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Nu Stein
n
Vooruit
Stein Nu Vooruit

D66 Stein is verheugd dat u interesse toont in ons verkiezingsprogramma.
Stein is een mooie gemeente met
perspectief en potentie. Een gemeente
die alles in zich heeft om economische
bedrijvigheid en recreatie te combineren
met een goed woon- en leefklimaat en
een vitaal verenigingsleven. Door de
ligging van Stein aan een belangrijk
kruispunt van wegen, de
beschikbaarheid van een grote
binnenhaven en de aanwezigheid van
Chemelot, een industriële locatie met
een ongekende potentie, liggen er voor
Stein grote kansen en D66 Stein wil zich
ook de komende vier jaar weer inzetten
om die ook daadwerkelijk te benutten.
Stein kan meer bestuurlijk elan
gebruiken. Te vaak ligt het accent op
behoud van het bestaande, meer dan
op investeren in toekomstige
ontwikkelingen. Nu de bevolkingskrimp
echt gaat doorzetten en de, overigens

noodzakelijke, bezuinigingsplannen van
de huidige regering elkaar in snel tempo
opvolgen is meer dynamiek nodig.
Daarom wil D66 nu ook vooruit!
Opnieuw is, onder meer bij de
besluitvorming over het Steinerbos en
bij de overstap van de PVDAraadsleden binnen de huidige coalitie
naar een andere partij, pijnlijk duidelijk
geworden dat een gezamenlijk
gedragen visie van de huidige coalitie
op de toekomst van Stein ontbreekt en
dat het vooral korte termijn belangen en
persoonlijke verhoudingen zijn die de
politiek in Stein bepalen. Het accent ligt
in Stein meer op bestuursdiscipline dan
op bestuurskracht en de bestuurlijke
kwaliteit geeft te denken. Ook hier ligt
voor D66 Stein een uitdaging die we
graag oppakken.
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De richtingwijzers van D66.
De uitgangspunten van D66 zijn landelijk vastgelegd in vijf ‘Richtingwijzers’.
Deze geven richting aan het denken en de ideevorming binnen de partij,
maar hebben niet de status van dogmatische waarheden. D66 Stein
onderschrijft deze uitgangspunten van harte en laat die in haar
stellingname zichtbaar terugkomen.

De richtwijzers luiden als volgt:
1.

Vertrouw op de eigen kracht van mensen.
Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen.

2.

Denk en handel internationaal.
Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende manieren met
elkaar verbonden. Wij staan open voor de gehele wereld en sluiten
niemand uit.

3.

Beloon prestatie en deel de welvaart.
Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen zijn verschillend en
wij willen dat de overheid ruimte laat voor die verschillen.

4.

Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving.
Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden met respect en
mededogen.

5.

Koester de grondrechten en gedeelde waarden.
De fundamentele waarden van onze samenleving zijn vrijheid voor en
gelijkwaardigheid van ieder mens, ongeacht opvattingen, geloof,
seksuele geaardheid, gerichtheid of herkomst.

Voor D66 Stein zijn in de komende vier jaren deze richtingwijzers bij uitstek
van belang om onze gemeente vooruit te helpen en daarbij het belang van
de inwoners van Stein te dienen.
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Zorg
en
Welzijn
< De Drie Decentralisaties (3D)

De Drie Decentralisaties (3D).
Gemeenten in Nederland staan op dit moment voor een enorm grote
uitdaging. De regering heeft besloten om verantwoordelijkheid op drie
zware beleidsterreinen per 2015 te decentraliseren en daarbij ook een
bezuiniging toe te passen. Het betreft:
 De decentralisatie van een deel van de langdurige zorg, namelijk de
begeleiding. Deze verschuift van de AWBZ naar de WMO.
 De decentralisatie van de jeugdzorg.
 De decentralisatie van de uitvoering van de participatiewet met als
doel onder gemeentelijke verantwoordelijkheid meer mensen,
waaronder ook mensen met een arbeidsbeperking, aan het werk te
krijgen.
7
D66 Stein Verkiezingsprogramma 2014-2018

