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Voorwoord 
 
Als CMB proberen we een optimaal benaderbare, lokale politieke partij te zijn. Wij zijn er van en voor 
de inwoners van onze gemeente. Onze leden zijn van alle leeftijden en goed vertegenwoordigd in de 
gemeenschap van alle kernen. Kundig, zichtbaar, bereikbaar en altijd tot helpen bereid.  
Tot ons grote verdriet is onze fractieleider en erevoorzitter Jack Meijers 7 april 2021 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 kennis, 
enthousiasme, benaderbaarheid en inzet voor Stein zullen we met zijn allen opvangen en 
continueren. Wij zijn er voor Stein en haar inwoners.  
 
Er staat een vereniging die zich onder de genoemde kernwaarden zal inzetten voor onze gemeente. 
Daartoe hebben we leden van diverse pluimage. Jeugdige en seniore leden en alles daar tussenin. 
Leden die op allerlei 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, Financiën, 
 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 duurzaamheid, energietransitie, water- en 
klimaatadaptatie. Onderwerpen die van uitermate groot belang zijn de komende decennia voor onze 
kinderen en kleinkinderen. 
 
Er zijn natuurlijk talloze zaken die ons in het belang van de inwoners aan het hart gaan. Samengevat 
maken we ons in dat opzicht sterk voor 2 zaken. Leefbaarheid en Samenwerking.  
Leefbaarheid is een ruim begrip, het dekt alle hierboven genoemde zaken en meer. Het staat voor 
een mooi Stein op alle gebieden voor ons allemaal. En allemaal zijn we anders. Samenwerking en het 
daarbij behorende wederzijds respect is de sleutel om dat te bereiken. Samen met de jeugd, samen 
met de ouderen, samen met groeperingen en belangenverenigingen, samen in de politiek en in het 
gemeentehuis, samen met verenigingen, samen met ondernemers, SAMEN! 
 
We willen van en voor onze inwoners zijn en blijven. Dat is ons doel en onze drijfveer. In Stein 
gebeurt er van alles. Veel goede dingen, soms ook minder goede. Vaak zijn de collectieve belangen in 
het geding soms ook de individuele. Reden te meer om ons oor, bij u te luister te leggen. Wij staan 
midden in de 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, als échte 
lokale volkspartij van en voor alle kernen, werk van. Daar staan we voor. 
 

Stem dus op 16 maart 2022 met een goed gevoel op CMB, lijst 2! 
 
Bestuur CMB, 
 
Jean Wouters, voorzitter 
Wil Huck, secretaris 
Jean de Vries, penningmeester 

 

“Leefbaarheid en Samenwerking, met iedereen voor iedereen”  
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De afgelopen 4 jaar …………. 

 
Ondanks een groot deel van de Steinse stemmen (circa 30%) kwamen wij als CMB helaas in de 
oppositiebanken terecht. Dat is “technisch” mogelijk maar doet geen recht aan de wens van kiezers.    
Wij streven naar een gelijkwaardige samenwerking met liefst alle partijen om zodoende optimaal van 
elkaars kunnen gebruik te maken. De bondscoach zegt bijvoorbeeld ook niet tegen zijn Nederlands 
Elftal “we gaan het WK winnen met dit 11-tal maar jullie drie mogen de bal niet aanraken!”  
Een verkiezingsprogramma is niet compleet zonder een terugblik op de afgelopen periode. Wat er 
gebeurd is en hoe gehandeld is, is wellicht een nog betere graadmeter dan de beloften. Terugkijkend 
passeren een groot aantal punten. Soms succesvol, soms niet. Hieronder treft u een kleine greep uit 
de afgelopen 4 jaar aan. Een aantal willen we namelijk niet zomaar laten passeren. 
 
We waren de afgelopen periode zonder succes tegen bebouwing van Bramert Noord. We zijn 
namelijk voor “inbreiding” en niet voor “uitbreiden” van Stein. Inbreiding is het bouwen binnen 
bestaande bebouwing. Uitbreiding is het tegenovergestelde en vindt plaats aan de grenzen van 
bestaande bebouwing. Bij het bouwen dient alle rekening gehouden te worden met onze starters en 
senioren.  
 
We hebben veel aandacht besteed aan de wijze waarop gemeente Stein haar projecten en daarmee 
gepaard gaande investeringen doet. Ambitieuze investeringenplanningen die vervolgens niet 
gehaald worden en miljoenenbedragen die doorgeschoven worden, werken niet in onze ogen. 
Duidelijkheid over de jaren heen is belangrijk om als raad de controletaak uit te oefenen. De 
betreffende aanpak is in de afgelopen periode substantieel verbeterd. 
ook het langjarige contract dat de gemeente, na een besluit van een meerderheid van de raad, met 
de Steinerbos BV aanging, kon niet op ons applaus rekenen. Graag hadden wij voor alle Steindenaren 
(in de herfst en winter) vrij toegankelijk park, gezien. Het zwembad diende dan in onze visie 
commercieel uitgebaat te worden. Wij hebben en blijven ons inzetten voor het behoud van het 
Steinerbos, een belangrijke groene monumentale buffer voor Stein. 
 
Samen met omwonenden hebben we ons verzet tegen de blauwe zone, die rond het winkelcentrum 
gepland was. Verkeerstechnisch moet nog een en ander geregeld worden rond het winkelcentrum 
maar dat er nog steeds vrij geparkeerd kan worden, is alvast een groot pluspunt. Voor de klanten, de 
ondernemers maar ook voor de omwonenden en de bezoekers van de seniorenflats en Moutheuvel. 
Eveneens in gezamenlijkheid met omwonenden en de Haven Stein B.V. is de problematiek rond de 
toegenomen geluidshinder bij de haven aangepakt.  
 
Op de plek van de Elckerlyc school in Elsloo was door de gemeente het plan opgevat om te starten 
met een gemengde woonvorm. Grote weerstand was het gevolg. Samen met de buurt hebben we 
ons sterk gemaakt voor levensloopbestendige woongelegenheden in plaats van het oorspronkelijke 
plan. Dit voor de alsmaar groter wordende groep vergrijzende inwoners op zoek naar 
woongelegenheid in hun eigen woonkern. De gemeente heeft gehoor gegeven aan dit voorstel en  
het zal met de direct omwonenden gezamenlijk verder worden vormgeven. 
Graag hadden wij de Poolster als schoollocatie behouden en de school aan de Mgr. d’Arbergstraat 
gesloopt om daar levensbestendige woningen te bouwen. Dit vanwege de kritieke verkeerssituatie 
tijdens haal- en brengtijden in de laatst genoemde straat. En we zagen grote voordelen voor  
bebouwing op die plek in relatie tot de nabijheid van La Famille en alle aanwezige faciliteiten. Een 
betere keuze naar onze mening. Leefbaarheid en ruimtelijke ordening zijn zo belangrijk. Net als 
verkeersveiligheid, een item dat altijd op de agenda moet staan.  
 
