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Voorwoord
De tijden veranderen. De bevolking vergrijst, krimpt en ontgroent. De Gemeente Stein ontkomt niet aan
de korting op de bijdragen van het Rijk. De leefbaarheid in onze kernen Stein, Elsloo, Meers, Urmond en
Berg aan de Maas is steeds meer onderwerp van gesprek. Daarnaast staat de Gemeente Stein voor
belangrijke keuzes. Keuzes die voor lange tijd van invloed zullen zijn op de financiële situatie van de
Gemeente Stein.
CDA Stein probeert met dit verkiezingsprogramma op een juiste wijze sturing daar aan te geven. Onze
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. Deze willen wij graag samen met de coalitie- en oppositiepartners en het College
van B&W nemen om Stein door de storm van bezuinigingen, financiële uitdagingen, maatschappelijke
vraagstukken en andere belangrijke zaken heen te loodsen.
CDA Stein is een open volkspartij, de lokale partij bij uitstek. Geworteld in alle lagen van de samenleving.
We zijn een partij waar iedereen erbij hoort. Inwoners, verenigingen, ondernemers, maatschappelijk
middenveld. Allemaal gesprekspartners waar we de afgelopen bestuursperiode regelmatig contact mee
onderhouden hebben waardoor we een eigentijdse kijk hebben op de behoeften welke er leven maar
ook op de zaken welke op dit moment prima geregeld zijn en waar we dus vooral mee door moeten
gaan.
Op dit moment wordt de strategische visie Stein geactualiseerd op basis van deskundig onderzoek naar
trends en ontwikkelingen en als CDA Stein sluiten we daar graag bij aan. Bij dat proces zijn daarnaast
onze inwoners, de middenstand en het bedrijfsleven nauw betrokken geweest. De visie is daarmee niet
alleen een politiek-bestuurlijk document, maar ook en vooral een maatschappelijk gedragen visie,
waarin de wensen en ideeën van onze inwoners zijn vertaald.
Gelet op het feit dat de strategische toekomstvisie tot stand is gekomen door een kruisbestuiving tussen
maatschappij, politiek/bestuur en wetenschap is het voor CDA Stein vanzelfsprekend dat deze visie en
de behoeften zoals door de gemeenschap aangegeven de leidraad vormen voor ons politiek denken en
handelen. De politiek en het bestuur is er immers voor u!
Vandaar dat we ons verkiezingsprogramma 2018-2022 hierop gebaseerd hebben.
In ons hierna volgende programma hebben we de voor het CDA Stein belangrijke speerpunten van de
strategische visie uitgewerkt in haalbare, concrete ideeën en activiteiten.
Maar de tijd staat niet stil, we hebben daarnaast oog voor nieuwe ontwikkelingen. Ook deze
actualiseringslag hebben we in onze speerpunten verwerkt.
In de strategische toekomstvisie zijn belangrijke kernwaarden voor gemeente en gemeenschap
benoemd. Dat waren er vijf.
Het CDA Stein ziet daar graag een zesde kernwaarde aan toegevoegd, te weten ‘normen en waarden’.
Normen en waarden staan momenteel onder druk. In deze tijden van verruwing en polarisatie misstaat
het niet om respectvol met elkaar om te gaan.
Politiek en bestuur moeten daarbij het goede voorbeeld geven. Goed voorbeeld, doet goed volgen.
In het maatschappelijk verkeer, of het nu op school is, in de zorg of buiten op straat, verwachten we ook
dat mensen zich respectvol gedragen.
Op wangedrag wordt je aangesproken. Het CDA Stein blijft deze normen en waarden uitdragen.

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018-2022

Versie 25-02-2018

3

Stein

De hierboven bedoelde kernwaarden zijn.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Normen en waarden
Een samenleving met sociale vitale kernen
Een gemeente met een aantrekkelijke woon- en leefomgeving
Een bereikbare en bedrijvige gemeente
Een dienstverlenende gemeente
Een samenleving die trots en bewust is van de eigen kwaliteiten

Dat maakt Stein voor mij…….
Samen in beweging in een gemeente om trots op te zijn!!!!!!!

Bestuur, leden, raadsleden en wethouder van CDA Stein.
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Zorg / Wonen / Welzijn
1. Technologische ontwikkelingen/Innovatie.
Het beleid van de overheid is tegenwoordig dat de mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Het
bejaardenhuis van vroeger bestaat nog maar nauwelijks. Als thuis wonen echt niet meer gaat dan
komt men in een verzorgingstehuis terecht. In het geval van overlijden kan het zijn dat een van de
partners overblijft die voor de dagelijkse hulp en verzorging afhankelijk is van thuiszorg. Mantelzorg
of vrijwilligers zijn eveneens een mogelijkheid voor de hulpbehoevende om geholpen te worden.
De huidige technologische mogelijkheden kunnen ervoor zorgen dat mensen op afstand begeleid
worden bij het zelf toedienen van medicatie of het contact met mensen op afstand (b.v. kinderen
welke iets verder weg wonen) gemakkelijker wordt. Dat kan een verlichting in de thuiszorg of
mantelzorg betekenen maar ook leiden tot meer contact met familie.

Urmonderhof

Wat het CDA Stein betreft kunnen we in het komende jaar onderzoeken waar de technologie staat
en een pilot starten om technische vernieuwing in de zorg aan huis een kans te geven.
In het kader van burgerinitiatieven wordt momenteel onderzocht om bepaalde locaties geschikt te
maken voor kleinschalige hoogwaardige woonzorgcomplexen (te denken aan buurtzorghuis,
kangoeroewoning, tandemhuis). CDA Stein steunt deze initiatieven en wil deze verder
doorontwikkelen met gebruikmaking van technologische ontwikkelingen.

2. Zorgbudget is gereserveerd en blijft voor zorg beschikbaar.
Vanaf 2015 heeft de gemeente er vele taken in het kader van de zorg, jeugdhulp en
arbeidsparticipatie bijgekregen (de zgn. 3 decentralisaties).
Voor de uitvoering van die taken zijn vanuit het Rijk jaarlijks afzonderlijke budgetten beschikbaar
gesteld. Die rijksbudgetten nemen jaarlijks af.
Door deze gelden efficiënt en verantwoord in te zetten heeft de gemeente een reserve opgebouwd.
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Die reserve blijft, wat betreft het CDA Stein, nu en in de toekomst beschikbaar voor de uitvoering
van de taken op het gebied van (jeugd)zorg en arbeidsparticipatie.
Dat geld wordt dus niet uitgegeven aan andere zaken, zoals asfalt of lantaarnpalen.
Het CDA Stein wil ook dat het welzijnsbudget gekoppeld blijft aan de zorg. Immers vormt welzijn het
voorportaal van die zorg. Door preventief of met behulp van lichtere zorg via welzijnswerk onze
inwoners te helpen en ondersteunen, kan op zorgkosten bespaard worden. Dat bespaarde geld kan
dan weer ingezet worden op welzijn voor onze burgers en op zorg op maat waar die echt nodig is.
CDA Stein blijft er voor waken dat het budget voor arbeidsparticipatie, (jeugd)zorg- en welzijn
besteedt wordt aan de juiste doelgroep van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt,
bijstandsgerechtigde werkzoekenden en zorgvragers.

