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      JAARVERSLAG 2016 

Overlegmomenten 
In 2016 heeft de Dorpsraad 8 reguliere overlegmomenten gehad. 
Daarnaast hebben er nog diversen overleggen vanuit de diversen werkgroepen plaatsgevonden 
inzake o.a. Buurtpreventie, Voorzieningen en activiteiten, Burgerparticipatie en 
Dorpsontwikkelingsplan. 

Entente Florale Stevensweert: 
Stevensweert is in 2016 genomineerd voor de titel ‘groenste dorp van Nederland’ van de stichting 
Entente Florale. Stevensweert gaat hierbij de strijd aan met Beuningen, Beek en Donk en Nieuwkoop. 
Een jury van de Entente Florale bepaalt welk dorp wordt uitgeroepen tot groenste dorp van Nederland. 
Om dit te kunnen beoordelen heeft de jury op 3 juni een bezoek gebracht aan Stevensweert. Naast dit 
bezoek  beoordeelt de jury ook het groenbeleid van de Gemeente. 
Het dorp dat het hoogste scoort op deze 2 onderdelen wint de titel.  

Samen met de inwoners van Stevensweert is de jurydag georganiseerd. Tijdens een 
informatiebijeenkomst op 15 februari kregen de inwoners van Stevensweert informatie over de 
groenwedstrijd. Met alle aanwezigen werd gebrainstormd over de invulling van jurydag. Inwoners 
konden suggesties voor de juryroute met elkaar delen. In totaal werden er ruim 50 suggesties gedaan. 
Om een selectie te maken uit dit enorme aanbod aan ideeën, mochten alle aanwezigen vier ideeën 
nomineren voor de juryroute. Deze ideeën zijn de basis van de juryroute en zijn verder uitgewerkt door 
vijf werkgroepen: 

• cultuurhistorie 
• natuur en landschap 
• recreatie en toerisme 
• duurzaamheid en milieu 
• visuele kwaliteit 

Op 21 september 2016 werd Stevensweert (dorpen/kleine steden) bekroond met zilver. Het 
themacertificaat voor Groen en Economie werd tevens behaald door Stevensweert. 

De ontwikkeling en groenvisie is hierna niet gestopt. Waar mogelijk blijft men actief met de verdere 
uitwerking van de voorgedragen suggesties vanuit de gemeenschap. Op deze wijze blijven wij actief 
met het mooier maken en vergroenen van Stevensweert. 

Meersekamp: 
In 2016 heeft IKL in samenwerking met de Gemeente en enkele vrijwilligers van ons dorp, waaronder 
de Dorpsraad, het project “Meersekamp” opgepakt. Het betrof met name het realiseren van een 
landschapsdroom van een van onze inwoners (Tanja Augustin). Haar landschapsdroom bestaat o.a. 
uit het upgraden van het gebied de Meersekamp tot een gebied waar zij met de kinderen van de 
buitenschoolse opvang naar toe zou kunnen gaan. En dan een combinatie te vinden tussen 
spelenderwijs en educatief bezig en aanwezig te zijn in de natuur.  

Om dit te realiseren werden er ca. 40 hoogstamfruitbomen en een grote heg geplant. Er is een 
kunstwerk geplaatst en er worden vlinder- en bijengebieden aangelegd.  
Het project  is in beeld gebracht  in een tv-aflevering gemaakt “Natuurlijk voor elkaar”, uitgezonden op 
L1.  

Met behulp van vrijwilligers en  in samenwerking met het Wijnmakersgilde Midden-Limburg, zullen de 
fruitbomen worden onderhouden. Ook worden er pluk –en persdagen georganiseerd in de bestaande 
boomgaard. 
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Met de bekendmaking van bovenstaand project, hebben zich diversen bezorgde burgers gemeld bij 
de Dorpsraad i.v.m. mogelijke bodemverontreiniging. De Dorpsraad heeft hierop gereageerd richting 
de Gemeente Maasgouw en er heeft een bodemonderzoek plaatsgevonden. 

De vraagstelling was: Kan het consumeren van de vruchten t.z.t. gevaar voor de volksgezondheid 
opleveren? 

Uitkomst: De aangetroffen “verontreiniging” is geen gevaar voor het consumeren van de vruchten en 
daarmee geen gevaar voor de volksgezondheid.  
Deze uitkomst is daarnaast ook door de G.G.D. onderschreven. 

De Dorpsraad heeft zich bij deze uitkomst neergelegd en heeft alleen aangegeven dat ze 
vervolgonderzoeken, opvolging wel een vereiste vinden. Dit zal dan ook als zodanig door de 
Gemeente worden opgevolgd. 

Burgerparticipatie: 
Burgerparticipatie is aan de ene kant het betrekken van burgers bij het opstellen, uitvoeren en 
evalueren van gemeentelijk beleid. 
Maar burgerparticipatie is ook een nieuwe verhouding tussen overheid en inwoners waarbij burgers 
zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven én hun fysieke en sociale leefomgeving. 

De Dorpsraad van Stevensweert valt onder “Autonome initiatieven”. 
Soms is de burger zelf aan zet en is enige bemoeienis van de overheid niet nodig of zelfs 
ongewenst. Hierbij ligt een belangrijke opgave voor de gemeentelijke organisatie (bestuur en 
ambtenaren). Vertrouwen geven en loslaten! 