D66 Stein onderschrijft de
overwegingen die aan deze
decentralisaties ten grondslag
liggen en ziet hier een kans om
naast een betere afstemming van
de zorgbehoefte ook verkokering,
het voortdurend langs elkaar heen
werken, vooral in de jeugdzorg,
tegen te gaan. Het is van
wezenlijk belang om onze
verantwoordelijkheid hierin
uitermate serieus te nemen en de
bestuurlijke en de ambtelijke
organisatie zodanig toe te rusten
dat we deze ontwikkelingen vanaf
2015 ook daadwerkelijk kunnen
gaan aansturen en zorgen dat de
inwoners van Stein niet in de kou
komen te staan. Hoewel deze
ontwikkeling in Stein goed is
opgepakt vragen we ons
desondanks met zorg af of de
gemeente Stein voldoende is
geëquipeerd om deze ingrijpende
veranderingen

straks ook daadwerkelijk het hoofd
te kunnen bieden. D66 is bereid
om hierin extra te investeren om
de inwoners van Stein die
concreet behoefte hebben aan
zorg te ondersteunen. Dit geldt
ook voor diegenen die extra
ondersteuning nodig hebben om
deel te kunnen nemen aan het
arbeidsproces.
De provincie concentreert zich nu
al op een zo soepel mogelijke
overdracht van jeugdzorg aan
samenwerkende gemeenten. Nu
vooruit! Voortvarendheid van de
kant van de gemeente kan dus
goed uitpakken voor de Steinse
jeugd die zorg nodig heeft. Er is
medewerking en misschien zelfs
geld voor invoering van
zorgarrangementen die goed
passen bij Stein en de Westelijke
Mijnstreek.
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Sociale
Voorzieningen

< Centrumplan van Stein

Het centrumplan van Stein.
De voortgang in het proces rond de realisatie van het centrumplan in Stein
baart ons grote zorgen. Onlangs heeft het college te kennen gegeven ter
zake behoorlijk met de handen in het haar te zitten en een tijdige realisatie
van dit plan niet te kunnen garanderen.
D66 Stein beseft dat we geen formele
positie hebben in dit proces maar is wel
van mening dat het college het
smeermiddel tussen partijen zou
moeten zijn en in die zin meer had

kunnen en ook had moeten doen om de
voortgang van dit proces te faciliteren
en te bewaken
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Daarbij komt dat we als gevolg van de
economische recessie en de enorme
opkomst van webwinkels in toenemende
mate worden geconfronteerd met
leegstand in winkelcentra en dan rijst bij
D66 Stein de vraag of er geen
herbezinning op het oorspronkelijk
ontwerp zou moeten plaatsvinden,
vooral ook omdat er in de regio al
diverse initiatieven gaande zijn die in dit
opzicht concurrerend zijn voor Stein.
D66 is van mening dat niet automatisch
voortgeborduurd moet worden op het
ambitieniveau dat in de beginfase van
dit project is neergelegd maar op korte
termijn meerdere scenario’s zouden
moeten worden ontwikkeld. Een
alternatief plan moet worden ontwikkeld
dat een realistisch antwoord zou kunnen
zijn op de huidige ontwikkelingen en dat

voorkomt dat we in Stein winkelpanden
gaan bouwen voor leegstand of straks
een multifunctioneel centrum met
zorgwoningen in een vacuüm bouwen.
Daarbij is D66 van mening dat de
toezeggingen die zijn gedaan aan de
bewoners van het Omphaliusplein
gestand moeten worden gedaan. We
maken ons echter grote zorgen over de
haalbaarheid daarvan. Mocht dat niet
langer mogelijk zijn dan zal in goed
overleg met de bewoners een oplossing
worden gezocht.
Essentieel is dat daarbij ook het belang
van de toekomstige winkeliers goed in
de gaten wordt gehouden en dat er oog
is voor het gegeven dat vele van hen op
dit moment alle zeilen moeten bijzetten
om het hoofd boven water te houden.
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Onderwijs
en
Jongeren