Kanaalboulevard

3. Woonruimte voor jeugdigen en levensloopbestendige woonruimte voor ouderen.
Wonen is een belangrijk onderwerp voor de toekomst van Stein. Hoewel de verwachtingen rondom
krimp enigermate bijstelling behoeven, blijft Stein wel een krimpgemeente. CDA Stein wil krimp
vooral als uitdaging zien, niet als probleem. Het aantal kleinere, m.n. ook eenpersoonshuishoudens
groeit. Daarnaast wordt men geacht zo lang mogelijk thuis te blijven wonen door de woningen aan
de oude dag aan te passen. Als CDA Stein zijn we van mening dat betrokkenen zo veel mogelijk
geholpen moeten worden. Stein wil immers een woongemeente zijn.
Daarnaast vindt CDA Stein dat we oog moeten hebben voor de bewoners van Stein die niet in hun
(te) grote woning willen of kunnen blijven wonen, maar niet in aanmerking komen voor een
huurappartement via de woningcorporaties. Een transformatie van de woningmarkt is daarom
nodig.
Het CDA Stein wil bovendien onderzocht zien of woningen niet gesplitst en gedeeld kunnen worden.
Zodoende kunnen er kleinere wooneenheden aangeboden worden, waardoor jongeren en starters
op de woningmarkt, ook en vooral in financieel opzicht, een betere kans krijgen om zich te
huisvesten in onze gemeente.
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Tot slot is ‘short stay’, en tijdelijk - of overbruggend wonen nog steeds niet mogelijk in onze
gemeente. Ook hier is in toenemende mate behoefte aan. Leegstandslocaties moeten volgens CDA
Stein vooral op die mogelijkheden getoetst worden. Het biedt kansen en mogelijkheden tot tijdelijk
verblijf aan bijvoorbeeld mantelzorgers in het kader van respijtzorg, maar ook aan mensen, die
vanuit het ziekenhuis niet meteen naar hun eigen huis of nieuwe huisvesting kunnen. Aan dit laatste
zullen uiteraard ook de benodigde zorgcomponenten toegevoegd dienen te worden. Dat is geen
gemakkelijke opgave, maar volgens CDA Stein wel een die zeker de moeite van het onderzoeken
waard is.
4. Bramert Noord
Uit een recent woningbehoefteonderzoek is gebleken dat er kansen zijn voor een beperkte
doorontwikkeling van Bramert Noord. CDA Stein wil nader onderzoek naar de mogelijkheden van
bebouwing op die locatie. Daarmee is niet gezegd dat er gebouwd gaat worden, maar na een
zorgvuldige afweging van alle belangen op basis van een gedegen onderzoek - financieel en
anderszins - kan beperkte bebouwing van het gebied wat CDA Stein betreft tot de mogelijkheid
behoren.

Financiën
1. Gezonde positie houden door verstandig te investeren.
Na jaren van tekorten in de begroting welke deels met onttrekkingen van geld uit de algemene
reserve werden gedekt komt vanaf 2019 eindelijk een kentering in deze situatie. We hebben hier
jaren lang aandacht voor gevraagd. CDA Stein maakt zich sterk voor een solide financieel beleid dat
verder gaat dan leunen op de goede uitgangspositie. Uiteindelijk kan elke euro maar één keer
worden uitgegeven. Het ingezette financieel beleid zal door CDA Stein voortgezet worden !

2. Jaarlijkse lastenstijging.
CDA Stein is van mening dat het jaarlijks stijgen van de lokale lasten met standaard 2% geen
automatisme zou moeten zijn. Als je je als een woongemeente profileert dat moet je ook naar lokale
heffingen kijken en zorgen dat deze interessant blijven voor onze bestaande en potentiële nieuwe
inwoners en starters. In de regio Westelijke Mijnstreek staan we op de 2e plek qua woonlasten.
Daarmee zitten we ruim boven het Limburgs gemiddelde. Daar mag wat CDA Stein betreft iets aan
gedaan worden.
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Economische Ontwikkelingen
1. Techniek.

De technische ontwikkelingen gaan steeds verder. Innovaties zijn aan de orde van de dag.
Robotisering is niet meer weg te denken uit onze hedendaagse leef- en werkwijze. En wat te denken
van verdergaande digitalisering.
Maar het gaat er wel om dat we die technieken slim inzetten. We moeten de techniek de baas
blijven en er niet door geknecht worden. Ook de gemeente Stein moet volgens het CDA Stein meer
de technische mogelijkheden benutten. Denk daarbij aan de toepassing in de zorg. Meer handen
aan het bed wordt steeds moeilijker bij een afnemende beroepsbevolking. Hierin kan en moet de
techniek ons verder helpen. Laten we de kennisinstellingen bevragen op de mogelijkheden en
onderzoek laten doen naar nieuwe mogelijkheden.
2. Haven.
In de havens van Stein is veel bedrijvigheid te zien. En de potentie van de haven biedt nog meer
kansen. We moeten het huidige weg- en spoortransport van goederen meer over het water laten
plaatsvinden. Voor onze gemeente betekent dat in faciliterende zin dat we de bereikbaarheid en
toegankelijkheid van de haven moeten bevorderen. Een goed lokaal wegennetwerk is daarvoor
onontbeerlijk.
Anderzijds moeten we onze woonbuurten niet meer dan strikt noodzakelijk, of liever in het geheel
niet belasten met vrachtverkeer. Afwikkeling van vrachtvervoer buiten de bebouwde kom is daarom
onze inzet. De bestaande overlast (geluid, geur, veiligheidsrisico’s) mag daarbij niet toenemen.
Het gebied Paalweg is dringend aan een upgrade toe. CDA wil dit graag in de komende
bestuursperiode aangepakt zien.

Wandelgebied 't Brook
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3. Recreatie & toerisme.
De gemeente Stein is rijk aan natuur, landschapsschoon en cultuur. Stil genieten is het motto
waarmee we die parels in onze gemeente onder de aandacht brengen.
Stille recreatie - fietsen en wandelen door onze mooie buitengebieden en de groene omgeving
(landschapspark Elsloo, Heidekamppark en de omgeving van de Steinse kasteelruïne), kanoën over
de Maas - willen we graag stimuleren en waar mogelijk faciliteren.
Het CDA Stein maakt zich nog steeds sterk voor een aaneengesloten fiets- en wandelnetwerk voor
toerist en recreant. Aangesloten op het Belgische fietspadennetwerk geeft dat een prachtig gebied
om te ontspannen. De nieuwe toekomstige wandel- en fietsbrug naar België past prima in die visie.
Daarbij moeten we de economische effecten van zo’n verbinding niet uit het oog verliezen.
De wegen en fietspaden in onze gemeente moeten daarbij prima in orde zijn.
De verbetering van het fietspad langs het Julianakanaal tussen Berg aan de Maas en Urmond zal wat
CDA Stein betreft z.s.m. afgerond moeten worden zodat het fietsverkeer geen gebruik hoeft te
maken van de Molenweg.
Het CDA Stein blijft zich sterk maken dat Rijkswaterstaat de jaagpaden langs het Julianakanaal
geschikt maakt voor fietsrecreatie.
In onze visie om recreatie en toerisme in onze gemeente te bevorderen past ook een onderzoek
naar een geschikte locatie voor een kleinere kampeerplaats en een opstelplaats voor campers. Met
name in de nabijheid van het rivierenpark Maasvallei passen dit soort van voorzieningen. Het CDA
Stein denkt hierbij aan kleinschalige voorzieningen, die uiteraard geen overlast voor onze bewoners
mogen opleveren.