De plannen om zonneplantages te realiseren hebben we voor nu kunnen uitstellen tot medio 2024. 
Tegen die tijd zal de techniek alweer vele malen verder zijn en zullen er waarschijnlijk effectievere 
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natuurvriendelijkere mogelijkheden zijn. Ook hebben we ervoor kunnen zorgen dat het 
gemeentelijke wagenpark een elektrische boost heeft gekregen.  
  
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. Het (soms woekerende) groen heeft zonder meer, van Catsop 
tot en met Nattenhoven, op onze niet aflatende aandacht kunnen rekenen. We hebben ervoor 
kunnen zorgen dat het zwerfkattenprobleem in Kerensheide diervriendelijk is aangepakt. 
 
In de, helaas maar voortdurende, coronatijd waren en zijn we er voor onze ondernemers en de 
burgers. Corona, een pandemie die dramatischere vormen heeft aangenomen dan ooit voorzien. We 
doen onze uiterste best om het leed voor Stein zo dragelijk mogelijk te maken.  
 
De voetbalclubs en hun complexen worden steeds meer multifunctioneel en steeds zwaarder belast. 
Meer verenigingen en clubs moeten gebruik kunnen maken van de complexen. De belasting van de 
velden in combinatie met lange droge periodes die zich afwisselen 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. Volgens onze informatie was 
kunstgras bij lange na niet zo prijzig als aangegeven. Dat bleek later ook maar helaas had de 
meerderheid toen al tegen de eerder toegezegde kunstgrasvelden gestemd. 
 
De plannen om een parkje midden in Meers aan te leggen, gingen niet door. We hebben erop 
gewezen dat Meers in feite als geheel gelegen is in een park. De mogelijk ter beschikking komende 
grond midden in Meers kan volgens ons beter voor andere (inbreidings) doeleinden gebruikt worden. 
We denken met name aan de starters en senioren die Meers graag trouw willen blijven. 
Stein moet zeker met de tijd mee gaan maar dat hoeft niet ten koste te gaan van de historie. “Wie ’t 
vreuger waor” heeft onze continue aandacht. Door die aandacht stonden we aan de wieg van de 
zorgvuldigheid waarmee Stein met haar erfgoed en beeldbepalende elementen om gaat.  
Ook de door CMB bepleitte kerkenvisie is hier een onderdeel van.  
 
Onze aandacht ging verder uit naar diverse verkeerssituaties. Of het nou gaat om veiligheid of de 
daaraan gekoppelde verlichting. We noemen onder andere: De Halstraat en de veiligheid rond de 
Triviant, basale verlichting langs de Reekstraat of de Oostelijke Kanaalweg, de situatie op de 
Stationsstraat, de snelheid op de Heerstraat en Steinderweg, de situatie op de Mauritsweg et cetera.   
 
Ondernemend Stein, de veiligheid, onze economie en de financiën. Er waren teveel aandachtspunten 
om op te noemen. Het bovenstaande is dan ook niet uitputtend. Wat belangrijk was en steeds 
belangrijker worden zal, is het milieu en alles wat daar mee te maken heeft. We hebben te kampen 
met een klimaat dat snel verandert. Dientengevolge zijn duurzaamheid en energietransitie, maar 
ook water- en klimaatadaptatie gigantisch belangrijk voor de toekomst. Wij vinden dat ook deze 
zaken realistisch, haalbaar en betaalbaar moeten zijn. Wij geloven niet in grote zonneplantages op 
groene grond. Er zijn en komen vele andere opties en technieken om de gestelde doelen te behalen. 
 
Als CMB hebben we niet de pretentie dat we vanuit ons of vanuit het gemeentehuis alle oplossingen 
kunnen bedenken. Wij kunnen helpen en u bovenal vertegenwoordigen. Samen met de inwoners,  
ondernemers, belangengroeperingen, verenigingen maar ook met de overige raadsleden en “het 
gemeentehuis” halen we het optimale resultaat voor onze gemeente en uzelf. 
 
Bereikbare volksvertegenwoordigers, diep geworteld in gemeenschap en verenigingsleven. Wij 
waren en zijn er voor Stein en voor u. 
 
Willem Thewissen, lijsttrekker CMB, lijst 2  
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Onze kandidaten 
 
01. Willem Thewissen Stein   
02.  Chantal Meijers Elsloo   
03. Joyce Römers  Berg aan de Maas  
04.  Ingrid van Es  Elsloo   
05.  Kyle Hoeveler  Elsloo   
06.  Maurice Goossens Stein   
07. Jean de Vries  Stein   
08. Leon Fredrix  Elsloo   
09. Jos Ostendorf  Elsloo   
10. Eddy Ubbink  Stein   
11. Jay Loonen  Elsloo   
12. Rico Thewissen Urmond  
13. Daan van Ommen Stein   
14.  Jo Janssen  Meers   
15. Nancy Martens Stein   
16. Marcel Brandts Elsloo   
17. Theo van Mulken Stein   
18. Marcel de Beer Urmond  
19. Lucie Smeets  Urmond  
20. Huub Driessen Stein  
 
Hoe zien we Stein in 2026? 
 
 

“De leefbaarheid in onze gemeente is top voor elke inwoner. Qua 
duurzaamheid en klimaatadaptatie timmeren we stevig aan de weg. 
Onze gemeente is water robuust en heeft haar groen behouden. Er zijn 
geen zonneplantages op groene grond. De woonmogelijkheden zijn 
perfect voor jong en oud. Er zijn tiny- en flexibele huizen. Inwoners 
krijgen voorrang op de interne huizenmarkt. Stein is leeftijds- en 
mantelzorgvriendelijk. Ja zeker ook veilig, overlast is een uitzondering. 
Verenigingen en clubs zijn perfect gefaciliteerd. Immers, ook buiten hun 
kernactiviteit zijn ze sociaal gezien, van levensbelang. De jongste tot en 
met de oudste inwoner kunnen er altijd terecht. De ondernemers zijn 
samen ons kloppend hart en het onderwijs worden gekoesterd. Een 
financieel fitte, zelfstandige, sociaal inclusieve gemeente, samen sterk. 
We bepalen ook samen, de inwoners voorop. Oh ja …… er is een 
openbaar toilet bij ons winkelcentrum!” 
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Onze speerpunten 
 

 

 

Bij iedere afweging van ons staat de leefbaarheid in ons dorp voorop. Dat is 
natuurlijk een term die alle zaken in een samenleving omvat, van onkruid, 
stoepen en wegen tot veiligheid, milieu en economische ontwikkeling. 
Daardoor is leefbaarheid ook zó ontzettend belangrijk. CMB staat voor een 
groene woon- en werkgemeente met leefbare kernen. Het behoud van alle 
groen en ruimte in onze, door industrie en wegen omringde gemeente, is 
uiterst wezenlijk.  

