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JAARVERSLAG 2020

De Coronapandemie heeft er helaas voor gezorgd dat er na maart een aantal maanden bijna geen bestuurs-
overleggen hebben plaats gevonden, daarna is de dorpsraad gestart met digitaal overleg.

DOP:
Dit kalenderjaar zou in het teken moeten staan van de uitvoering van ons DOP.  De werkgroepen vanuit het 
DOP zijn aan het begin van het kalenderjaar wederom enthousiast gestart. Helaas zorgde Corona dat de 
overleggen op een laag pitje werden gezet. Op het eind van het kalenderjaar hebben er gelukkig toch nog een 
aantal digitale overleggen plaats gevonden. 
Er is vanuit de gemeente een werkgroep biodiversiteit actief. De werkgroep Groen vanuit ons DOP wordt 
daarom geïntegreerd in deze werkgroep. 
Door diverse omstandigheden is de werkgroep verkeer nog niet opgestart.  

Stand van zaken DOP- werkgroepen:

Voorzieningen:
Na een aantal vergaderingen in 2019 is de werkgroep in de eerste maanden van het kalenderjaar 2020 twee 
maal bij elkaar geweest. De werkgroep heeft als voornaamste doel het realiseren van een Multifunctioneel 
centrum waar eenieder gebruik van kan maken. De werkgroep heeft de wensen van de verenigingen/stich-
tingen geïnventariseerd en in kaart gebracht. Daarna is er vanuit de dorpsraad een brief gestuurd naar de 
gemeente om te komen tot een overleg. Helaas heeft dit overleg door allerlei redenen vanuit de gemeente 
nog niet kunnen plaats vinden.  

Recreatie, toerisme en sport
Werkgroep 1  
In  verband met Corona is de werkgroep  1 keer fysiek bij elkaar gekomen. De overige overleg momenten 
zijn via teams geweest.
Status: op dit moment is de waterscouting in overleg met de gemeente en de provincie. Er wordt een be-
stemmingsplan toets uitgevoerd. Het wachten is op de uitkomst hiervan voordat verdere stappen gezet kun-
nen worden.
Werkgroep 2:
Ook deze groep is 1 keer fysiek bij elkaar geweest, daarna is het in 2020 rustig geweest.
Na de opening van het 4e archeopunt is er via mail overleg geweest.
Er wordt gewekt aan informatie over de archeopunten, verder is er op dit moment bezig overleg over een 
wandelroute.
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Historisch karakter & Maasdijk:
De werkgroep is eind 2019 een aantal keren bij elkaar gekomen, dat geresulteerd heeft in twee notities die 
aan de gemeente zijn aangeboden. Deze notities zijn voor iedereen terug te vinden op onze website. De ge-
meente heeft initieel positief gereageerd op de notities, maar vanwege Corona bleven verdere acties helaas 
uit. De werkgroep hoopt in 2021 weer verdere stappen te kunnen zetten. 

Sociaal klimaat:
Uit de gesprekken met bewoners en bezoekers van de informatieavonden is gebleken dat het belang van een 
goed sociaal klimaat en het welzijn van bewoners hoog in het vaandel staat.
Het belang van “Welkom in Stevensweert” is uitgangspunt geworden om nieuwe inwoners van meet af aan 
te betrekken bij, en te interesseren voor,  het dorpsgebeuren. Een werkgroep van vijf inwoners is gestart met 
het samenstellen van een welkomstmap met daarin tips en tops van het dorp.
Naast de functionele informatie is vooral het gevoel van saamhorigheid en het uitnodigen van nieuwe inwo-
ners om mee te doen de rode draad. 
Toekomstige nieuwe inwoners mogen zich verheugen op een “warm welkom” met een handige wegwijzer ter 
ondersteuning bij de inburgering.

Wijk- en Groenbeheer:
Als gevolg van een mutatie in het bestuur en de Covid-19 problematiek is de werkgroep nog niet opgestart. 
In plaats daarvan heeft een bestuurslid deelgenomen aan diverse activiteiten van de gemeente Maasgouw 
m.b.t. het versterken van de groenstructuur in onze gemeente.  Daarbij is onder meer een bijdrage geleverd 
in de totstandkoming van de Natuurkansenkaart Maasgouw, het werkdocument biodiversiteit en het bomen-
beleid. 
Hierbij werd aandacht gevraagd voor ecologisch berm- en dijkbeheer, het bloemenrijker maken van de talud 
van het Julianakanaal, het aanleggen van een bloemenlint van kop van de Maasdijk tot Meersekamp, het om-
vormen van gazons tot kruiden-en bloemrijk grasland, het bomenbeleid met ook aandacht voor het knotten 
van de knotwilgen. Ook is gepleit voor het omvormen van de beide ontmantelde voetbalvelden aan de Sport-
laan tot een beweegpark en de aanleg van een hondenspeelplaats. Tenslotte is een bijdrage geleverd aan het 
plaatsen van een insectenhotel aan de Maasdijk en het opstellen van een inrichtingsvoorstel voor een deel 
van de ontmantelde vestingwerken ter hoogte van de Maasdijk.

Verkeer: 
Helaas is door Covid-19 deze werkgroep niet opgestart. Eind 2020 is ervoor gekozen om de aspecten die 
uit het DOP naar voren kwamen betreffende verkeer, mee te nemen in de werkgroep renovatie oude kern 
Stevensweert. 
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Burgerparticipatie:
Er heeft een overleg met de burgemeester plaats gevonden om conform de gemaakte afspraken in 2019 een 
traject ‘burgerparticipatie’ te starten met de dorpsraad Stevensweert. De heer Ben van Essen (sociaal stra-
teeg) die bij dit gesprek aanwezig was, zal dit proces begeleiden. Door Corona heeft dit traject helaas geen 
verder vervolg kunnen krijgen.  

Inloopspreekuur: 
Om de burger laagdrempelig de mogelijkheid te geven in contact te treden met de dorpsraad is er een maan-
delijks inloop spreekuur gerealiseerd. Na drie maanden was dit door Corona niet meer toegestaan maar dit 
zal als het toegestaan is weer worden opgepakt.  

(Nieuwe) Buurtwinkel?
Er heeft een telefonisch gesprek plaats gevonden met de Koraalgroep of er mogelijkheden zijn voor de re-
alisatie van een dagbesteding locatie in Stevensweert. Voorwaarde is dat men niet concurrerend is met de 
huidige ondernemers.
Voor de voortgang zullen we de Corona-ontwikkelingen afwachten.

Bestemmingsplan Julianalaan:
De dorpsraad heeft het museum en Amici Insulae in deze procedure ondersteund.  

Renovatie oude kern: 
De dorpsraad participeert op verzoek van de gemeente in de klankbordgroep.