4. Steinse cadeaubon en kortingpas.
Samen met de ondernemers en ondernemersverenigingen in Stein wil het CDA Stein nagaan of er
een Steinse kortingspas en Steinse cadeaubon ontwikkeld kan worden. De bedoeling hiervan is
tweeledig. Enerzijds biedt dit perspectief voor een stuk (extra) lokale klantenbinding anderzijds
promoten en stimuleren we op deze manier onze Steinse ondernemers en winkeliers.

Winkelcentrum Stein
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5. Arbeidsmarkt.
Laaggeletterdheid/opleidingen /leer-werktrajecten en job coaching
Op Zuid-Limburgse schaal, binnen de Westelijke Mijnstreek, maar ook en vooral lokaal werkt de
gemeente aan arbeidsgelegenheid. Dat doet de gemeente als werkgever, maar ook in de contacten
met onze ondernemers op basis van een lokale sociaaleconomische agenda. Daarnaast is er in het
aanbestedingsbeleid van de gemeente een sociale paragraaf opgenomen om bedrijven met wie de
gemeente contracten sluit te bewegen tot social return on investment. Dit alles leidt ertoe dat
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zoveel mogelijk arbeid naar vermogen op de reguliere
markt wordt geboden.

Via opleiding, leer-werktrajecten en job coaching worden bijstandsgerechtigden in de gemeente
(ca. 50 in 2017) naar reguliere arbeid toe geleid. Het zijn vaak intensieve trajecten waarbij
taalachterstand en laaggeletterdheid weggewerkt moeten worden. Stein heeft hier zelfs een
taalakkoord voor gesloten met de ander gemeenten in de Westelijke Mijnstreek en de
welzijnspartners. Ook arbeidsfitheid wordt aangepakt om de kans op arbeid te vergroten. Het CDA
Stein is van mening dat het hiervoor geschetste beleid verder geïntensiveerd dient te worden. Dat
geldt ook voor bijstandsgerechtigden 55 plussers. En dat bijstandsgerechtigden, waarvoor de
afstand tot de arbeidsmarkt te groot blijkt te zijn, naar vermogen dienen te worden ingezet als
vrijwilliger. De ingezette transformatie van het SW-bedrijf dient op een verantwoorde wijze
doorgezet te worden. Meer SW-medewerkers (uiteindelijk 2/3 van het totale bestand) dienen via
het instrument van arbeidsbemiddeling van binnen naar buiten te worden gebracht. Zodoende
voorkomen we dat de bedrijfsresultaten van Vixia verslechteren. Samenwerking van de
deelnemende gemeenten is daarbij onontbeerlijk.

Herindeling
De gemeenteraad heeft eerder al besloten tegen herindeling te zijn. In plaats daarvan zoeken we op
diverse beleidsterreinen de samenwerking met andere gemeenten binnen de subregio (Westelijke
Mijnstreek), op Zuid-Limburgse en Euregionale schaal. We besteden bepaalde zaken uit aan
marktpartijen, die deze taken beter en efficiënter kunnen uitvoeren. Als CDA Stein hebben we dat
standpunt van harte ondersteund. Groter is niet altijd beter. Dat leert ons de ervaring uit het
verleden, maar ook de recente voorbeelden in ons omringende gemeenten en regio’s. De gemeente
Stein is financieel gezond en we hebben een goed georganiseerde gemeentelijke organisatie die
bemeten is op haar taken. De kerntakendiscussie brengt hier nog verbetering in. Dit in combinatie
met het continu zorg besteden aan procesoptimalisatie.
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Duurzaamheid
1. Woningen verduurzamen.
Op het gebied van duurzaamheid worden we de komende jaren met forse uitdagingen
geconfronteerd zoals in het energie akkoord vastgelegd. Daarbij worden installaties steeds
belangrijker, daar is dan ook de grootste winst te behalen. Een integrale oplossing bouwkundiginstallaties zal echter gerealiseerd moeten worden.
Voor woningen kunnen we denken aan:
• Fors isoleren van de buitengevels en vervolgens stucken.
• Vernieuwing van het dak waarbij het saneren van het bestaande asbest dakbeschot in 1 keer
meegenomen kan worden.
• De gasgestookte Cv-ketel vervangen door een warmtepompsysteem.
• Warmte middels een warmtewisselaar aan het douchewater onttrekken en deze weer inzetten.
• Een zonnepaneleninstallatie waarbij de opgewekte energie direct gebruikt wordt en het
overschot aan de energieleverancier wordt terug geleverd.
• Een zonneboiler installatie waarbij water middels zonne-energie wordt opgewarmd en welk
vervolgens in een zonneboiler wordt opgeslagen voor gebruik.
CDA Stein is voorstander van een pilot project waarbij de gemeente Stein het voortouw neemt om 1
woning binnen een woningproject energieneutraal te maken waarbij een aantal mogelijkheden
toegepast worden. Noem het maar "het huis van de toekomst". Hieruit kunnen de wooncorporaties
en de particulieren de leereffecten meenemen in hun verdere acties. Uiteindelijk zal de energie
neutrale woning het resultaat moeten zijn. Laten we daarbij vooral ook de best practices in den
lande zeker gebruiken.
Daarnaast zal inzet van het Groene Net een optie zijn, het is echter nog niet duidelijk of Stein op het
Groene Net wordt aangesloten. Voor zover mogelijk zullen we de grotere (gemeentelijke) gebouwen
op het Groene Net moeten aansluiten waarbij een uitbreiding richting het woningarsenaal in de
toekomst een mogelijkheid is.
2. Bloemrijke akkerranden en bijen.
Uit Duits onderzoek blijkt dat de aantallen insecten in de natuur sinds 1976 met liefst 76% zijn
afgenomen. De situatie in Nederland is volgens wetenschappers niet anders, of zelfs nog slechter.
Voor de natuur is die achteruitgang dramatisch. Insecten spelen een cruciale rol in de kringloop van
de natuur. Bijen en vlinders bestuiven bloemen, ze zorgen voor een gezond bodemleven en vormen
voor talrijke dieren een onmisbare voedselbron, zoals vogels. De laatste jaren zijn in NoordwestEuropa meer dan 400 miljoen vogels verdwenen.
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Deze schrikbarende trend laat zien dat het goed mis is met onze leefomgeving. Een belangrijke
veroorzaker van de afname is de intensieve landbouw. De giffen en de uitstoot en neerslag van
stikstof vernielen de leefomgeving van talloze planten- en diersoorten. Bodems raken uitgeput en
verliezen hun vruchtbaarheid.
We moeten in Nederland anders omgaan met landbouw. Onze landbouw moet natuurvriendelijker.
Op de schaal van Stein lossen we dit probleem niet op maar als CDA Stein steunen we in elk geval
onze landbouwers die hierin een rol willen spelen. Als CDA Stein maken we ons er sterk voor om ook
dit gebied gemeentelijk beleid te ontwikkelen.
3. Asbest.
Vanaf 2024 zijn daken met asbest in Nederland verboden. Dit betekent dat eigenaren van gebouwen
met asbesthoudende dakbedekking deze voor die tijd moeten verwijderen. Eigenaren van
asbestdaken zijn zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van asbest en dat moet zorgvuldig
gebeuren. Als CDA Stein willen wij dat onze burgers goed geïnformeerd worden hoe dit op de juiste
wijze aan te pakken en hun daarmee op weg te helpen en zien daar een taak voor de gemeente in.
Het organiseren van een aantal info avonden waarbij deskundigen in deze materie aanwezig zijn zou
een goede start zijn. Verder heeft de gemeente ook een verantwoordelijkheid om haar eigen
gebouwen van asbest te ontdoen. CDA is van mening dat dit in de komende bestuursperiode
uitgevoerd zou moeten worden.