  
  

 

 
 

Daarnaast is de manier waarop we dat willen doen, even belangrijk. Optimale 
resultaten behaal je via samenwerking en het daarbij behorende wederzijds 
respect. Samen met u, samen vanuit een gelijke basis met de andere 
volksvertegenwoordigers en het “gemeentehuis”. Iedere mening is relevant en 
verdient aandacht. Draagvlak dient vooraf verzorgd te worden en niet 
tussentijds of zelfs achteraf. We gaan voor een open, eerlijke en betrouwbare 
communicatie en op die basis een optimale klantgerichte dienstverlening aan 
u allemaal. 

  
  

 

Ten aanzien van Klimaatadaptatie, Duurzaamheid en Energietransitie willen 
wij de doelen halen zonder dat onze leefomgeving en natuur in het gedrang 
komen. De ontwikkelingen gaan snel en zullen voor oplossingen zorgen. Het 
opwekken van zonne-energie moet daarbij niet ten koste van groene grond 
gaan. 
 

  
  
 Wij geloven in de onbegrensde mogelijkheden van ontmoeten, sporten, lachen, 

bewegen, (muzikaal) creëren in verenigingsverband. Mensen ontwikkelen zich, 
verbinden zich en krijgen kansen. Verenigingen en clubs die dit realiseren zijn 
de smeerolie van onze (culturele) samenleving. Zij presteren op sociaal gebied 
onmetelijk veel. Wij maken ons daarom sterk voor maximale randvoorwaarden 
en kansen voor hen. Randvoorwaarden die overigens voor de gemeenschap 
dubbel en dik terug verdiend worden. 

  
 

  
 We streven naar een zorgzame betaalbare samenleving. Zorg voor en met 

elkaar is daarin essentieel waardoor deze ook perfect leefbaar is voor de 
kwetsbare groepen. Ieder mens is immers even waardevol. 
 

  
  

 

We streven naar een goede spreiding van een evenwichtig woningaanbod. 
Aantrekkelijk, van jeugdig tot en met senior, via inbreiden, flexibiliteit van 
aanbod, soepelheid van regels en voorrang voor onze inwoners. 
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Onze gemeenschap dient leeftijdsvriendelijk te zijn, we zijn allemaal onze 
toekomst. Via specifiek jongeren- en seniorenbeleid is er speciale aandacht 
voor onze jeugd en de steeds groter wordende groep senioren. 
 
 
 

 

We staan voor ondersteuning, het verenigen van en voorrang voor onze 
partners, de lokale ondernemers, het kloppend hart van de gemeenschap. 
 
 

  

 

Kwalitatief sterk onderwijs in de kernen, veilig en op strategische plekken. 
Hierbij blijven we baas in eigen gemeente voor wat betreft de schoolgebouwen 
en ruimtelijke ordening. 

 We maken ons sterk voor de juiste communicatie en opteren voor een meer 
bedrijfsmatige financiële aanpak met cijfers binnen de gestelde normen. De 
zelfstandigheid van onze gemeente mag op geen enkele wijze in het geding 
komen. 
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Waar staan we voor …….. 
 
Er zijn veel thema’s. Uitputtend kan het onderstaande niet zijn al was het maar omdat de komende 
periode zich zaken gaan voordoen die we nu niet kunnen voorzien. Onderstaande treft u onze grote 
lijnen aan. Alle thema’s bepalen de leefbaarheid in onze gemeente, de leefbaarheid voor onze 
inwoners. De oplossingen voor problemen dienaangaande kunnen alleen maar van optimale kwaliteit 
zijn als die oplossingen samen worden bedacht en gerealiseerd. Het doen van de juiste goede dingen 
kan alleen in gezamenlijkheid. Leefbaarheid en samen zijn onze sleutelwoorden.   
 
 

Onze Omgeving en (sociale) Veiligheid 
Zorgen voor prettige, groene, gezonde en veilige leefomgeving 
 
Ingericht om elkaar te ontmoeten 
Stein verdient een prettige, groene leefomgeving met uitrust- en genietplekjes. Passende horeca en 
andere ontmoetingsfaciliteiten als buurthuizen.  Goede verlichting, ook op bepaalde in- en 
uitvalwegen en een schone, goed onderhouden buitenruimte. Een gemeente ingericht om elkaar te 
ontmoeten en samen te ontspannen en te recreëren. Een gemeente ook waarin de benodigde 
zelfredzaamheid georganiseerd is.  
Wij vinden het daarom belangrijk dat er in de wijken mogelijkheden zijn in de vorm van buurt inloop 
gelegenheden. Etablissementen waar inwoners terecht kunnen voor hun ontspanning maar ook met 
vragen over zorg, welzijn, financiën en zo voort. Een plek van waaruit samengewerkt wordt met de 
bestaande specialisten. Een plek ook van waaruit allerhande buurthulp georganiseerd wordt om 
eenvoudige vragen op te lossen. In zo'n omgeving voelen mensen zich sneller veilig en is de sociale 
cohesie groter. Bij het realiseren van dergelijke locaties gaat de voorkeur uit naar bestaande horeca 
gelegenheden, verenigingslokalen, MFC’s enzovoort.  
 
Burgerkracht 
Een gezonde leefomgeving draagt bij aan de mentale en fysieke gezondheid van de bewoners en is 
een probaat middel tegen eenzaamheid. Wij zien hierin ook een grote toegevoegde waarde van de 
burgerkracht via de DOP’s gewijze aanpak maar, zoals gezegd, ook voor goed geoutilleerde 
verenigingen, clubs, accommodaties en andere gelegenheden. Belangrijke randvoorwaarden, die 
kunnen rekenen  op onze grote steun. Per kern moeten we ervoor zorgen dat zorgpartners 
voldoende kwalitatieve plekken hebben om hun expertise uit te voeren. Het Wijkactieprograma 
Nieuwdorp is wellicht een goede leidraad. 
 
Onze naaste omgeving 
De omgevingsvisie Chemelot is wat ons betreft te zeer een vrijbrief en kon onze goedkeuring niet 
wegdragen. De visie heeft een groot wensgehalte en spreekt van “zaken die niet in beton gegoten 
zijn en zaken die niet vrijblijvend zijn”. Wat precies niet in beton gegoten is en wat precies niet 
vrijblijvend is, wordt niet genoemd. Het is een troost dat een en ander nog in omgevingsplannen 
terecht moet komen. Die plannen zullen we natuurlijk kritisch bekijken. Net zoals we dat zullen doen 
ten aanzien van de plannen omtrent verbreding van de A2. Stein zal meegaan met zijn tijd maar niet 
ten koste van het beetje natuur en groen rondom Stein dat ons rest. Bepalend voor de Steinse 
leefbaarheid. Dat geldt ook voor ons andere erfgoed.  
 