< Onderwijs in Stein
< Jongerenhuisvesting in Stein
< Stein Digitaal

Het onderwijs in Stein.
Op dit moment is de planning van het onderwijs in Stein en dan met name
de planning van de onderwijshuisvesting een actueel thema. De vraag is
daarbij hoeveel basisscholen Stein op termijn zou moeten hebben en waar
die geplaatst zouden moeten zijn.
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D66 is van mening dat we er naar moeten streven om via slimme samenwerking de
onderwijsvoorzieningen in de kernen waar mogelijk te behouden. Maar we moeten niet
blind zijn voor de toekomst en dus ook een scenario voor de langere termijn
ontwikkelen en vaststellen. We doen de inwoners van Stein geen plezier door dit
vraagstuk voor ons uit te schuiven en alleen maar te willen gaan voor het behoud van
het bestaande.
Ook in tijden van krimp waarin het verminderen van het aantal locaties voor
basisonderwijs afneemt, wil D66 de keuzevrijheid van ouders in stand houden.
Dat betekent dat het aantal lokaties waar openbaar basisonderwijs kan worden gevolgd
niet mag afnemen. Liever nog zien we dat openbaar onderwijs ook in Elsloo een eigen
locatie krijgt.
Met betrekking tot de voorziening voor voortgezet onderwijs in Stein moeten we zorg
dragen voor het behoud van het huidige kwalitatief hoogwaardige aanbod en
versplintering tegengaan.

Jongerenhuisvesting in Stein.

Stein digitaal.

Met betrekking tot de huisvesting van
jongeren in Stein kan D66 Stein zich
vinden in de voorstellen van het college
om deze categorie primair financieel
tegemoet te komen bij het verwerven
van huisvesting.

De communicatie tussen mensen
verloopt al lang niet meer via de
gedrukte media. Andere vormen van
communiceren, gekoppeld aan de
digitale snelweg en het gebruik van
social media zijn niet meer uit onze
samenleving weg te denken en zullen in
de toekomst alleen maar intensiever
worden ingezet.
D66 Stein pleit er voor om de inwoners
en vooral de jeugd van Stein snel
openbaar en gratis wifi in onze
gemeente aan te bieden

.
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Werkgelegenheid

< Stimuleren en faciliteren van ondernemerschap
< De Steinse binnenhaven
Stimuleren en faciliteren van
ondernemerschap.
In haar Strategische Visie heeft de
gemeente Stein het belang van het
ondernemerschap in onze gemeente
expliciet onderschreven. Stein kent vele
kleine ondernemers (vooral ZZP’ers) die
veelal van huis uit opereren en die
samen zorg dragen voor een grote
dynamiek in onze gemeente en dat
verdient ondersteuning. Dan is het van
belang dat regelgeving niet
belemmerend werkt en
ondernemerschap niet in de weg gaat
staan.
D66 Stein pleit er voor om in overleg te
treden met de ondernemers die Stein
kent om na te gaan welke problemen en
belemmeringen door hen nu worden

ervaren en wat daaraan gedaan zou
kunnen worden. In dat kader zou
onderzocht moeten worden of
leegstaande panden als aantrekkelijke
huisvesting voor deze groep kunnen
worden ingezet.

De Steinse binnenhaven.
Ondanks dat Stein beschikt over een
van de grootste binnenhavens van
Europa is hiervoor beleidsmatig
nauwelijks aandacht. D66 Stein wil in de
komende periode de mogelijkheden
onderzoeken om ook hier de
bedrijvigheid en daarmee de
economische positie van Stein te
versterken.
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Wonen
Milieu
Leefomgeving
< Problematiek ‘Achter de Hegge’
< De crisis en de leefbaarheid van Stein
< Verkeer en parkeren in Stein
< Het SuperConfexgebouw en –terrein
< Graetheide en Bramert Noord
< Duurzaamheid
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De problematiek ‘Achter de Hegge’.
Al geruime tijd wordt het gemeentebestuur van Stein geconfronteerd met de
problematiek ‘Achter de Hegge’ in Berg ad Maas zonder dat daarvoor tot nu toe een
adequate oplossing is gevonden. Op dit moment ligt er een principebesluit dat hierin
zou kunnen voorzien maar de uitwerking daarvan laat op zich wachten. D66 Stein blijft
er op aandringen dat we ons steeds bewust zijn van de verwachtingen die we hebben
gewekt bij de bewoners Van ‘Achter de Hegge’ en dat we nu ook daadwerkelijk en in
een voortvarend tempo moeten zorgen voor een veilige leefomgeving voor deze
inwoners van Stein, zowel voor de korte als voor de langere termijn.