Onderwijs
1.

Concept rapport Onderwijs.
In september 2017 heeft een werkgroep een breed gedragen conceptrapport gepresenteerd. In het
rapport van de werkgroep zijn een aantal adviezen opgenomen waar ook het CDA Stein achter
staat:
• Anticipeer op het ontwikkelgericht leren door er een passende gebouwelijke situatie bij te
realiseren;
• Gebruik de natuurlijke momenten en investeer dan in een toekomstbestendige (robuust)
gebouw;
• Kies voor een aantal gebouwen op basis van een logische indeling van de woongebieden;
• Pak ontwikkelgericht leren als belangrijkste uitgangspunt gevolgd door samenlevingsgerichtheid;
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•

Bij het samengaan van de Maaskei en Kerensheide concreet na te denken over de nieuwbouw,
aansluitend bij ontwikkelgericht leren en aansluitend bij de toekomstige behoefte aan
onderwijsruimte in Stein;
Een gelijke benadering.

Voorop staat natuurlijk het handhaven van kwalitatief goed onderwijs voor alle basisscholen. De
inspectienormen zijn hierbij leidend. Wie een hogere kwaliteit wil, zal hier de financiële
consequenties van moeten dragen. Mocht een school vanwege allerlei factoren die kwaliteit niet
meer kunnen leveren dan zullen maatregelen genomen dienen te worden. Verder moet het
onderwijs betaalbaar blijven.
Het CDA Stein heeft nog enkele aandachtspunten in verband met het te doorlopen
onderhandelings-traject met Kindante en daaropvolgend te nemen besluiten:
• Het financiële plaatje en de leerlingprognoses zijn niet transparant en betrouwbaar. Dat zal zo
spoedig mogelijk opgehelderd moeten worden. Zowel gemeente als Kindante hebben hier alle
belang bij. CDA Stein zal het tijdpad van deze operatie nauwlettend in de gaten houden.
Enerzijds kunnen er geen overhaaste beslissingen genomen worden, anderzijds is de kwaliteit
van het onderwijs de graadmeter waarlangs processen zich zullen moeten voltrekken.
• En we pleiten als CDA voor een goede en heldere communicatie. In het algemeen zullen de
ontwikkelingen in het onderwijsveld, het hoe en waarom van bepaalde stappen, tijdig en op een
duidelijke manier moeten worden meegedeeld aan alle betrokken geledingen binnen dat
onderwijs.
We spreken de wens uit, dat in een goede dialoog tussen Kindante en de gemeente Stein naar de
beste oplossing voor het kind als inwoner van Stein gekeken wordt.
Daarbij zijn wij voorstander van het terugkeren van de muziekles op een eigentijdse wijze in het
basisonderwijs.
Als CDA Stein hebben wij oog en oor voor gezinnen met schoolgaande kinderen welke aan of onder
de armoedegrens zitten waardoor de kinderen niet kunnen deelnemen aan bepaalde
onderwijsonderdelen welke een eigen bijdrage verlangen. Denk aan studiereizen, het gebruik van
een laptop of tablet etc. Om deze gezinnen te ondersteunen zodat hun kinderen niet buiten de boot
vallen zijn wij voorstander van ondersteuning door de gemeente en willen wij in 2018 samen met de
kindpartners onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.
We willen ook graag onderzoeken of er in de samenwerking van gemeente met het onderwijs en
het bedrijfsleven een fonds gevormd zou kunnen worden van waaruit op behoefte/vraag gerichte
beroepsopleiding bijgedragen kan worden om de jeugdigen in onze gemeente en regio te
ondersteunen bij hun studie. Enerzijds voorkomen we daarmee hoge(re) studieschulden die de
jongeren parten spelen bij o.a. de verwerving van een woning, anderzijds spelen we daarbij in op de
behoefte aan goed opgeleide werknemers voor onze lokale en regionale ondernemers. Zo’n
studiefonds kan ook een bindende factor zijn voor onze jeugd om binnen onze gemeente of regio te
gaan werken en wonen. ‘Good practices’ zijn er. We hoeven het wiel dus niet nog een keer zelf uit
te gaan vinden.
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Sociaal Domein
1. Burgerkracht / Burgerparticipatie
Op het gebied van burgerkracht/burgerparticipatie is sinds de introductie van DOPsgewijze aanpak
al veel gebeurd in onze gemeenschap. In vrijwel iedere kern is een buurthuis of
dorpsontmoetingscentrum opgericht. En die draaien ieder op hun eigen manier goed tot zeer goed.
Er zijn vele verschillende activiteiten in de buurtcentra en het einde wat betreft de nieuwe ideeën
en projecten is nog lang niet in zicht.
Uit de evaluatie zijn enkele aandachtspunten naar voren gekomen.
Met name het borgen of verduurzamen van de eigen kracht van onze inwoners behoeft bijzondere
aandacht. Daarnaast zijn de leefwereld van onze burgers en de systeemwereld van de gemeente
nog niet voldoende op elkaar ingespeeld. Dat kan in zo’n kort tijdsbestek ook niet. Maar hier ligt wel
een uitdrukkelijke uitdaging voor de gemeente als partner van de DOP-werkgroepen.
Een van de aanbevelingen is ook om een overkoepelende website voor en over DOPsgewijze aanpak
te creëren. Op die website komt dan alle informatie van de DOP’s beschikbaar en kan er ook actief
informatie uitgewisseld worden. CDA Stein wil dit digitale DOP-platform graag al in 2018 in de lucht
hebben.
CDA Stein onderschrijft de aanbevelingen uit het recente evaluatierapport en gaan hier samen met
initiatiefnemers uit onze gemeenschap mee aan de slag.