Veiligheid 
Voor wat betreft veiligheid hebben alle vormen van overlast onze aandacht, alsmede zichtbaarheid 
van politie / BOA’s op straat. Daarbij geldt dat wij van mening zijn dat onveilige situaties aan de bron 
voorkomen moeten worden. Voorkomen is beter dan genezen. Een inlooppunt van de politie in het 
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winkelcentrum is naar onze mening een goede zet. Dan is de politie weer midden in de gemeenschap 
aanwezig en wordt de contact drempel vele malen verkleind. Het behoud van de brandweerkazerne 
in Stein en het wel en wee van de (Zuid-)Limburgse Ambulancezorg zijn eveneens belangrijke 
aspecten in deze. Als vanzelfsprekend heeft de verkeersveiligheid onze continue aandacht.  
 
Wegen, paden, pleinen ……. 
Heel belangrijk is het complete wegen- en verkeersnet, de trottoirs, de pleinen. Op dat gebied is de 
laatste jaren her en der veel gebeurd. Communicatie met de burgers, vooral vooraf, kan in die 
gevallen beter. Evaluaties achteraf, immers tekentafel en praktijk, verschillen, blijven belangrijk. 
Overleg vooraf is echter wezenlijk.  
In dit verband zijn er nog wat punten die de aandacht verdienen. Zonder uitputtend te willen zijn 
noemen we de volgende. De wegen in Meers zijn grotendeels kwalitatief niet aan de maat en 
verdienen prioriteit om structureel verbeterd te worden. Het centrum van Elsloo, het Dorine 
Verschureplein, moet de lang verwachte facelift ondergaan. Rondom het winkelcentrum dient de 
(verkeers)situatie beter gestructureerd te worden. Een rijrichting aanduiding zet daar al zoden aan de 
dijk. Het Beatrixplein in Berg aan de Maas is onderdeel van het dorpshart en moet dat in de toekomst 
ook blijven. Die kaders moeten gezien de op handen zijnde bebouwing aldaar goed bewaakt worden. 
Verder is de aanleg van een wandelpad tussen Urmond en Berg aan de Maas voor ons een “must 
have” net als een goed te fietsen pad tussen de Maasband en Urmond. 
 
Andere eigendommen 
In Stein beheren meerdere partijen hun eigendommen. Limburgs Landschap (parken), 
Rijkswaterstaat (omgeving kanaal, -dijken en -bruggen) zijn hier voorbeelden van. Wij moeten nog 
meer investeren in de goede relatie met deze co-partners van onze omgeving voor een beter 
gezamenlijk resultaat. Daarbij omarmen we DOP initiatieven en andere initiatieven zoals het werk 
van de stichting Instandhouding Bocht Scharberg Elsloo. De verwildering van het groen langs de 
kanaaldijken en slechte staat van de paden moet op die manier soepel opgelost kunnen worden. Dat 
geldt ook voor het onderhoud van de bruggen en waterwegen. 
 
Omgevingswet, -visie en -plan  
De Omgevingswet (streefdatum 1-7-22) bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving 
(o.a. bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur). De Omgevingswet dient te zorgen voor 
een samenhangende aanpak van de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en betere en 
snellere besluitvorming. Daarnaast wordt participatie bevorderd. Het samenvoegen van regels en 
wetten geeft meer ruimte om eigen afwegingen te maken. Via het Omgevingsloket ziet men wat er 
mag in een leefomgeving en kan meteen een vergunning aangevraagd worden. Voor initiatiefnemers 
geldt wel een inspanningsverplichting om belanghebbenden te betrekken bij het realiseren van hun 
plan of vergunning. Op de komst van deze wet dient dus goed ingespeeld te worden.  
 
De gemeenteraad is nadrukkelijker belast met de hoofdlijnen van beleid en het monitoren van de 
resultaten, het college van B&W krijgt meer bevoegdheden bij de uitvoering (toepassing) van het 
beleid. In de omgevingsvisie (opvolger van de huidige structuurvisie) geeft de gemeente aan hoe zij 
het leefgebied wil ontwikkelen en beschermen. In het omgevingsplan (opvolger van de huidige 
bestemmingsplannen) worden die keuzes uitgewerkt. Over initiatieven en plannen die passen binnen 
het omgevingsplan, maar waarvoor een vergunning is vereist, geeft het college van B&W eenvoudig 
en snel uitsluitsel. Voor initiatieven en plannen die niet passen vergt dit een omvangrijkere 
beoordeling, waarbij soms de raad aan zet is (bindend adviesrecht). 

Het Omgevingsplan, is net als de huidige bestemmingsplannen,  gericht op de bescherming en 
waarborg van de leefomgeving en haar “eigendommen”. Impactvolle wijzigingen van een dergelijk 
plan mogen wat CMB betreft alleen als dat noodzakelijk is dan wel algemeen aanvaard wordt. Bij 
gebiedsontwikkeling en herontwikkeling moeten alle betrokkenen een stem 
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krijgen. Daarbij is een heel goed en controleerbaar participatietraject van groot belang. De raad zal 
daarin positie moeten blijven nemen. 
 
Bij afwijkingen (ook kleinere) van het Omgevingsplan moet altijd goed gezocht worden naar een 
balans tussen het benutten van kansen en het behoud van het waardevolle, zoals natuur, 
cultuurhistorie, goede gezondheid etc. 
We willen ruimte bieden voor ruimtelijke en maatschappelijke initiatieven vanuit de 
samenleving,  mits dit niet ten koste gaat van deze leefomgeving. Een verbetering van de 
leefomgeving is hierbij van groot belang.  

 
Klimaatadaptatie, Duurzaamheid en Energietransitie  
Doelen halen zonder kwalitatieve vermindering van de leef- en natuuromgeving 
 
Nationale en internationale doelen 
Het zijn onlosmakelijke begrippen welke ook door de nationale en internationale klimaatdoelen 
grote invloed hebben op de fysieke leefomgeving. Dit vraagt om afwegingen en vergaande keuzes in 
de inrichting van onze fysieke leefomgeving (zowel boven- als ondergronds). Dat moet zorgvuldig 
worden ingepast, terwijl er ook grote druk is vanuit andere opgaven en belangen.  
Het klimaatbestendig en water robuust inrichten van onze regio moet in 2050 werkelijkheid zijn. Dat 
voorkomt onnodige schade door wateroverlast, droogte of overstromingen. Lange droge perioden, 
extreme regenval, het zijn geen uitzonderingen meer. Afkoppelen van het riool, opslaan van water, 
noem maar op, we moeten ons terdege wapenen tegen het veranderende klimaat.  
 