De crisis en de leefbaarheid van
Stein.
Het effect van de crisis in combinatie
met krimp van de bevolking wordt ook in
Stein in toenemende mate zichtbaar.
We zien meer en meer winkelpanden
die leegstaan en die het aanzien van
een wijk of kern negatief beïnvloeden.
We zien daarnaast ook woningen die
leeg komen te staan en niet verkocht
kunnen worden en die dus niet meer
worden onderhouden. Ook het
onderhoud in de directe omgeving heeft
daaronder te lijden wat aanleiding geeft

tot verval en verloedering. Dat kan de
leefbaarheid in de kernen aantasten en
in sommige kernen, waaronder Meers,
wordt dat ook nu al als zodanig ervaren.
D66 Stein is van mening dat de politiek
oog moet hebben voor deze
ontwikkeling en ook initiatief zou moeten
ontplooien en wil hierbij de slag maken
van passief gedogen naar actief
aanpakken.
We willen een actieplan opstellen om in
onze kernen, onder meer in Oud Stein,
leegstaande winkelpanden
aantrekkelijke nieuwe bestemmingen te
geven.

Het SuperConfexgebouw en –terrein.
D66 Stein is van mening dat we hier snel een impuls moeten geven en dat deze situatie
niet eindeloos mag voortbestaan. Het betreft hier in onze ogen een toplocatie langs de
snelweg met veel potentie. Een kans die we niet moeten laten liggen!
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Graetheide en Bramert Noord.
D66 Stein is van mening dat het gebied Graetheide een wezenlijk maatschappelijke
waarde heeft en dat het groene karakter van Graetheide behouden moet blijven. Binnen
Chemelot zijn nog genoeg uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven. De Provincie
Limburg werkt hard mee om hier dé bron voor nieuwe werkgelegenheid van te maken.
Het is zeer goed voor Stein om hierop in te spelen.
De behoefte aan nieuwe huisvesting moet in Stein primair worden ingevuld vanuit de
leegstand in de huidige kernen. Het principe ‘Oud voor Nieuw’ dat regionaal is
overeengekomen heeft onze instemming. Tegen die achtergrond is het onnodig en dus
ook onwenselijk om nu woningbouw in Bramert Noord te laten plaatsvinden.

Duurzaamheid.
Hoewel hierin herhaald toezeggingen zijn gedaan beschikt Stein nog steeds niet over
een visie op duurzaamheid. D66 wil in de komende raadsperiode hierover een
gedragen beleidsvisie ontwikkelen en in uitvoering brengen. In dat kader willen we ook
kijken naar mogelijkheden om alternatieve energievormen, zoals zonne-energie, te
gaan benutten in Stein.
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Financiën
en
Belastingen
< Financieel beleid
< Grondexploitatie
< Lastendruk voor de inwoners van Stein
< Hondenbelasting

Het financieel beleid.
Het huidig college stelt dat ze een financieel gezonde gemeente achterlaat.
Oppervlakkig gezien is dat mogelijk zo. Maar als we daarbij betrekken dat
het college in de afgelopen jaren herhaald teruggegrepen heeft op de
algemene reserve, onder meer door een versnelde afschrijving op de vaste
activa en de bekostiging van het regiofonds, ontstaat toch ook een ander
17
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beeld. Dankzij de inzet van Essent gelden heeft het college
bestedingsruimte ‘gekocht’ en leven wij op dit moment nog op relatief grote
voet maar ook daar komt een eind aan. Ook hier zal de wal het schip keren
als we daar niet heel verstandig mee omgaan.
D66 Stein heeft met waardering mogen constateren dat we nu een aantal
afspraken hebben gemaakt over hoe om te gaan met voorzieningen en
reserves. Te vaak is er in de afgelopen periode door de coalitie gegraaid in
de spaarpot van de gemeente om begrotingstekorten te dekken. De
Essentgelden hebben we niet alleen om de gaten op korte termijn te vullen
maar moeten ook een reserve zijn en blijven die de gemeente Stein en
haar inwoners op lange termijn kunnen blijven benutten om in de
noodzakelijke behoeften te voorzien en de lasten voor de burger draaglijk
te houden.

De grondexploitatie.
D66 Stein maakt zich zorgen over de
huidige situatie met betrekking tot de
grondexploitatie. Door de markt
ontwikkelingen (o.a. het stagneren van
de bouw) is niet duidelijk hoe we de
waarde van ons grondbezit op dit
moment op een verantwoorde wijze
moeten inschatten en wat de gevolgen
daarvan zouden kunnen zijn voor de
financiële positie van de gemeente
Stein.