2. Zelfredzaamheid.
Zelfredzaamheid is een van de pijlers waar het gemeentelijk zorgbeleid op steunt. Bij een zorgvraag
wordt niet meer automatisch de plaat “U vraagt wij draaien” gespeeld, maar gaat de gemeente
eerst na wat de klant nog aan mogelijkheden heeft om zich zelf te redden en te verzorgen. Het CDA
Stein ondersteunt die gedachte.
Vervolgens wordt gekeken naar het sociale netwerk van de klant. Is er familie, zijn er naasten of
vrienden, misschien wel mensen uit de buurt, die kunnen ondersteunen bij de zorgtaak van de klant.
Als dat zo is, wordt geen of aangepast maatwerk in de vorm van professionele hulp geboden. Ook
taken die in het voorliggend of algemeen veld gedaan kunnen worden, behoren tot dat
afwegingskader.
De gemeente doet dit niet van achter het bureau. In het keukentafelgesprek wordt aandachtig
geluisterd naar de behoefte van de klant. Maar daarbij wordt ook navraag gedaan over
mogelijkheden om zelf nog actief te zijn, zich te verzorgen en voor zichzelf te zorgen en gekeken
naar wat mogelijk de partner, (inwonende) familieleden nog kunnen doen en eventueel in de buurt
nog kan worden opgevangen. De gemeente hanteert deze werkwijze om bij te dragen aan het zo
lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen in de eigen vertrouwde omgeving.
Wat betreft de sociale activering weet het CDA Stein dat we tegen de stroom van de
individualisering inroeien, maar dat neemt niet weg dat wij dat sociale gedachtegoed een warm hart
toedragen. En ons dus hier ook voor blijven inzetten.
Een maatschappelijke stage op de middelbare school, waarin zorg voor de medemens in de praktijk
wordt gestimuleerd, is voor het CDA Stein een instrument dat we hierop graag willen inzetten. (b.v.
Scholengemeenschap Groenewald betrekken bij de organisatie en uitvoering van de dag van de
mantelzorg).
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3. Huishoudelijke hulp.

Ook bij de huishoudelijke ondersteuning onderschrijven we als CDA Stein het beleidsuitgangspunt
dat zelfredzaamheid en sociaal netwerk vooraf afgewogen dienen te worden. Pas als die geen
uitkomst bieden volgt hulp in de huishouding om het huis schoon en veilig te houden. Maatwerk
verdient ook hier dus onze voorkeur, waarbij het keukentafelgesprek leidend is.
4. Jeugdzorg.
In de jeugdzorg zien we dat zich momenteel twee trends aftekenen.
Sommige grotere zorgaanbieders kunnen niet meer de vereiste zorg leveren tegen de gehanteerde
tarieven. Kennelijk hebben deze jeugdhulpinstellingen niet snel genoeg of onvoldoende
geanticipeerd op de thans gehanteerde beleidslijnen. De transformatie van de jeugdinstellingen is te
laat ingezet of heeft niet het gewenste resultaat gehad. Hier verdient zorgcontinuïteit de
allergrootste aandacht. Een jongere met een zorgvraag mag niet tussen de wal en het schip vallen.
Een tweede essentiële trend is die dat steeds meer jongeren in de zwaardere jeugdzorg terecht
komen. Dat laatste werkt kostenverhogend.

Het sinds kort gehanteerde woonplaatsbeginsel kan ook, vooral in de zwaardere jeugdzorg, tot forse
kostenverhogingen leiden. Al met al pleit het CDA Stein hier voor de nodige zorgvuldigheid.
Aan de samenwerking op Zuid-Limburgse schaal lijkt niet te ontkomen. Gezamenlijke inkoop van
jeugdzorg is goed, maar monitoring van de toewijzing en van het zorgtraject is zeker nodig.
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Het CDA Stein vraagt in het kader van jeugdzorg de volle aandacht voor vroeg signalering. Hoe
eerder problemen bij een jeugdige worden ontdekt, hoe sneller hier zorg op ingezet kan worden,
hoe minder de kans op zware of zwaardere jeugdzorg. Daarbij dienen alle kindpartners hun
verantwoordelijkheid te nemen, gemeente, primair en voortgezet onderwijs, kinder- en
peuteropvang. Het CDA Stein wil niet in de laatste plaats een beroep doen op verenigingen en
sportclubs waar kinderen bij aangesloten zijn. Ook die kunnen helpen bij het vroegtijdig signaleren
van problemen onder hun jeugdige leden.

5. Mantelzorgers/Zorgvrijwilligers.
Om de mantelzorgers zoveel mogelijk te ondersteunen, maakt de gemeente gebruik van het
Steunpunt Mantelzorg Zuid.
Door het organiseren van bijeenkomsten voor lotgevallen, het houden van workshops, het geven
van adviezen, het bieden van ondersteuning en het organiseren van de bijeenkomst in het kader
van de dag van de mantelzorg is het steunpunt een ware steun voor de mantelzorgers in Stein.
Het groeiend aantal geregistreerde mantelzorgers geeft daar blijk van.
Werkt de gemeente nu nog met jaarprogramma’s, het is volgens het CDA Stein een goede zaak om
meerjarig mantelzorgbeleid te ontwikkelen. Op die manier verwerft de toenemende mantelzorg
een duurzame plek in het Steinse beleid. Via de sociaaleconomische agenda dienen (grotere of
middelgrote) bedrijven benaderd te worden om meer aandacht te hebben voor mantelzorgers in
hun dienst. Het CDA Stein bepleit extra sociaal verlof voor de mantelzorger. En de gemeente geeft
daarbij als werkgever zelf natuurlijk het goede voorbeeld.
Naast het feit dat zelfredzaamheid en het sociale netwerk ons moeten helpen om de vele zorgtaken
voor elkaar te krijgen is er ook nog de zorgvrijwilliger. In Stein zijn al vele zorgvrijwilligers actief. Ze
vormen in aanvulling op de professionele hulp de extra handjes die in de Moutheuvel, de Aelserhof
en de Urmonderhof deels de zorgtaken verlichten. Onder het motto vele handen maken licht werk,
maakt CDA Stein zich sterk voor het continu blijven werven en ondersteunen van onze
zorgvrijwilligers.
Uit gesprekken in het veld blijkt dat de mantelzorgers/zorgvrijwilliger vaak overvraagd worden. Daar
waar zelfredzaamheid, sociaal netwerk en/of voorliggende voorzieningen te kort schieten, vindt het
CDA Stein dat voldoende budget voor de professionals hierin de nodige verlichting kan verschaffen.

6. Herbestemming Kerk Kerensheide.
De kerk Kerensheide is aan de eredienst onttrokken. Om dit beeldbepalende gebouw te behouden
voor de gemeenschap wordt momenteel de haalbaarheid onderzocht van een nieuwe functie die
de kerk zou kunnen krijgen als woon-zorgcomplex annex wijksteunpunt. Het CDA Stein ondersteunt
deze ontwikkeling en zal, zeker wanneer cofinanciering aan de orde is, de steun aan deze
ontwikkeling voor de buurt Kerensheide blijven bieden.
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7. Scheiding van ouderen.
De oudere Steinse inwoner, die niet langer in de woonsituatie kan verblijven door ziekte, moet
noodgedwongen in de verpleeginstelling opgenomen worden, zonder dat er (nabij) woongelegenheid geboden kan worden aan de partner. Het CDA Stein wil zich er sterk voor maken dat zodanige
scheidingen van ouderen niet meer hoeft plaats te vinden. Oftewel dienen in of nabij de
verpleegafdelingen ook mogelijkheden geboden worden voor bewoning door de partner van de
zorgvrager.

