We leven in een wereld waar 
de kansenongelijkheid stijgt. Maar iedereen 
moet mee kunnen doen, gelijkwaardigheid en 
volwaardig burgerschap voor allemaal is ons 
streven.

Wij waren en zijn er  
voor Stein en voor u.
“
Wij waren en zijn er  
voor Stein en voor u.“

SAMENWERKING
In een gemeente wordt eens per 4 jaar een gemeenteraad gekozen en wordt er een college gevormd. Het is meestal zo dat de 
partij die de meeste raadsleden mag leveren, een meerderheid ofwel “coalitie” vormt met enkele andere partijen. Het zijn deze 
partijen die normaal gesproken de komende jaren op basis van een onderling opgesteld akkoord bepalen wat er gebeuren gaat 
in Stein. De coalitie bepaalt in feite ook wie als wethouders naast de burgemeester het college gaan vormen.  De partijen die niet 
in die coalitie zitten, vormen de minderheid ofwel “oppositie”. Zo ontstaat er een geregisseerde macht die als meerderheid kan 
bepalen en een minderheid die de tegenmacht vormt. 

ONDERNEMEND STEIN 
Onze Steinse ondernemers mogen een voor-
keurspositie krijgen. Natuurlijk hoort daar één 
plek, waar (startende) ondernemers terecht 
kunnen voor informatie, diensten en onder-
steuning, bij. 

Ook dient de gemeente te interveniëren tus-
sen onderwijs en het bedrijfsleven om vraag en 
aanbod beter op elkaar af te stemmen. Denk 
aan het actief helpen bij het bemiddelen tussen 
werknemers en werkgevers. Denk ook aan sta-
geplekken. De gemeente kan verder lokale en 
regionale netwerken aanbieden of faciliteren. 
Op deze manier komen ondernemers uit de re-
gio met elkaar in contact en wordt het  lokale 
karakter versterkt. Meedenken met (startende) 
ondernemers is het credo. 

ZELFSTANDIG STEIN
De toekomstige zelfstandigheid van Stein gaat 

ons aan het hart. Als kleinere gemeente wordt 

vaak de samenwerking met andere gemeenten 

gezocht. Samen optrekken maakt sterk. Dat is 

een goede zaak maar er is een punt waar de 

zelfstandigheid in het geding kan komen. Daar 

moeten we voor waken.

BASIS ZAKEN
Vanzelfsprekend hebben de gemeentelijke fi-

nanciën onze voortdurende aandacht. Het gaat 

immers om het geld van de inwoners. Ook de 

dienstverlening ligt bij ons onder de loep. Inwo-

ners moeten kunnen meedenken, draagvlak bij 

alle Steindenaren bij (grotere) projecten als re-

novaties van het straatbeeld is een groot goed.

SAMENWERKING
Wij staan voor een constructieve samenwer-

king. Dat hebben we als grootste oppositie-

partij ook de afgelopen periode laten zien. De 

Steinse politiek rolt, door die samenwerking, 

niet meer over elkaar heen. Maar het kan nog 

beter. We kunnen als gemeente Stein veel meer 

recht doen aan het democratisch beginsel. Het 

gaat immers om een goed resultaat voor alle 

Steindenaren. Het zou niet mogen uitmaken of 

je op een partij stemt die in de zogenaamde op-

positie komt of een partij die in de zogenaamde 

coalitie komt. Dit onderwerp vinden wij zo be-

langrijk dat we er hierna een aparte paragraaf 

aan hebben gewijd. 

HOEZO REGISSEREN?
Enerzijds maken de coalitiepartijen geza-
menlijk een “regeerakkoord”.  Bij het opstel-
len hiervan moet links en rechts water bij de 
wijn. Partijen moeten afstappen van stand-
punten -waar u misschien op gestemd hebt- 
om tot een akkoord te komen. Het resultaat 
is daardoor een gemiddelde deler. Dat is de 
agenda voor de tijd na de verkiezingen. Op 
basis van dat resultaat wordt de komende re-
geerperiode “aangevlogen”.