De lastendruk voor de inwoners
van Stein.
In algemene zin steunt D66 Stein het
beleid dat er op is gericht om de
lastendruk voor de inwoners van Stein
niet te verhogen. Het compenseren van
de lastenverzwaring door de OZB door
een verlaging van de afvalstoffenheffing
heeft in die zin ook onze instemming.

De hondenbelasting.
De discussie over het al dan niet rechtmatig zijn van het heffen van hondenbelasting is
landelijk in volle gang. Waardering is voor de gemeente Sittard-Geleen die dit heeft
geïnitieerd. D66 in Stein is van mening dat deze volstrekt willekeurige vorm van
belastingheffing zo snel mogelijk zou moeten worden afgeschaft.
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Bestuur

< De bestuurlijke organisatie in Stein
< De ambtelijke organisatie in Stein
< Dienstverlening door de gemeente Stein
< Regionale samenwerking
< Privatisering Steinerbos
< Het ambitieniveau van Stein
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De Bestuurlijke organisatie in Stein
De bestuurlijke organisatie van Stein en de bestuurscultuur die heerst,
blijven voortdurend onze aandacht vragen. Ondanks dat er nu al 4 jaar
wordt gesproken over het verbeteren van die bestuurscultuur. Veel
intenties zijn uitgesproken, voorstellen zijn gedaan en ook initiatieven zijn
genomen die echter nooit zijn uitgevoerd. Het college heeft zich tot nu toe
niet verantwoordelijk gevoeld om hierin een trekkersrol te vervullen.
Daarin wil D66 Stein verandering aanbrengen. Het college van Stein zou in
onze ogen de motor moeten zijn om de bestuurskracht en de bestuurlijke
kwaliteit te versterken.
Dualisering behelst het scheiden van de taken van bestuur en
volksvertegenwoordiging en is een thema dat D66 na aan het hart ligt. Het bestuur is er
om te besturen, en de volksvertegenwoordigers dienen het bestuur te controleren ("De
regering regeert; het parlement controleert"). In een duaal stelsel zijn deze taken strikt
gescheiden. Idealiter hoort daarbij dat de volksvertegenwoordiging - ook de
coalitiepartijen - zich kritisch en onafhankelijk opstellen jegens het college. Het duale
stelsel moet vooral achterkamertjespolitiek voorkomen.
Het duale karakter van Raad en College moet zeker worden versterkt. De
gemeenteraad moet daarbij nadrukkelijk in stelling worden gebracht. Wethouders
zouden meer hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen en minder aan de leiband
van de fracties moeten lopen. En anderzijds zouden fracties zich kritischer moeten
opstellen ten opzichte van het college, zoals het in een duaal stelsel hoort.
De belangstelling bij de burger voor de politiek en het vertrouwen van de burgers in de
politiek moet worden versterkt. Dualisering kan daaraan zeker bijdragen.
Het huidige systeem van onze commissievergaderingen werkt verlammend op het
politieke proces, geeft daardoor veel irritatie en ongenoegen en zou naar de mening
van D66 Stein zo snel mogelijk op de helling moeten. Er zijn immers voldoende
alternatieven ontwikkeld waarin onder meer het element van burgerparticipatie veel
sterker aanwezig is.
En ook het gegeven dat raadsleden trots zijn op hun deelname gedurende meerdere
decennia in onze gemeenteraad is historisch gezien mogelijk begrijpelijk maar past
eigenlijk niet meer in deze tijd. Het functioneren van een gemeenteraad is niet alleen
gediend met de beschikbaarheid van kennis uit het verleden, maar vooral ook met
bestuurlijk elan en frisse nieuwe ideeën van leden die daarbij niet worden gehinderd
door een voorgeschiedenis. Kennis is macht maar vernieuwing en verjonging geeft
kracht en daar hebben we naar de opvatting van D66 in ons gemeentebestuur meer
20
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behoefte aan. Ook is D66 Stein van mening dat voormalig wethouders bij voorkeur niet
in de gemeenteraad terug zouden moeten keren als raadslid. Het contraproductieve
effect daarvan hebben we over jaren kunnen ervaren.
Ook de bestuurlijke invulling van de stichtingen die het beheer van onze gemeentelijke
voorzieningen in handen hebben roept kritische vragen op. In de opvatting van D66
Stein is hier soms sprake van ongewenste belangenverstrengeling waaraan zo snel
mogelijk een eind zou moeten worden gemaakt.
Ook het prijsbeleid van door de gemeente Stein gesubsidieerde accommodaties zou
meer de aandacht moeten hebben van het gemeentebestuur om fricties tussen
verenigingen te voorkomen. Het beheer van de multifunctionele accommodaties zou
meer dan nu in handen moeten worden gelegd van een collectief van gebruikers.
Daardoor kan een brede betrokkenheid van het verenigingsleven wordt gegarandeerd,
kunnen de belangen van kleine verenigingen beter worden gegarandeerd en kunnen
ongewenste monopolyposities van grotere verenigingen worden voorkomen.