8. AED-netwerk.
In Stein bouwen we al enkele jaren aan een sluitend AED-netwerk. Daarvoor zijn vrijwilligers nodig
die zich bij dat netwerk aansluiten en bereid zijn instructies en cursussen te volgen.
CDA Stein is blij met het bestaande netwerk, maar het kan altijd beter. Als elke seconde telt, wil je
graag geholpen worden. CDA Stein is dan ook groot voorstander van halfjaarlijkse acties om
vrijwilligers voor dit netwerk te benaderen en te activeren. Dat kan uiteraard via de DOPwerkgroepen, maar tevens wordt daarbij de jeugd van de bovenbouw van scholengemeenschap
Groenewald betrokken.

9. Integratie Vluchtelingen en statushouders.
Laaggeletterdheid en taalachterstand zijn vaak de oorzaak van sociale problemen en/of een afstand
tot de arbeidsmarkt. Meedoen aan het sociale leven of simpelweg arbeid vinden, wordt ernstig
bemoeilijkt door taalachterstand.
De kinderen van statushouders, die de Nederlandse taalvaardigheid nog niet voldoende beheersen,
komen in de zgn. Schakelklas in Puth of Sittard terecht.
Dus hier bestaat een vangnet voor. In die gevallen zijn we er als CDA Stein voorstander van om na
te gaan of zo’n opleiding in de Nederlandse taal niet veel beter in een klas of groep past, die in de
eigen sociale leefomgeving in Stein is gesitueerd. Graag willen we die mogelijkheden samen met het
schoolbestuur onderzocht zien. Nadat ze de taalachterstand ingehaald hebben, stromen de
leerlingen in binnen het reguliere onderwijs. Het aanhaken van de schakelklassen op een school in
Stein heeft als bijkomend voordeel dat het aantal leerlingen toeneemt en de leerlingennorm
daardoor minder snel wordt onderschreden. Dat komt het voortbestaan van die school ten goede.
Maar ook voor de oudere, meestal werkzoekende statushouder blijkt het onderwijsaanbod in het
kader van de inburgeringcursus niet toereikend, c.q. te traag. De kansrijke bijstandsgerechtigde en
diegene, die nog slechts een stukje begeleiding naar werk nodig heeft, moeten intensiever
taalonderwijs kunnen volgen.
Via de sociaaleconomische agenda worden Steinse ondernemers benaderd met de vraag of de
laaggeletterden en/of de N2T-doelgroep naast dat intensieve taaltraject ook ‘training on the job’
kunnen krijgen.
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10. Dorpenteams.
Er zijn in Stein inmiddels 3 dorpenteams gestart. In deze gremia ontmoeten professionals in de zorg
en het welzijnswerk en de gemeentelijke klantmanagers elkaar periodiek om thematisch kennis en
ervaring uit te wisselen. Maar ook om casuïstiek met elkaar te bespreken. Een integrale, ontschotte
aanpak staat daarbij voorop. En de dorpenteams mogen experimenteel aan de slag. Dat betekent
minder bureaucratisch en met terzijde stellen van regels hulp bieden aan inwoners en maatwerk
leveren waar dat nodig is. Vaak levert dat op de langere termijn of op een ander gebied voordelen
en besparingen op. Het CDA Stein onderschrijft deze aanpak en wil deze verder door ontwikkelen.

11. Vereenzaming.
Wat steeds vaker voorkomt, is dat (oudere) mensen gewild of ongewild vereenzamen en in een
sociaal isolement raken. Het probleem daarbij is dat we vaak niet achter de voordeur kunnen kijken
en ook buurtbewoners dat niet altijd in de gaten hebben. Het CDA Stein wil in dat verband op
vroegtijdige signalering inzetten. Hoe eerder vereenzaming wordt ontdekt, hoe beter dat is. Daarom
vindt het CDA Stein het een goed idee om de postbezorgers ogen en oren van de gemeente te laten
zijn. Zij komen deur aan deur in onze straten en weten vrij snel of iemand nog wel of niet de
brievenbus geregeld leegmaakt. Een volle brievenbus kan duiden op vereenzaming. Alsdan geeft de
postbezorger een signaal af aan de gemeente en wordt van die zijde actie ondernomen om na te
gaan wat er aan de hand is en of er hulp geboden kan worden.

Steinerbos
Het Steinerbos staat politiek en maatschappelijk al een behoorlijke tijd in de belangstelling.
Jammer genoeg niet altijd in positieve zin. Structurele exploitatietekorten dragen hieraan bij.
Menig raadslid heeft zich de vraag gesteld hoe verder met het Steinerbos.
Het is sinds enkele jaren een BV en daarmee aan de ambtelijke bedrijfsvoering onttrokken.
Maar Steinerbos staat niet geheel op afstand van die gemeentelijke organisatie. Immers kan Steinerbos
BV (nog) niet zelf de broek ophouden. Jaarlijks moet er geld van de gemeente op toegelegd worden. Die
verplichting eindigt in 2018.
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Weersafhankelijkheid, identiteitsproblemen (wat voor een park kan en mag Steinerbos zijn?) en steeds
grotere concurrentie in een - vanwege verder toenemende mobiliteit - groeiende regio zijn grosso modo
de problemen waar de ondernemer Steinerbos mee te kampen heeft. Het jaar 2017 was voor Steinerbos
BV een jaar om zich te bewijzen. En er is het een en ander, zeker in positieve zin veranderd binnen het
Steinerbos. Qua bedrijfsvoering, qua uitstraling en in zekere zin ook qua relatie naar de subsidiërende
gemeente toe. Directie en Raad van Commissarissen hebben die positieve beweging wel in gang gezet.
Een recent bedrijfsplan schetst de mogelijkheden en kansen voor de toekomst van het Steinerbos.
Maar is de beoogde kentering er in 2017 gekomen?
Het CDA Stein durft te beweren van niet.
Verdergaande privatisering van Steinerbos en dus het geheel los komen van de gemeente is dan ook het
pad dat wij als CDA voorstaan. We hebben gezien dat een ondernemer met ervaring in de branche er
iets van kan maken. En er is een bedrijfsplan dat toekomstperspectief voor Steinerbos biedt.
Zeker op basis van het recent door de gemeenteraad vastgestelde beleidsplan economie en de daarop
gebaseerde uitvoeringsagenda krijgt de private ondernemer Steinerbos het vertrouwen en de
medewerking van de gemeente om zich verder te kunnen ontwikkelen. Geen jaarlijkse financiële
bijdrage, dat doen we bij andere ondernemers ook niet en is bovendien concurrentievervalsend. Maar
wel positief meedenken en handelen als het gaat om benodigde vergunningen, het op orde brengen en
houden van de toegangswegen of het inrichten van de openbare ruimte (inclusief het openbaar
gedeelte van het park) rondom het Steinerbos.
Cruciale vraag bij dit alles is wat te doen met het binnenzwembad. Vraag is of een ondernemer dit wil
overnemen en als onderdeel van Steinerbos BV wil exploiteren. Zo’n binnenbad kost veel geld en drukt
dus zwaar op de exploitatie van het bedrijf.
Mocht Steinerbos BV het binnenzwembad niet willen overnemen, dan dient volgens het CDA Stein
onderzocht te worden of er een partij te vinden is, die het binnenzwembad van de gemeente wil
overnemen/kopen. De laatste optie is dat een ondernemer het binnenzwembad voor de gemeente wil
exploiteren. We moeten ons realiseren dat in dat laatste geval de gemeente jaarlijks een bedrag van
enkele tonnen op de exploitatietekorten van dat binnenzwembad dient bij te leggen.
Eenzelfde oplossing als hiervoor geschetst voor het binnenzwembad ligt ook voor de brasserie in het
verschiet. Het behoort niet tot de core-business van de gemeente om een restaurant te runnen.
In het verleden is het Steinerbos een schenking geweest van de Staatsmijnen waarbij de medewerkers
en hun gezinnen gratis konden ontspannen en recreëren. Als CDA Stein willen wij deze functie weer
deels terugbrengen. In aanvulling op de plannen van de huidige Steinerbos directie zien wij voor het
openbaar gedeelte rond de vijver een functie als kleinschalig evenementen terrein.
In samenwerking met het IVN en de exploitatie van het openlucht theater zouden er rond de vijver
kleinschalige evenementen georganiseerd kunnen worden. Wij denken dan aan een (open) podium,
ontspanning en picknick activiteiten, sportactiviteiten, waar met name in de zomermaanden allerlei
activiteiten mogelijk zijn waarbij onze verenigingen ook hun participatie doelstelling vanuit het
subsidiebeleid kunnen invullen. Denk aan een midzomernachtconcert maar ook b.v. aan een zomerfair
of een winterfair in de kerstperiode. De Steinerbos BV zou hierin ook kunnen participeren. De Brasserie
kan mogelijk het horecagedeelte verzorgen maar ook mee organiseren en hun eigen evenementen hier
aan koppelen.
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CDA Stein wil dit graag in de toekomstige plannen van het Steinerbos laten landen en laten mee wegen
wat de mogelijkheden zijn.