Natuurlijk zijn er in de regeerperiode van 4 
jaar ook punten die van tevoren niet bekend 
waren. Voor de raadsvergadering komen de 
coalitiepartijen in het coalitieoverleg bij el-
kaar om de bespreekpunten te verkennen 
en wordt geprobeerd de neuzen 1 kant op te 
zetten. Het daarna volgende raadsdebat met 
alle partijen heeft vervolgens niet echt veel 
zin. De stemming is immers normaalgespro-
ken al bepaald. Besluiten zijn zo voor het me-
rendeel geregisseerd door een meerderheid 

die afspraken heeft gemaakt. Dan maak je 
naar onze mening geen optimaal gebruik van 
kennis, draagvlak en samenwerking. Sterker 
nog, niet alle stemmers krijgen dan volledig 
“waar voor hun geld”.
   
Ons ideaalbeeld is dat er gewerkt wordt met 
een raadsakkoord waarover alle partijen het 
eens kunnen zijn. De partijen binnen Stein 
zijn het over heel veel zaken echt gewoon 
eens. Dan resteren er natuurlijk ook enke-
le zaken waarover de mening verschilt. Die 
hoef je bijvoorbeeld niet op te nemen in het 
raadsakkoord. Op het moment dat een der-
gelijk onderwerp aan bod komt wordt er ge-
woon gestemd door ieder raadslid. Dat ge-
beurt ook als er zaken aan de orde zijn die 
niet in het raadsakkoord staan omdat ze pas 
achteraf actueel worden. 

Natuurlijk blijven de verschillende politieke 
partijen bestaan en in de meeste gevallen 

zullen de partijleden het met elkaar eens zijn 
dan wel worden. Maar het stemmen in de ge-
meenteraad moet geen strategisch proces 
zijn. Dan is het immers zomaar mogelijk dat 
een besluit steunt op een zogenaamde meer-
derheid en geen echte meerderheid. Maar is 
het niet het meest democratisch, transparant 
en eerlijk als alle gekozen raadsleden één 
groep vormen? Dat ze – idealiter -, allemaal 
samen “de macht” vormen. Een tegenmacht 
is nodig maar die ontstaat bij ieder punt van 
nature. De een is voor en de ander is tegen. 
Geen water bij de wijn, geen afstemming in 
een voorafgaand overleg (om een meerder-
heid te vormen). Gewoon de meeste stem-
men gelden. Dan staat ieder raadslid voor 
zijn of haar zaak. Dan kunnen de door partij-
en gedane beloften optimaal gestand worden 
gedaan.

Het is een ideaalbeeld, maar zo staan wij 
erin. 
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zin. De stemming is immers normaalgespro-
ken al bepaald. Besluiten zijn zo voor het me-
rendeel geregisseerd door een meerderheid 

die afspraken heeft gemaakt. Dan maak je 
naar onze mening geen optimaal gebruik van 
kennis, draagvlak en samenwerking. Sterker 
nog, niet alle stemmers krijgen dan volledig 
“waar voor hun geld”.
   
Ons ideaalbeeld is dat er gewerkt wordt met 
een raadsakkoord waarover alle partijen het 
eens kunnen zijn. De partijen binnen Stein 
zijn het over heel veel zaken echt gewoon 
eens. Dan resteren er natuurlijk ook enke-
le zaken waarover de mening verschilt. Die 
hoef je bijvoorbeeld niet op te nemen in het 
raadsakkoord. Op het moment dat een der-
gelijk onderwerp aan bod komt wordt er ge-
woon gestemd door ieder raadslid. Dat ge-
beurt ook als er zaken aan de orde zijn die 
niet in het raadsakkoord staan omdat ze pas 
achteraf actueel worden. 