Verduurzaming 
Maar zoals gezegd is ook de transitie naar een volledig duurzame energievoorziening belangrijk. We 
willen zuinig omgaan met energie in combinatie met de inzet van duurzame energiebronnen, zoals 
zon of wind of geothermie. We zullen ons inzetten voor een eerlijke en sociale energietransitie. 
Woningisolatie en -verduurzaming moet begrijpelijk en betaalbaar zijn, ook voor de mensen met een 
kleine portemonnee. Burgers en organisaties moeten actief en vooraf worden betrokken bij zowel de 
plannen als de uitvoering van de lokale energietransitie. We maken ons sterk voor actieve 
participatie van de gemeente in het treffen van energiemaatregelen voor de burgers. De gemeente 
geeft dan zelf wel het goede voorbeeld door het verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen en 
publieke (sport) complexen.  
 
Het Groene Net 
Het Groene Net zal een belangrijke rol gaan spelen hierin. Het is een lokaal warmtebedrijf 
dat bedrijven en woningen voorziet in duurzamere warmte en koude. Dit door de hernieuwbare 
warmte van Biomassacentrale Sittard (BES) en de restwarmte van SABIC’s naftakraker Olefin 4 
op Chemelot. Er zijn voor- en nadelen te noemen. En er zullen nauwkeurige afwegingen gemaakt 
moeten worden. Wat is het gevolg van het mogelijk verdwijnen van naftakrakers? De ontwikkelingen 
op dit gebied, maar ook van isolatie en warmtepompen, zullen we op de voet volgen.  
 
Natuur respecteren 
De twee werelden van klimaatadaptatie en energietransitie ontmoeten elkaar op veel plekken, zoals 
bij de aanleg van infrastructuur, nieuwbouw van woningen en renovatie. De vraag ligt voor: vinden 
de twee professionele werelden van ruimtelijke adaptatie en energietransitie elkaar ook in de 
praktijk? Natuurlijk zullen er knopen doorgehakt gaan worden. Het lijkt er echter soms op dat dit 
alles net te veel ten koste van de natuur dreigt te gaan. Dat mag nooit het geval zijn. Het bouwen van 
zonneplantages op Steins groen grondgebied hebben we kunnen uitstellen tot medio 2024. Tegen 
die tijd zullen er andere betere mogelijkheden zijn. Groene gemeenschapsgrond offeren voor 
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zonneplantages is niet onze bedoeling. Dat geldt ook voor de plannen over de grens bij Catsop. Daar 
staan we als CMB voor. Daarbij moeten alle maatregelen in dit kader haalbaar, betaalbaar, 
realistisch, noodzakelijk en begrijpelijk zijn voor ons als inwoners.  
 

 
Corona-effecten 
Samen sterk blijven 
 
Wij hopen met ons allen dat de bijzondere tijd waarin we leven snel weer normaler wordt. Voor 
dialoog en maatwerk op lokaal niveau is weinig tot geen ruimte. Als lokale partij hebben we wel alle 
aandacht voor de maatschappelijke en financiële gevolgen van de corona pandemie. Samen moeten 
we hierin sterker kunnen staan. Corona wordt wellicht iets waar we continue rekening mee moeten 
houden. Dat kan grote impact hebben op ons doen en laten als burger, ondernemer en vereniging. 
Wij staan voor één gemeentelijk loket voor vragen, snelle antwoorden en acties op dit terrein en 
zullen ook als volksvertegenwoordigers onze steen bijdragen als er relevante pijnpunten gemeld 
worden. Daarbij zullen we bijzondere aandacht hebben voor degenen die het hardst getroffen zijn 
door de pandemie, ondernemers en verenigingen. 
 
 

Ons Verenigingsleven, Accommodaties en Cultuur 
De grote mogelijkheden van en besparingen door, goed toegeruste bloeiende verenigingen  
 
Prestaties worden onderschat 
Als vanouds zijn het de diverse verenigingen en clubs die de smeerolie zijn in onze maatschappij. Het 
verenigingsleven is een belangrijke sleutel. Onze verenigingen en clubs moeten optimaal 
gefaciliteerd worden. Hun stem moet gehoord worden. Zij presteren op diverse vlakken meer dan 
dat de diverse instanties en hun programma’s dat kunnen. Items als gezondheid, sociale leven, 
eenzaamheid, integratie, plezier, saamhorigheid worden bewust en onbewust door onze 
verenigingen en clubs opgepakt. Zij verdienen dus onverkort onze volledige steun. 
 
Maximale randvoorwaarden 
Wij geloven in de onbegrensde mogelijkheden van ontmoeten, sporten, lachen, bewegen, (muzikaal) 
creëren in verenigingsverband. Om zo mensen te ontwikkelen, te verbinden en kansen te geven. 
Verenigingen, clubs en aanverwanten zijn het cement van onze (culturele) samenleving. Wij maken 
ons daarom sterk voor maximale randvoorwaarden en kansen voor onze verenigingen, het 
verenigingsleven en onze cultuur. We zijn daarom een betrouwbare partner voor het 
verenigingsleven, groot en klein.  
 
Vrijwilligers 
Vele honderden vrijwilligers maken “het verenigen” mogelijk. Die groepering moeten we niet 
vergeten en de erkenning geven die ze verdienen. Een jaarlijkse “vrijwilligerspluim” is een mooie 
start. Ondanks al die inzet is er steeds een tekort aan vrijwilligers. Ook hier willen we als gemeente 
(onder andere via de Bijstand, intredingsprojecten) een actieve promotie rol in spelen.  
 
Nog meer verlichting sociale kosten door samenwerking 
In goed overleg met de hoofdgebruikers van complexen moet het mogelijk zijn om met flexibele inzet 
en samenwerking nog meer doelen te bereiken. Een bloeiend verenigingsleven zal voor verlichting 
zorgen in (de kosten van) het complete Sociaal Domein. Een deel van die verlichting dient terug te 
vloeien  door het goed outilleren van de verenigingen.  
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Goed overleg met de hoofdgebruikers van complexen en gebouwen kan er voor zorgen dat er 
ontmoetingsplekken worden gecreëerd waar overdag oud en jong, kunnen samenkomen om te 
ontspannen dan wel te chillen. Binnen faciliteiten als biljart, tafelvoetbal, tafeltennis en darten 
kunnen wonderen verrichten. En voor het buiten een balletje schoppen, gooien of te slaan geldt 
hetzelfde. Een goede aanpak zal zorgen voor een win/win situatie. Samenwerking tussen 
verenigingen dient gepromoot en (financieel) ondersteund te worden. Met elkaar, voor elkaar.  
 