Onderwerpen Burgerparticipatie zijn o.a. Speelvoorzieningen en de organisatie Kermis. 

DorpsOntwikkelingsPlan: 
Een DOP is de leefbaarheidsagenda van een gemeenschap en biedt een blik op de gewenste 
toekomst, gezien vanuit het perspectief van de bewoners. 
Deze plannen zijn vooral gericht op de fysieke leefomgeving, met thema’s als woningbouw, ruimtelijke 
ontwikkeling en verkeer. 

Er zijn al diversen overleggen geweest tussen Dorpsraad, VKKL en Gemeente om de DOP verder 
vorm te geven. Tijdens de algemene vergadering zal de officiële aftrap gegeven worden richting de 
gemeenschap.  

Nota Groenvisie: 
Op 4 februari 2016 heeft er een openbare vergadering plaatsgevonden, waarin de Groenvisie centraal 
stond. De Groenvisie is toegelicht en men heeft de mogelijkheid gekregen hierop te reageren. Deze 
opmerkingen en aanvulling zijn vervolgens aangeboden aan de Gemeente en waar nodig/mogelijk is 
de visie hierna aangepast. 

Buurtpreventie: 
De Dorpsraad vond tijdens haar oprichting dat er ook aandacht moest worden besteed aan de 
veiligheid binnen de gemeenschap en wat zij daaraan kon bijdragen.  

Begin maart 2016 werd de Dorpsraad tevens benaderd door het politiekorps te Echt, die in de 
Buurtpreventie-app een goed instrument ziet ter voorkoming en bestrijding van delicten.  
Diversen overlegmomenten verder heeft een samenwerking tussen politie en de Dorpsraad 
geresulteerd in het vinden van een beheerder in de persoon van de heer R. Foppen en het openen 
van de Whats-appgroep “Buurtpreventie Stevensweert”.  
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Middels het verspreiden van flyers medio mei is de gemeenschap op de hoogte gesteld van deze 
Buurtpreventie-app. Binnen enkele dagen hadden zich al meer dan 170 burgers aangemeld via het 
mailadres preventiestevensweert@gmail.com. Dit aantal was een record in de Gemeente Maasgouw.  

De app heeft in het verleden al diverse keren haar functie bewezen maar ook recentelijk bij inbraken 
aangetoond dat ze een waardevol hulpmiddel is.   
De politie is erg tevreden en vindt dat Stevensweert het beste aan de verwachtingen voldoet.  
Dit neemt niet weg dat er verbeteringen kunnen worden doorgevoerd zeker wat betreft het reageren 
op iemands anders meldingen. De deelnemers ontvangen daarom binnenkort weer een reminder over 
de do’s en don’ts binnen de app. 

Verkeer en Dijkverzwaring 
Na het ontvangen van veel gehoorde klachten t.a.v. de verkeersveiligheid in Stevensweert, heeft er in 
juni 2016 een overleg plaatsgevonden tussen de Verkeerscommissie Gemeente Maasgouw en de 
Dorpsraad (afgevaardigden).  

Zo werd de verbreding van de Roumerweg met grasstenen aan de orde gesteld en deze is inmiddels 
uitgevoerd. Daarnaast is de aandacht gevraagd voor de weg langs de Grinderkers. Toegezegd is dat 
er snelheidscontroles zullen worden uitgevoerd en afhankelijk van de uitkomst maatregelen getroffen 
worden. 
Tevens hebben  we aandacht gevraagd voor de problemen die wandelaars ondervinden van fietsers 
op de weg vanaf het wachthuisje aan de Maas tot aan het begin van de jachthaven, hiervoor is niet 
direct een passende oplossing voor handen, dit zal wel verder bekeken/benaderd worden. 

De dijkverzwaring had en heeft ook nog steeds onze aandacht. 
Een gedeelte hiervan is reeds uitgevoerd en het traject van de Wilhelminalaan tot het wachthuisje zal 
op korte termijn onderhanden worden genomen. Devoet van de dijk zal gedeeltelijk vervangen worden 
door een betere ondergrond en de zijkant zal van een deugdelijker afdeklaag worden voorzien. 

Daarnaast heeft de Dorpsraad zich ook sterk gemaakt voor de herbeplanting van de Maasdijk. 

Website / Informatieblad: 
Om de communicatie zo open en algemeen mogelijk te houden met de gemeenschap zal er een 
website gelanceerd worden. 
Op deze site zullen actuele zaken benoemd worden, inwoners kunnen via deze weg contact leggen 
met de leden van de Dorpsraad. 
Daarnaast zal aan de achterkant de website dienen als extern archief voor de leden van de 
Dorpsraad. 

Tevens zal er gekeken worden of er een mogelijkheid bestaat voor het uitbrengen van een 
informatieblad. Wellicht in samenspraak met Gilsing (Stevensbode). 

Vooruitblik 2017 
- Nota Kermisbeleid i.s.m. Stichting Promotie Eiland in de Maas  
- Nota Speelruimte voorzieningen 
- Dorpsontwikkelingsplan 
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