Natuurlijk blijven de verschillende politieke 
partijen bestaan en in de meeste gevallen 

zullen de partijleden het met elkaar eens zijn 
dan wel worden. Maar het stemmen in de ge-
meenteraad moet geen strategisch proces 
zijn. Dan is het immers zomaar mogelijk dat 
een besluit steunt op een zogenaamde meer-
derheid en geen echte meerderheid. Maar is 
het niet het meest democratisch, transparant 
en eerlijk als alle gekozen raadsleden één 
groep vormen? Dat ze – idealiter -, allemaal 
samen “de macht” vormen. Een tegenmacht 
is nodig maar die ontstaat bij ieder punt van 
nature. De een is voor en de ander is tegen. 
Geen water bij de wijn, geen afstemming in 
een voorafgaand overleg (om een meerder-
heid te vormen). Gewoon de meeste stem-
men gelden. Dan staat ieder raadslid voor 
zijn of haar zaak. Dan kunnen de door partij-
en gedane beloften optimaal gestand worden 
gedaan.

Het is een ideaalbeeld, maar zo staan wij 
erin. 



WAAR STAAN EN STONDEN WAAR STAAN EN STONDEN WIJ VOOR?WIJ VOOR?
Er zijn meer zaken waar we voor staan of 
stonden. We waren de afgelopen periode te-
gen bebouwing van Bramert-noord. We zijn 
voor “inbreiding” en niet voor “uitbreiden” van 
Stein. En als er uitbreiding komt dient er voor 
100% rekening gehouden worden met onze 
starters en senioren. Ook het langjarige con-
tract met de Steinerbos BV kon niet op ons 
applaus rekenen. Graag hadden wij een (in de 
herfst en winter) vrij toegankelijk park, voor 
alle Steindenaren, gezien met een commerci-
eel uitgebaat zwembad. 

Samen met omwonenden hebben we ons ver-
zet tegen de blauwe zone die rond het win-
kelcentrum gepland was. Graag hadden wij 

de Poolster als schoollocatie behouden en de 
school aan de Mgr. d’Arbergstraat gesloopt 
om daar levensbestendige woningen te bou-
wen. Leefbaarheid en ruimtelijke ordening 
zijn zo belangrijk. Net als verkeersveiligheid, 
een item dat altijd op de agenda moet staan. 

Wij waren liever geen deelnemer geworden 
in het participatiebedrijf van Sittard-Geleen. 
Afnemerschap van diensten had onze voor-
keur. Nog meer samenwerkingsverbanden 
brengt naar onze mening de zelfstandigheid 
van Stein in het geding. De koolmezen gaan 
nu de strijd aan met de eikenprocessierups. 
Dat is zoals het moet, dat is de natuur. Het 
spuiten van gif is dat niet. In de coronatijd 

waren we er voor onze ondernemers en de 
burgers. De voetbalclubs en hun complexen 
worden steeds meer multifunctioneel en 
steeds zwaarder belast. De belasting van de 
velden in combinatie met het veranderende 
klimaat (lange droge periodes die zich afwis-
selen met dito natte periodes) maken dat wij 
een tweede kunstgrasveld geschikter vonden 
op de Mergelakker en ’t Hètje. Daarbij hadden 
wij vanzelfsprekend ook de financiën op de 
keper beschouwd. Stein moet zeker met de 
tijd mee gaan maar dat hoeft niet ten koste
te gaan van de historie. “Wie ’t vreuger waor” 
heeft continue onze aandacht. De kerkenvisie 
en hoe Stein om wil gaan met haar erfgoed is 
daar een gevolg van.

Bij deze verzoeken wij u aan ons door te ge-
ven waarvoor u wilt dat wij ons hard maken. 
Schroom niet en draag uw thema’s aan. Wij 
staan weliswaar midden in de maatschappij 
maar we weten niet alles. Vandaar, uw mening 
is het belangrijkste.

U kunt ons snel bereiken via de site www.
cmb-stein.nl. Via het kopje contact kunt u ons 
rechtstreeks informeren. U kunt ook mailen 
naar:  

       info@cmb-stein.nl 

U kunt ook onze leden rechtstreeks mailen.