Cultuur en verenigingsleven
Stein kent een grote diversiteit aan verenigingen van allerlei aard. Deze verenigingen geven mede
inhoud aan het sociale fundament van de gemeente Stein. De zgn. “krimp” kan in de toekomst leiden
tot minder draagvlak voor voorzieningen / accommodaties. Middels de actualisering van het
subsidiebeleid en het accommodatiebeleid willen we samen met de verenigingen werken aan een goed
toekomstbestendig verenigingsklimaat waarbij het uitgangspunt is dat er niet bezuinigd wordt.
CDA Stein is van mening dat we met een creatieve blik moeten kijken en op welke wijze we kunnen
sturen op intensief en multifunctioneel gebruik van sportaccommodaties, zowel buiten als binnen.
Dit doen we vanuit de overweging dat de behoefte hiervoor bestaat en dat een gezamenlijk gebruik het
draagvlak voor een accommodatie vergroot. Medegebruik van sportaccommodaties door andere
partners waaronder de buurt en het onderwijs kan hierbij tevens aan de orde zijn. Wij realiseren ons dat
een intensiever gebruik van accommodaties ook iets vraagt van de kwaliteit van accommodaties.
Door de toenemende complexiteit waarmee verenigingsbesturen en cultuurinstellingen te maken
krijgen is CDA Stein van mening dat de gemeente een faciliterende en ondersteunende rol zou moeten
spelen. In dat kader zien wij een rol weggelegd voor een verenigings- en instellingen contactfunctionaris.
Deze persoon kan bijvoorbeeld ondersteunen bij het aanvragen van evenementenvergunningen, de weg
wijzen in subsidieland etc.
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Profilering en Communicatie
Profilering en communicatie van de gemeente Stein naar onze burgers, verenigingen en bedrijven toe is
in beweging. Meer dan ooit moet duidelijk worden wat men van de gemeente kan en mag verwachten
en wat niet, waar de gemeente voor staat. Het beleid van de gemeente Stein wat is vastgelegd in
diverse visies en beleidsnota’s, de omgevingswet, de wijzigingen binnen het Sociaal Domein etc. wordt
middels uitvoeringsprogramma’s in uitvoering genomen en verlangd een heldere, duidelijk en complete
communicatie. Er zijn inmiddels stappen gezet welke middels het nieuwe communicatieplan verder
vorm gaan krijgen. CDA Stein verlangt van de gemeente dat de communicatie richting burgers en
bedrijven aan de maat is.
Verder zijn wij voorstander van helder afspraken met verenigingen, zoals b.v.:
- Naar de verenigingen toe duidelijke procedures inzake vergunningen bij evenementen; dit is een
item dat om verbetering vraagt. Daarbij is goed ook genoeg.
- Overleg met verenigingen over gepland onderhoud op accommodaties alvorens een bedrijf op de
stoep staat om het uit te voeren.
- Naar de burgers toe wat de gemeente wel doet en waar verwacht wordt dat de burger zelf in actie
komt.
- CDA is voorstander van het scherper toezicht houden op de uitvoering van de diverse projecten in
onze gemeente zodat ook de uitvoerende bedrijven zich bewust zijn en blijven van wat er van ze
verwacht wordt.

Raadgever Sociaal Domein
Inwoners, generalisten, ambtenaren of zorgverleners, maar ook verenigingen kunnen in de praktijk
merken dat dingen niet optimaal geregeld zijn. Regels kunnen bijvoorbeeld tegenstrijdig zijn of tot
onbedoelde resultaten leiden.
Iedereen die knelpunten, ongewenste effecten en conflicterende wet- en regelgeving ontdekt, kan dit
melden bij de Raadgever Sociaal Domein. Ook wanneer de samenwerking tussen instanties tekort
schiet, hoort de raadgever dat graag. De raadgever is onafhankelijk. Hij pakt de signalen op, onderzoekt
en analyseert ze en geeft advies aan het college. Hij lost geen individuele zaken op, zijn taak is om de
wet- en regelgeving en het systeem van het Sociaal Domein te verbeteren zodat de inwoner beter
geholpen wordt.

Verkeer
Zwaar verkeer door de kern van (Oud) Stein is ons al jaren een doorn in het oog. Enerzijds door het
gevaar van aanrijdingen en ongevallen en anderzijds door geluidsoverlast en fijnstof. In de afgelopen
periode heeft CDA Stein meermaals bij het college aangekaart dat hier een einde aan moet komen. Dit
heeft o.a. geresulteerd in het besluit om de fiets verbinding tussen Meers en Stein te gaan aanpakken
middels een vrij liggend fietspad.

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018-2022

Versie 25-02-2018

21

Stein
Maar ook het zwaar vrachtverkeer langs de Triviant in de Halstraat en door de kern van Oud Stein leidt
bij veel burgers tot ergernis. CDA Stein is voorstander van een gedegen onderzoek naar de rijroutes van
de transportbedrijven en overleg met de directie van de afvalwaterzuiveringsinstallatie (IAZI) om
gezamenlijk tot een verkeersplan te komen waar alle partijen mee kunnen leven.