De ambtelijke organisatie.
D66 Stein kijkt met grote belangstelling
uit naar de reorganisatievoorstellen die
op dit moment in voorbereiding zijn. We
gaan er van uit dat daaraan een
gedegen evaluatie van de afgelopen
periode en van de voorgaande
reorganisatie ten grondslag zal liggen
waarvan we kunnen leren. In dat kader
zou onzes inziens ook de vraag aan de
orde moeten komen waarom het
flexibele huisvestingsconcept in onze
organisatie niet zou kunnen werken

waar dat in veel andere en vergelijkbare
organisaties wel het geval is en grote
voordelen oplevert.
Ook vraagt D66 aandacht voor de
kwaliteit van de beleidsvoorbereiding.
Te vaak zijn in de afgelopen
raadsperiode stukken teruggestuurd
omdat ze kwalitatief niet voldeden aan
de bestuurlijke eisen. Dit geeft nodeloos
irritatie; kost mede daardoor veel tijd en
heeft een negatieve invloed op het
bestuurlijk klimaat in Stein.

De dienstverlening door de gemeente Stein.
Het project ‘Dienstverlening Centraal’ dat op dit moment door de gemeente Stein wordt
uitgevoerd heeft als doel de dienstverlening van de gemeente Stein aan de burger
aanzienlijk te verbeteren. D66 Stein maakt zich grote zorgen over de voortgang van dit
project. Nu al is duidelijk dat de personele inzet in dit project ernstig is onderschat en de
kans dat de kosten het geraamde budget van € 2,3 miljoen gaan overstijgen is zonder
meer aanwezig. Ook gaat het project aanzienlijk langer duren dan aanvankelijk was
geraamd.
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De regionale samenwerking.
De samenwerking in de regio is
eveneens een punt van zorg. Duidelijk is
dat de grote gemeenten in de regio
(Sittard-Geleen, Parkstad en Maastricht)
in toenemende mate bij elkaar steun
zoeken en dat de samenwerking met de
kleinere gemeenten daaronder lijdt.
Voor de gemeente Stein is dat ook
vanwege haar excentrische ligging in de
Westelijke Mijnstreek zeker een gevaar.
Onze waardering gaat uit naar onze
nieuwe burgemeester die dit gevaar
onderkend heeft en het initiatief heeft
genomen om hier in meteen actie te

nemen.
D66 Stein is doordrongen van het
belang van samenwerking in onze regio
en daarbij kijken we ook over de grens
naar bijvoorbeeld het project RivierPark
Maasvallei. Stein alleen zal het in de
toekomst niet redden als we in
ogenschouw nemen wat er op dit
moment op gemeenten afkomt. Eerder
hebben we gewezen op de grote
decentralisatieprocessen in de
langdurige zorg, de arbeidsvoorziening
en in de jeugdzorg. Wezenlijk is hierbij
dat regiobeleid meer is dan beleid dat er
op gericht is om geld van de provincie
los te weken.