1. Dan gaat u naar de site
www.cmb-stein.nl

2. Klikt op “onze mensen”.
3. Ze komen dan allemaal in beeld en u

kunt uw keuze maken, Een klik op het
envelopje en u mailt hen privé.

Wilt u liever iets persoonlijk bespreken dan 
staan onze raads- en burgerraadsleden en le-
den voor u klaar. Laat uw stem klinken voor de 
Steinse samenleving.

Wilt u uw stem ook als politiek betrokkene la-
ten gelden en lijkt het CMB u daar de geschik-
te plek voor, meldt u. Misschien ambieert u 
wel het raadslid- of burgerraadslidmaatschap? 
Laat het ons weten. Samen weten we meer en 
kunnen we meer. Zoals gezegd, wij zijn er voor 
Stein en haar Steindenaren. 

Tot slot
Bedankt voor het lezen. Wellicht horen we nog 
van elkaar, wij hopen het van harte.
Wij wensen u en de uwen het allerbeste!

Hoogachtend,
Communiceren Met Burgers

VRAGEN VAN ONS AAN U

LIEVER DIGITAAL? SCAN MIJ!

VOORWOORD
Als CMB proberen we een optimaal benaderbare lokale politieke partij te zijn. Wij 

zijn er van en voor de inwoners van Stein. Onze leden zijn goed vertegenwoor-

digd in de gemeenschap van alle Steinse kernen. Kundig, bereikbaar en altijd tot 

helpen bereid. Tot ons grote verdriet is onze fractieleider en erevoorzitter Jack 

Meijers jongstleden 7 april overleden. Zijn kernwaarde “een woord is een woord 

en afspraak is afspraak” zal echter blijven voortleven in het CMB-gedachtegoed. 

Daar staan we voor.

Wij zullen Jack blijven missen maar zijn ken-

nis, enthousiasme, benaderbaarheid en inzet 

voor Stein zullen we met zijn allen opvangen 

en continueren. Wij zijn er voor Stein en haar 

Steindenaren. Er staat een vereniging die 

zich onder de genoemde kernwaarde wil in-

zetten voor Stein. Daartoe hebben we leden 

van diverse pluimage. Jeugdige en seniore le-

den en alles daar tussen in. Leden die op al-

lerlei terreinen en vakgebieden hun mannetje of vrouwtje staan. De traditionele 

gemeentelijke onderwerpen als Veiligheid, Economie, Onderwijs, Sport, Sociaal 

Domein, Volksgezondheid en Milieu, Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, 

Bestuur, ze zijn allemaal gedekt door de kennis en ervaring van de leden. Trots 

zijn we ook op onze aanwezige expertise voor relatief nieuwe hot topics als duur-

zaamheid, energietransitie, water- en klimaatadaptatie. Onderwerpen die van 

uitermate groot belang zijn de komende jaren.

Aan de bewoners van dit adres

CMB-KRANT
VOOR ALLE INWONERS VAN DE GEMEENTE STEIN

2021/2022

Stein

Elsloo

Urmond

Berg aan de Maas

Meers 

Catsop

Nattenhoven

Maasband 

Jack Meijers

Oprichter, boegbeeld en 
voormalig partijleider van CMB
20-08-1946 – † 07-04-2021

We willen van en voor de inwoners van Stein zijn en blijven. Dat is ook de reden van deze brochure. 
In Stein gebeurt er van alles. Veel goede dingen, soms ook minder goede. Vaak zijn de collectieve 
belangen in het geding soms ook het individuele. Reden te meer om ons oor, ook via deze weg, bij 
u te luister te leggen. Wij staan midden in de Steinse gemeenschap, en via onze familie, vrienden,
collega’s, kennissen, verenigingsleden enzovoort krijgen wij veel mee van wat er speelt, wat goed
gaat en wat er beter zou moeten kunnen. Maar jullie allemaal zijn onze bron, uw mening is wat wij
belangrijk vinden. Daar maken wij werk van. Daar staan we voor.

DOEL