Vechtsporten blijven aan populariteit winnen. De laatste decennia is deelname met 50% gestegen, 
ook in onze gemeente is deze trend waarneembaar. Jongeren, jong volwassenen en vrouwen vormen 
een groot deel van deze toename. Goede accommodaties en overige voorwaarden zijn voor deze 
clubs natuurlijk ook essentieel. Wij spannen ons in om daar zorg voor te dragen. 
 
Accomodatiebeleid 
Daarnaast zien we dat diverse accommodaties leeg staan dan wel minimaal gebruikt worden. Deze 
gebouwen moeten beter gebruikt kunnen worden. Diverse mensen die zich verenigd hebben en 
activiteiten doen als gymnastiek, dansen, biljarten, muziek maken en noem maar op, zitten te 
springen om onderdak. Ook een tijdelijke oplossing is een oplossing. Wij willen een grotere rol 
realiseren in het vraag en aanbod spel in dit verband. Het gemeentelijke Accommodatiebeleid is naar 
onze mening nu nog niet meer dan een studie. Hierin willen wij een substantiële versnelling. 
 

 
Zorg en Welzijn, het Sociale Domein 
Zorgzame betaalbare samenleving ook perfect leefbaar voor de kwetsbare groepen 
 
Hoe gaat het verder met tekorten Sociale Domein? 
De tekorten in het sociaal domein zijn met name zichtbaar op het gebied van individuele 
voorzieningen jeugdhulp en WMO. Niet alle taakvelden van het sociaal domein kampen met grote 
tekorten. Op een aantal taakvelden worden overschotten geboekt. De grote tekorten in het sociaal 
domein kunnen zo gemaskeerd worden door meevallers bij de bijstand. Maar de toenemende 
vergrijzing zal gevolgen voor WMO hebben. De toename in de jeugdzorg versnelt. Mede door de 
gevolgen van de Corona pandemie. Als straks door de economische gevolgen en het wegvallen van 
overheidssteun het aantal bijstandsgerechtigden groeit, dan verdiept de financiële crisis in het 
sociale domein zich verder. Dit verdient onze grote aandacht. Het Sociaal Domein mag de andere 
domeinen niet in de verdrukking brengen.  
 
Goede voorzieningen, zorgzaamheid, preventie en zelfredzaamheid 
Maar onze inwoners moeten kunnen rekenen op voldoende, kwalitatief goede en betaalbare 
voorzieningen. Preventie, zelfredzaamheid en een zorgzame samenleving blijven daarom essentieel. 
De nieuwe taken in dit sociale domein vormen de komende jaren een belangrijke bestuurlijke 
opgave. Het gaat immers om de zorg voor kwetsbare groepen en de inzet van veel geld. Politieke 
sturing is dan ook van groot belang. Zowel ten aanzien van het bepalen van de beleidsaccenten als de 
wijze waarop budgetten worden ingezet. We willen lokale initiatieven, met als doel het helpen van 
de minder bedeelden, initiëren en ondersteunen 
 
Mantelzorg en dementievriendelijke gemeente 
Trots zijn we op onze award voor wat betreft de aanpak van mantelzorg via het Plan van Aanpak 
Mantelzorg. Aan de top komen is één ding maar er blijven is moeilijker. Mantelzorgaandacht moeten 
we voortzetten en niet door verkeerde bezuinigingen laten afzwakken. Dit kan op onze 
onvoorwaardelijke aandacht, ondersteuning en waardering rekenen. Daarbij hebben we ook oog 
voor de groeiende groep medeburgers die lijden aan dementie. We willen zorg dragen voor een 
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dementievriendelijke gemeente met passende dagbesteding, huishoudelijke hulp en vervoer. 
 
Sociale inclusie 
Natuurlijk staat ook sociale inclusie 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.  
Het is geweldig dat Stein in 2021 tot de meest toegankelijke gemeente van Nederland is verkozen. 
Stein moet perfect leefbaar zijn voor iedereen, gelijkwaardig, volwaardig, en zinvol.  
We hebben een perfect Sociaal inclusie panel en een Sociale Inclusie Agenda, waarin het beleid op 
een duidelijke en toegankelijke manier is opgeschreven. Dit goede werk verdient het vanwege vele 
redenen om gecontinueerd te worden.  
We zijn er nog niet. Een klein voorbeeld is het ontbreken van een openbaar toilet faciliteit in ons 
mooie winkelcentrum. Dat is wat ons betreft een noodzakelijkheid.  
 

 
Onze Huisvesting  
Aantrekkelijk van jeugdig tot en met senior via inbreiden, flexibiliteit, soepelheid en voorrang 
 
Inbreiding 
Er moeten, voor iedereen, voldoende betaalbare woningen komen in leefbare wijken.  
Met het oog op de grote krimp zijn wij voor “inbreiding” (plaatselijke gebouwen of bouwlocaties 
geschikt maken voor bewoning of bouw) en niet voor uitbreiding waarbij bestaande landbouw- of 
natuur gebieden opgeofferd worden voor huizenbouw. Mogelijkheden voor inbreiding zijn er legio in 
onze gemeente. 
In samenspraak met omwonenden en andere stakeholders moeten we bekijken of en welke 
bebouwing het beste resultaat kan opleveren. Hiervoor liggen diverse plannen klaar, maar de 
doorlooptijden worden uit noodzaak gespreid. Daar willen we spoed achter zetten. 
 
Starters, senioren en de middengroep 
Als gemeente willen we zo aantrekkelijk mogelijk zijn voor iedereen. Door een afdoende aanbod aan 
starterswoningen willen zoveel mogelijk jeugd behouden. Even belangrijk zijn de Steinse senioren die 
via levensloopbestendige woningen in staat gesteld worden om hier op een gelukkige wijze van hun 
oude dag te blijven genieten. Met voldoende voorzieningen in de buurt, dat spreekt vanzelf.  
En de “middengroep” moet niet vergeten worden.  
Van iedere 3 nieuwe woningen dient er één starterswoning en één (leeftijdsbestendige) senioren 
woning te zijn. 
 
In Stein is net als in de rest van Zuid Limburg, maar in tegenstelling tot landelijke ontwikkelingen, niet 
zozeer behoefte aan méér woningen, maar wel aan kwalitatief ándere woningen. Woningen voor 
specifieke doelgroepen. Woonbeleid is natuurlijk heel belangrijk voor de leefbaarheid.  
Er zijn passende bouwplanlocaties gepland. Daar moeten wat ons betreft snel, betaalbare en 
passende woningen, gerealiseerd worden.  
 
