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JAARVERSLAG 2019

DOP:
Dit kalenderjaar stond in het teken van het Dorpsontwikkelplan (DOP). Een proces dat twee jaar in beslag 
heeft genomen en begeleid werd door de VKKL. Bij de algemene vergadering (13 mei 2019) werd het DOP 
gepresenteerd. Op deze vergadering waren ongeveer 65 personen aanwezig. Namens de gemeente waren 
wethouder Lalieu en Maikel Peeters aanwezig. Na een korte inleiding door de voorzitter werd het DOP 
overhandigd aan de wethouder. De wethouder gaf aan dat hij vanuit de gemeente dit project toejuicht en 
indien nodig/wenselijk ondersteuning zal bieden aan dit proces. De presentatie van het DOP werd door de 
aanwezigen zeer positief ontvangen en kwamen er goede ideeën. Men was enthousiast over het DOP.  Jam-
mer is dat bij de start van de werkgroepen een aantal jongeren hieraan niet hebben deelgenomen. Daarnaast 
werden de afvaardiging van een aantal verenigingen gemist. 
Naar aanleiding van de onderstaande 6 speerpunten werden er werkgroepen geformeerd: Historisch karak-
ter, Voorzieningen, Sociaal klimaat, Wijk – en groenbeheer, Verkeer, Recreatie, toerisme en sport. Elke werk-
groep staat onder leiding van een lid van de dorpsraad. Op 3 juni 2019 heeft er met betrekking tot het DOP 
een overleg plaats gevonden met de dorpsraad, het College van B en W en een aantal ambtenaren. Een zeer 
positieve bijeenkomst waarin de gemeente aangeeft dit project te omarmen en graag samen wil optrekken. 
Ze willen dit project als voorbeeld laten dienen voor de overige kernen en tevens hiermee burgerparticipatie 
bevorderen en verder implementeren.     
Er is voor de inwoners van ons dorp een handzame DOP-brochure samengesteld die huis aan huis verspreid 
is. 

Nieuwsbrief:  
De eerste papieren versie is huis aan huis verspreid met de toepasselijke naam ‘Stevenswee(r)tjes’. Er is een 
redactie van 6 personen actief die maandelijks een digitale nieuwsbrief zal verzorgen. Elk kwartaal wordt er 
aanvullend de papieren versie huis aan huis verspreid. Om de kosten te dekken zullen er elk jaar sponsoren 
gezocht worden.

Website dorpsraad: 
Deze zal beheerd en geüpdatet worden door Wiel Dirks en Frans Jeltes. 

Facebookpagina Vestingstadje Stevensweert:
Xaviera Burón Klose zal deze beheren.    

Nieuwjaarsreceptie 2019:
Vergeleken met 2018 was de opkomst matig. Met de overige organisatoren moet afgestemd worden hoe we 
hier mee omgaan.
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Bestuursleden:
Naast het werven van bestuursleden op de traditionele manier is afgesproken om in de algemene vergadering 
te bespreken dat er door middel van loting 2 personen worden gezocht voor een periode van 2 jaar. 

De dorpsraad was verder betrokken bij:
het kerkhof, herinrichting Walburg, zendmast, laadpaal, Stevolgelden, WOB aanvraag bestemmingsplan vakan-
tiewoningen Julianalaan, verenigingenoverleg.

Er hebben overleggen plaats gevonden met: IKL, gemeente, VKKL, natuurmonumenten, de vrienden van het 
Protestants kerkje en de Koraalgroep.