Openbare orde en veiligheid
Openbare orde en veiligheid is een hoog goed in Nederland. Stein is nog een relatief rustige gemeente.
CDA Stein wil dat graag zo houden.
Maar ook in Stein dient de veiligheid geborgd te zijn. Was dat voorheen vooral in het fysieke domein, de
behoefte aan een veilige omgeving dient zich met de toenemende digitalisering ook steeds meer in het
sociale domein aan. Denk aan de bescherming van persoonsgegevens en de privacy. Het CDA Stein is
hier groot voorstander van. We moeten er op kunnen vertrouwen dat we in een veilige omgeving
wonen en leven, fysiek en sociaal. Beleid met betrekking tot de bescherming en opvang van verwarde
personen draagt daaraan bij. In het verlengde daarvan is de transformatie van beschermd wonen naar
beschermd thuis een belangrijke stap in de goede richting. De inclusieve maatschappij (iedereen doet
mee), waar CDA Stein groot voorstander van is, komt hiermee weer een stap dichterbij. Lokaal is het van
belang dat we de wijkagenten (inmiddels 4 voor Stein) blijven behouden en deze op een adequate wijze
inzetten. Administratie en bureauwerk van deze wijkagenten dient tot een minimum beperkt te worden.
Dit ten gunste van de inzet op straat en in de wijk.
De BOA’s doen goed werk in onze gemeente. Effectieve inzet via inhuur komt de veiligheid ten goede.

Ook het buurtnetwerk bewaking is een prima instrument om de veiligheid in wijk en dorp te vergroten.
Het CDA Stein ziet de inzet van genoemde functionarissen en middelen liefst nog verder geïntensiveerd
en geborgd naar de toekomst toe.
Steeds meer doet de gemeente ook een beroep op de inwoners in het kader van sociale controle.
CDA Stein onderschrijft dat. Maar niet ten koste van de eigen persoonlijke veiligheid.

Beheer en onderhoud van beeldbepalende gebouwen
Ook onze gemeente kent enkele beeldbepalende gebouwen. Als voorbeelden kunnen de fanfarezaal in
oud Stein en de kerk Kerensheide genoemd worden.
Ze springen door hun vormgeving of functie in het oog en dwingen om die reden bescherming af.
CDA Stein wil in 2018 beleid tot stand brengen om de bescherming van die beeldbepalende gebouwen
vast te leggen en waar nodig te handhaven.
Dat betekent ook dat er een fonds of budget in de gemeentelijke begroting moet komen om die
beeldbepalende gebouwen te onderhouden en beheren. Op die manier gaan we verloedering en
verpaupering tegen. Het CDA Stein wil daar in 2018 mee aan de slag.
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Ruimtelijke omgeving

Gebiedsgerichte aanpak buurt Soestdijk

Gebiedsgerichte aanpak werpt zijn vruchten af. Pleinen zijn eyecatchers en verdienen een mooie aanblik
in onze gemeente. Nu het centrumplan in Stein nagenoeg afgerond is, mag de focus verlegd worden
naar de centra van de overige kernen verlegd worden. Het St. Antoniusplein in Urmond, het Dorine
Verschureplein in Elsloo en het Beatrixplein in Berg aan de Maas dienen opgeknapt te worden.

Gerealiseerde zaken tijdens de afgelopen bestuursperiode
· Herinrichting (Winkel)centrum Stein
· Renovatie Omphaliusplein
· Bouw IKC de Triviant
· Renovatie brug Berg aan de Maas
· Multifunctionele optochthal Berg aan de Maas
· Herinrichting Maasband
· Renovatie wegen Poelstraat, Geloesstraat, van Mulkenstraat, Mergelakker Elsloo
· Renovatie Obbichterstraat, Kerkstraat, Julianastraat, Raadhuisstraat en Gebiedsgewijze aanpak Berg
aan de Maas
· Renovatie Museum Stein
· Streekmuseum Elsloo
· Dorpsdagvoorziening Bie Gerda Meers
· Gebiedsgerichte aanpak Urmond-Oost
· Laagste winkelleegstand in Limburg
· Werkloosheid onder gemiddelde Limburg
· Begroting en financiën goed op orde ondanks overheidsbezuinigingen
· Relatief goed score op het gebied van veiligheid
· Dorps Platforms in elke kern
· JULIE-maatregelen bij Scholen (veilige oversteekplaatsen)
· Geen spoorwegschermen Elsloo
· Introductie Economisch beleidsplan voor Stein
· Opknappen kerkhoven
· Upgrading Buitengebied Steinerbos
· Nieuw Subsidiebeleid

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018-2022

Versie 25-02-2018

23

Stein

· Verkeersarrangement Elsloo
· Wensauto / wensbus
· Waarderen van vrijwilligers / Volontario
· De Oefenruimte voor bands

Speerpunten voor de periode 2018-2022
· Behoud van de wensauto voor de toekomst
· Brug (toeristische fiets-/voetgangersverbinding) naar België
· Wij blijven ons inzetten voor een veilige fietsverbinding tussen Meers en Stein
· Voorspoedige afwikkeling Grensmaasproject: terugkerende rust voor Maasband, Veldschuur en Meers
en natuurontwikkeling kan zijn gang gaan
· Verpaupering en verloedering van gebouwen en locaties tegengaan
· Behoud van de fanfarezaal in Meers voor het organiseren van kerngebonden activiteiten
· Zinvolle toekomstbestendige invulling van gemeentelijke maar ook beeldbepalende gebouwen
(o.a. fanfarezaal, kerk Kerensheide), die leeg staan of leeg komen te staan
· Verkeersveilige omgeving nabij de Moutheuvel
· Zwaar vrachtverkeer zoveel mogelijk weren uit de kern van (oud-)Stein
· Beeldbepalende gebouwen (o.a. fanfarezaal, kerk Kerensheide) behouden en tot een zinvolle
toekomstbestendige herbestemming komen
· Goede spreiding, kwalitatief goed onderwijs en ‘het kind centraal’ vormen voor ons de
afwegingscriteria voor het voortbestaan van de drie basisscholen/schoollocaties
· Kleinschalig evenemententerrein in het openbaar gedeelte van het Steinerbos
· Brug in Urmond op korte termijn renoveren
· Ontwikkeling Antoniusplein in Urmond
· Behoud van de scholen in Urmond en Berg aan de Maas
· Opknappen Beatrixplein in overleg met de bewoners/werkgroep DOP Berg aan de Maas
· Opknappen fietspad langs Julianakanaal
· Afronding en aankleding locatie Kanaalboulevard, zodat het prettiger wonen is
· Industrieterrein Paalweg upgraden
· Oude Maashaven in Urmond in ere herstellen
· Bouw multifunctionele optochthal in 2018 voor Urmond en Berg aan de Maas
· De hoge snelheid op de Michiel de Ruyterstraat en aansluitend het kruispunt met het Dorine
Verschureplein in Elsloo moet teruggedrongen worden
· Verkeersveilige omgeving bij o.a. Aelserhof, la Familie, medisch centrum Elsloo en de diverse scholen
van kindcentrum Aelse
· Parkeergelegenheid bij bovengenoemde locaties en het Maaslandcentrum en de Stationsstraat in
Elsloo
· Het bibliotheekvraagstuk in Elsloo
· Onderwijs en met name Kindcentrum Aelse en Groenewald heeft onze aandacht wat betreft beleid
· De extra dimensie die de oude dorpskern van Elsloo heeft door de cultuur, historie en tradities wíl het
CDA Stein koesteren
· Ontwikkeling en upgrade van het Dorine Verschureplein
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www.cdastein.nl
info@cdastein.nl
Facebook: cda stein
Instagram: cdastein
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