Flexibiliteit, soepelheid en voorrang 
Krimp, ontgroening en vergrijzing vragen flexibiliteit. Krimp zorgt voor een vraagdaling straks. 
Noodzakelijk is aanbodflexibiliteit. Circulaire (tijdelijke) en/of “tiny” woningen zijn een adequaat 
middel. Datzelfde geldt voor het soepeler vergunnen van woonchalets in tuinen van bestaande 
huizen. Er zijn teveel inwoners die een, andere bij hun leeftijd passende, woning zoeken binnen Stein 
maar die niet vinden vanwege wachttijden. De mogelijkheden eigen inwoners voorrang te geven bij 
koop/huurwoningen willen we, ook in samenwerking met de wooncorporaties, optimaal benutten. 
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Met focus faciliteren van jong tot en met oud 
Leeftijdsvriendelijk voor iedereen is onze toekomst 
 
Vergrijzende regio 
Stein is een van de snelst vergrijzende gemeenten in een vergrijzende regio. Daar moeten we 
rekening mee houden door speciale aandacht te hebben voor onze ouderen de woonruimten, de 
zorgvraag en de min of meer aanverwante Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Deze vergrijzing 
biedt echter ook legio kansen. Vitale senioren willen hun tijd zinvol besteden. De combinatie met de 
jeugd is gauw gelegd. Beide belangrijk. Onze senioren, onze jongeren, onze toekomst.  
 
Jongerenbeleid 
Voor onze jeugd is de Jongerenvisie in ontwikkeling. Belangrijk daarin zijn de “Kôm èns” activiteiten. 
Via allerlei activiteiten gaan we er achter komen wat de kijk van onze jeugd op Stein is. Door, voor en 
met jongeren. Wat zijn de verwachtingen van onze jeugdigen, waaraan is behoefte? Cruciale wensen 
met gegarandeerd praktische uitvoerbare oplossingen. Oplossingen waaraan we als partij graag 
meewerken. Onder andere door gemeentelijke subsidies te verstrekken aan stichtingen en 
verenigingen die jeugd hierbij helpen. Natuurlijk speelt ook de SJAR hierin een voor ons voorname 
rol. Dat is het orgaan bij uitstek waardoor de jeugd zich kan herkennen in de politiek en hun invloed 
kan doen gelden. De SJAR moet een voortrekkersrol krijgen in het ontwikkelen van de jongerenvisie 
en prominenter betrokken worden bij de besluitvorming.  
 
Seniorenbeleid 
Onze senioren zijn een steeds groter wordende groep. Om die reden willen we ons sterk maken voor 
een structurele plaats in advies- en overlegorganen voor onze senioren. Op die manier kunnen we 
via, maar ook vóór, dit steeds groter wordende deel van Stein, zorgen voor een leeftijdsvriendelijk 
Stein. Een op te stellen seniorenbeleid is daar de basis van.  
 
Belangrijk in dat beleid zijn een aantal pijlers. De gemeentelijke informatie moet toegankelijk zijn en 
begrijpelijk vanuit de vraag van de inwoners zelf. Die staan immers centraal. Menselijke hulp moet de 
boventoon voeren. De samenwerking met KBO-PCOB en andere instanties moet daarin nadrukkelijk 
gezocht worden. De ouderen moeten de vrijwilligers- en welzijnsorganisaties blind weten te vinden 
en vice versa. Voor het sociale leven en om eenzaamheid te bestrijden zien we een grote rol voor het 
verenigingsleven, de DOP’s en “buurt inloop plaatsen” weggelegd.  
 
Een seniorvriendelijke gemeente typeert zich voor CMB door een aantal zaken. 
Er is een gecombineerde woon-zorg visie waarin de woon en zorg behoefte van onze senioren zoveel 
mogelijk preventief in kaart wordt gebracht. Dit met het doel dat onze inwoners zo lang en gelukkig 
mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Doelgerichte middelen zijn wat ons betreft ook “blijvers-
leningen”, soepele regels voor het bouwen van mantelzorgwoningen en andere alternatieve 
woonvormen. Veiligheid is hierbij vanzelfsprekend. Ook de aanwezigheid van voorzieningen in de 
buurt is heel belangrijk. En we kunnen er niet genoeg op hameren, naast online contact is ook 
schriftelijk of mondeling contact ten alle tijden mogelijk. 
 

 
Ondernemend Stein 

Ondersteuning, het verenigen van en voorrang voor onze partners, de lokale ondernemers 
 
Positieve ontwikkeling ondernemersklimaat 
In het algemeen maar specifiek voor ondernemers, dient een (gemeentelijke) overheid dienstbaar te 
zijn. Een partner- en ondersteunende rol te bekleden en zeker niet normerend. Dat zal een enorme 
positieve invloed op de waardering voor het ondernemingsklimaat hebben. De lokale economie heeft 
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een grote meerwaarde en is als een kloppend hart voor de gemeenschap. Wij zijn van mening dat 
onze lokale ondernemers een voorkeurspositie verdienen. Natuurlijk hoort daar één plek, waar 
(startende) ondernemers terecht kunnen voor informatie, diensten en ondersteuning, bij.  
Maar we willen ook voorrang geven aan lokale ondernemers als ze niet de allergoedkoopste prijs 
hebben kunnen neerleggen. Ook dienen we, zeker in de huidige arbeidsschaarste, als gemeente te 
interveniëren tussen 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 stageplekken.  
 
Netwerken en verenigen 
De gemeente kan verder lokale en regionale netwerken aanbieden of faciliteren. Op deze manier 
komen ondernemers uit de regio met elkaar in contact en wordt het lokale karakter versterkt. 
Meedenken met (startende) ondernemers is het credo. We willen alle ondernemers in Stein samen 
organiseren zodat ze in relevante situaties met één stem kunnen spreken en zich sterk kunnen 
maken voor hun ondernemersstandpunt. Die gezamenlijkheid biedt ook de mogelijkheid om zich, 
bijvoorbeeld in geval van grote duurzaamheidsopdrachten, te kunnen organiseren en zodoende 
concurrentie van buitenaf het hoofd te kunnen bieden.  
 
 

Zelfstandigheid Stein 
Samen zelfstandig blijven ook in de verre toekomst 
 
De toekomstige zelfstandigheid van Stein gaat ons aan het hart. Als kleinere gemeente wordt de 
samenwerking met andere gemeenten gezocht, vaak in de vorm van Gemeenschappelijke 
Regelingen. 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. Want Stein moet een 
zelfstandige gemeente blijven. 
 

 
Scholing, Vorming en Educatie 

Kwalitatief sterk onderwijs in de kernen, veilig en op strategische plekken 
 
Vanuit de woonkernen rekening houdend met kwaliteitsnormen  
Wij gaan voor onderwijs en educatieve voorzieningen die indien mogelijk gevestigd zijn in de 
woonkernen. Uitgangspunt daarbij is dat de kwaliteit van het onderwijs niet in het geding mag 
komen. Wij zijn voorstanders van integrale en inclusieve basisvoorzieningen voor onze kinderen. De 
vele gastoudervoorzieningen die Stein rijk is, worden door ons gekoesterd. De verkeersituatie en in 
het verlengde daarvan de veiligheid rondom de scholen heeft onze niet aflatende aandacht. 
 