Privatisering Steinerbos.
Nog steeds is de overgang van het personeel van de gemeente Stein naar Steinerbos
BV niet correct afgerond. Toezeggingen van het college worden alsmaar niet
waargemaakt. Onrust, onduidelijkheid en demotivatie van medewerkers die zich tot nu
toe steeds constructief hebben opgesteld is daarvan het gevolg. Het college faalt hier
als werkgever op alle fronten. D66 Stein is van mening dat er nu zo snel mogelijk in
overleg met de betrokkene een oplossing komt voor deze onhoudbare situatie

Het ambitieniveau van Stein.
Het college geeft aan in de begroting voor 2014 geen nieuwe wensen of voornemens te
hebben opgenomen en verklaart dat vanuit de noodzaak om te bezuinigen.
D66 is van mening dat vooral de noodzaak om te bezuinigen dwingt tot echte keuzes en
zeker geen aanleiding mag zijn tot apathie. Wat meer ambitie, ook in deze begroting,
had wat D66 Stein betreft zeker gemogen. D66 Stein zal zich er voor inzetten dat in de
komende raadsperiode gewerkt zal worden vanuit concrete en SMART ( Specifiek,
Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) gedefinieerde keuzen en
prioriteiten.
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Verenigingen

< Het verenigingsleven in Stein

Het verenigingsleven in Stein.
Het verenigingsleven in Stein wordt algemeen gezien als de hoeksteen van
de Steinse samenleving. D66 Stein onderschrijft dat van harte. Gelijktijdig
maakt het verenigingsleven moeilijke tijden door. Het grote aanbod van
activiteiten voor jongeren, de bevolkingskrimp en de individualisering van
de samenleving die ook in Stein doordringt leiden ertoe dat veel
verenigingen het erg moeilijk hebben en in een snel tempo leden verliezen.
Het is niet realistisch om de lokale overheid, in casu het gemeentebestuur van Stein
primair verantwoordelijk te stellen voor het negatieve effect van deze onstuitbare brede
maatschappelijke ontwikkeling op deze verenigingen.
Verenigingen hebben daarin zelf primair een eigen expliciete verantwoordelijkheid. Ook
hier moet niet krampachtig worden vastgehouden aan wat er ooit was. Privatisering
zoals nu aan de orde is bij de LTV (tennisvereniging) is daarbij zeker een optie.
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Accommodatiebeleid moet zeker geen leegstandsbeleid worden omdat de verenigingen
op enig moment te weinig leden tellen en mede daardoor niet meer in staat zijn om de
kosten van de accommodatie te dragen. Wel zal de gemeente Stein moeten blijven
faciliteren en investeren in kansrijke vormen van samenwerking resp. samengaan van
verenigingen. Waar subsidies worden verstrekt dient dat op een transparante wijze te
gebeuren
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Toerisme

< Toerisme en Stein

Toerisme en Stein.
De unieke ligging van Stein tussen de A2 en de Maas biedt mogelijkheden
voor kleinschalig toerisme. Prachtige routes liggen klaar voor diegenen die
met een traditionele fiets, met een racefiets of met een E-bike op weg
willen en van de omgeving willen genieten. Ook wandelaars komen hier
ruimschoots aan hun trekken.
D66 Stein wil deze vormen van recreatie en toerisme steunen door zorg te dragen voor
goede verbindingen met de regio en met België, waar eveneens mooie
fietsmogelijkheden aanwezig zijn. Ook willen we het mogelijk maken voor kleine
bedrijven en voor kunstgaleries om op zondag open te kunnen zijn.D66 Stein is van
mening dat de mogelijkheid van een oversteekvoorziening voor voetgangers en fietsers
vanuit Meers of Maasband over de Maas naar België in het kader van het project
Rivierpark Maasvallei serieus onderzocht moet worden.
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We achten dit project kansrijk en willen graag investeren in het stimuleren van
grensoverschrijdende activiteit, zowel economisch als recreatief.
Rivierpark Maasvallei is daarnaast ook een provinciaal aandachtspunt en cofinanciering vanuit de provincie is kansrijk. D66 Limburg heeft gepleit voor behoud van
provinciale subsidie voor voet/fiets veren over de Maas. Uiteindelijk met succes. Ook
Belgisch Limburg is bereid gebleken om mee te betalen.
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Tot slot
D66 Stein wil zich ook in de toekomst blijven inzetten voor een
samenleving waarin enerzijds wordt gefocust op de kracht van mensen
maar waarbij anderzijds ook steeds het besef aanwezig is dat samenleven
met zich mee brengt dat je ook verantwoordelijkheid voor de ander moet
willen dragen. Dat willen we hoe dan ook blijven uitdragen.
D66 Stein.
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