Schoolgebouwen en ruimtelijke ordening 
Het hoe en wat van onderwijs is de kerntaak van de overkoepelende onderwijsinstanties. De 
gebouwen zijn eigendom van de gemeenten. Toch is het een feit dat de overkoepelende 
onderwijsinstanties op enig moment te bepalend zijn voor wat betreft de gebouwen. Dat heeft geleid 
tot school locaties die te groot dan wel te klein zijn, locaties die op de verkeerde plek liggen 
enzovoort. Een kostenpost van 33 mio is het gevolg als we schoolgebouw technisch het ideaalbeeld 
willen bereiken. Als gemeente ook in de praktijk de baas van de gebouwen te zijn, is onze wens. Dat 
betekent in het kader van Ruimtelijke Ordening als gemeente onder andere bepalen welke school al 
dan niet uit de running gehaald wordt. Ieder gebouw dient verder voorbereid te zijn op krimp en 
uitbreiding. Noodlokalen moeten niet nodig zijn. Ook het multifunctionele aspect dient te gelden 
voor schoolgebouwen.  
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Communicatie en Financiën 

Eerst draagvlak dan plannen maken tegen verantwoorde kosten 
 
Communicatie en draagvlak vooraf 
De communicatie en dienstverlening ligt bij ons onder de loep. Het inzetten op begrijpelijke taal in 
correspondentie is alvast een goede zaak. Wij zullen ons sterk blijven maken voor de papieren 
communicatiemiddelen. Dit met name voor de oudere generatie.  
Inwoners moeten kunnen meedenken want draagvlak, bij (grotere) projecten zoals renovaties van 
het straatbeeld, is een groot goed. Maar met het proberen draagvlak te krijgen ben je er niet. Het 
komt nu te vaak voor dat er vanuit de toren al plannen worden gemaakt die dan worden voorgelegd 
aan de belanghebbenden (bijvoorbeeld buurtbewoners). Die weg dient andersom te lopen. Eerst 
communiceren, voorleggen en input ophalen en dan pas plannen maken. 
 
Exploitatie 
Vanzelfsprekend hebben de gemeentelijke financiën onze voortdurende aandacht. Het gaat immers 
om het geld van de inwoners. Doordat landelijke taken zijn overgedragen aan de gemeenten zijn veel 
gemeenten financieel in slecht weer geraakt. In Stein valt dat qua exploitatie (vaste opbrengsten min 
vaste lasten) in principe wel mee. Enerzijds heeft een voltallig samenwerkende raad samen met een 
projectgroep vanuit de gemeente een omvangrijke ombuiging (bezuiniging) kunnen realiseren. 
Anderzijds valt de herverdeling van het Gemeentefonds (de grootste inkomensbron van een 
gemeente) positief uit voor Stein. Onze exploitatie is fragiel te noemen maar ziet redelijk uit ten 
opzichte van vele andere gemeenten.  
 
Schuldpositie 
Onze schuldpositie is echter wel een punt van zorg voor ons. De schuld ratio gaat volgens begroting 
richting 2025 naar de 141%. Dat betekent dat we dubbel zoveel geld geleend hebben dan de 
gemiddelde gemeente in Nederland van Steinse omvang. Ook de verhouding van ons eigen 
vermogen ten opzichte van het totale vermogen (solvabiliteit genaamd) loopt in het rood. Voor 2025 
is er een solvabiliteit begroot van 15% waar lager als 20% “gevaar” aangeeft. Kengetallen mogen we 
niet negeren en goede cijfers op dit terrein maken een organisatie beter bestand tegen economisch 
zware tijden. Een punt dat lange adem nodig heeft maar door ons als zeer serieus gezien wordt. 
Goede focus op welke investeringen wanneer gedaan worden is de remedie. 
 

 
Samenwerking 
Samenwerken voor het beste resultaat is essentieel en begint vóór de “eerste steen” 
 
Samenwerking met u 
Al samenwerkend komen we altijd uit op het beste resultaat voor iedereen. Allereerst is daar de 
samenwerking met alle inwoners, ondernemers, verenigingen, belangengroeperingen enzovoort. 
Daar wordt recht aan gedaan door een optimale participatie van iedereen. Om te beginnen 
voorafgaand, maar ook tijdens en als evaluatie van het plannen maken en uitvoeren daarvan. 
Plannen over jouw leefomgeving, jouw vereniging, jouw bedrijf, jouw leeftijdsgroep, jouw (gasloos) 
huis ….. jij bent het belangrijkste, jij moet dus vanzelfsprekend van begin tot eind mee kunnen doen. 
 
Samenwerkende volksvertegenwoordigers 
Wij staan voor deze constructieve samenwerking. Dat hebben we als grootste oppositiepartij ook de 
afgelopen periode laten zien. De Steinse politiek rolt, eveneens 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 oppositie komt of een partij die 
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in de zogenaamde coalitie komt. Ons ideaalbeeld is een raad zonder vooraf vastgelegde oppositie en 
coalitie. Voor en tegen komt dan vrijelijk per onderwerp aan bod. Wel zo democratisch. Wellicht niet 
onmiddellijk realiseerbaar en een ideaalbeeld maar toch……! 
 
Democratie in optima forma 
In een gemeente wordt eens per 4 jaar een gemeenteraad gekozen en wordt er een college 
gevormd. In de praktijk zal de partij die de meeste raadsleden mag leveren, een meerderheid ofwel 
“coalitie” aangaan 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 en een minderheid die de tegenmacht vormt.  
 
Stemmen in de gemeenteraad moet geen strategisch proces zijn. Dan is het immers zomaar mogelijk 
dat een besluit steunt op een zogenaamde meerderheid die in de kern geen meerderheid is. Is het 
niet het meest democratisch, transparant en eerlijk als alle gekozen raadsleden één groep vormen?  
Dat ze - idealiter -, allemaal samen “de macht” vormen met een tegenmacht die, indien aan de orde, 
bij bepaalde punten van nature ontstaat? Gewoon de meeste stemmen gelden. Dan staat ieder 
raadslid voor zijn of haar zaak en kan doen waar de stemmer zich in herkent. Dan kunnen de door 
partijen gedane beloften optimaal gestand worden gedaan. 
 
Stelt u zich eens voor. Vooraf het oor te luister leggen bij de wensen van de Steindenaren. Die 
wensen kunnen natuurlijk verschillen. Vervolgens kunnen de volksvertegenwoordigers in de raad zo 
democratisch als maar kan knopen doorhakken. Te mooi om waar te zijn? Het is een ideaalbeeld, 
wellicht niet direct en zomaar te realiseren, maar wij geloven erin.  
 
 

Leefbaarheid en Samenwerking met iedereen voor iedereen. Daar gaat het om! 
 
   
 


