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JAARVERSLAG 2021

Dit kalenderjaar hebben, ondanks de Coronapandemie, de dorpsraadvergaderingen (fysiek of digitaal) 
plaats kunnen vinden.
De Coronapandemie zorgde er wel voor dat een aantal geplande activiteiten geen doorgang konden vin-
den waaronder de algemene vergadering. 

Burgerparticipatie:
Diverse keren werd vanuit diverse werkgroepen om medewerking gevraagd bij de gemeente. Helaas werd 
meestal geen antwoord ontvangen. In een gesprek met de burgemeester hebben we onze ervaringen ken-
baar gemaakt. Hierop heeft onder leiding van de socioloog Ben van Essen een dialoog plaatsgevonden tus-
sen de dorpsraad en het College van burgemeester en wethouders. Hierbij waren de gemeenteraadleden, 
een aantal abtenaren en de overige dorpsraden toehoorder. Deze dialoog is zeer positief verlopen en heeft 
geresulteerd in een aantal afspraken tussen Dorpsraad en gemeente. 

Roparun: 
Op 2 en 3 oktober jl. passeerden de hardlopers van de Roparun ons dorp. Het werd door deelnemers en 
bezoekers als een ware happening ervaren. Onze verenigingen die samen met de dorpsraad aan de feeste-
lijke doortocht en/of organisatie hebben meegewerkt verdienen een groot compliment.

DOP:
Dit kalenderjaar stond in het teken van de uitvoering van ons DOP. De werkgroepen vanuit het DOP zijn 
aan het begin van het kalenderjaar wederom gestart. Niet alle geplande ‘voortgangen’ konden plaats vinden. 
Naast Corona was er een moeilijke samenwerking met de gemeente Maasgouw. Deze is hierboven verder 
beschreven bij burgerparticipatie. 

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. Wel zijn er overleggen geweest 
m.b.t. veiligheid bij de weg langs de Grinderkens en de verkeerssituatie bij de ingang van ons dorp vanuit 
Ohé en Laak. In 2022 zal hier een vervolg aan worden gegeven.
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Stand van zaken DOP-werkgroepen:

Voorzieningen:
De werkgroep heeft als voornaamste doel het realiseren van een Multifunctioneelcentrum waar eenieder 
gebruik van kan maken. De werkgroep moest wachten op een reactie vanuit de gemeente om verdere 
stappen te kunnen zetten. De werkgroep is in 2021 vier maal bij elkaar geweest. Na augustus hebben twee 
overleggen met de dorpscontactpersoon van de gemeente plaatsgevonden en daarnaast is er een overleg 
geweest met de VKKL. 
Afgesproken is dat er een verzoek wordt gedaan aan het college van B&W om te komen tot een haalbaar-
heidsonderzoek. De benodigde offertes voor dit onderzoek zullen begin 2022 worden aangeleverd.

Recreatie, toerisme en sport
Toeristische bewegwijzering archeo-punten.
Dit project is gerealiseerd en daarmee afgesloten. Vanuit onze werkgroep zijn ideeën ontstaan en tegelij-
kertijd was de gemeente hier ook mee bezig.
Er hebben een aantal gesprekken plaatsgevonden en de archeo routes zijn uitgegeven door de gemeente 
Maasgouw. Via een QR-code zijn deze routes te volgen.

Kano- & sloepjessteiger:
De werkgroep is nog steeds in de onderzoekende fase of een combinatie gemaakt kan worden van de lig-
plaats van de waterscouting met een kano- en sloepjessteiger. Indien dit mogelijk is zal de werkgroep ook 
proberen mooie kanoroutes te ontwikkelen t.b.v. de watersport.

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 bij veel burgers.

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.

De welkomstmap voor nieuwe bewoners is in 2021 een feit geworden. De lokale middenstand, vrijwel alle 
horecaondernemers en het museum, inclusief VVV, hebben een belangrijke bijdrage geleverd om de wel-
komstmap te vullen met hartverwarmende aanbiedingen maar ook wetenswaardigheden. Vanaf augustus 
zijn leden van de werkgroep de eerste mappen persoonlijk uit gaan reiken. De nieuwe inwoners waren 
unaniem aangenaam verrast. 
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Wat verder een mooi effect is gebleken, is dat dorpsgenoten spontaan doorgeven waar zich nieuwe bur-
gers gevestigd hebben zodat zij zeker voorzien worden van een welkomstmap.

Naast de functionele informatie is vooral het gevoel van saamhorigheid en het uitnodigen van nieuwe in-
woners om mee te doen de rode draad. 

De map kan gezien worden als een “groeidocument”. Nieuwe initiatieven van lokale ondernemers, om 
mede een bijdrage te leveren aan het verder vullen van de map, zijn intussen een gegeven. 

Toekomstige nieuwe inwoners mogen zich blijven verheugen op een “warm welkom” met een handige 
wegwijzer ter ondersteuning bij de inburgering.

Historisch karakter & Maasdijk Wijk- en Groenbeheer:
Maasdijk:
In 2021 zijn er geen updates betreffende de Maasdijk te noemen. De gemeente heeft wel aangegeven niet 
actief bomen te kappen op de Maasdijk, er wordt nu een ‘uitsterfbeleid’ gehanteerd. De gesprekken betref-
fende de ontwikkeling van de Maasdijk worden begin 2022 weer opgestart.

Oude Kern:
In 2021 heeft de werkgroep oude kern deelgenomen aan de klankbordgroep voor de herinrichting oude 
kern Stevensweert (infra). Hierin zijn veel aspecten die vanuit het DOP genoemd verwerkt. Het nieuwe 
inrichtingsplan voorziet in:

•	 Uniformiteit	 in	 straatmeubilair	betreffende	materiaal	en	straatinrichting	 (bankjes,	paaltjes,	prul-
lenbakken). 

•	 Beperken	langdurig	parkeren	op	strategische	plekken	door	sturen	op	parkeren	bij	Julianalaan.
•	 Herstel	afbeelding	stratenpatroon	Jan	v.	Steffeswertplein.

Betreffende het straatbeeld, vergunningen en bewustwording worden in 2022 de gesprekken met de ge-
meente weer vervolgt.

Renovatie voetbalvelden:
Met de gemeente is afgesproken om samen dit project vorm te geven.
De bijeenkomst in de kantine van de voetbalclub werd bezocht door een vijftigtal inwoners. De opgehaalde 
ideeën zullen in een conceptplan verwerkt worden waarna deze eerst gedeeld worden met de gevormede 
werkgroep. De gemeente blijft ‘leidend’ in dit project.
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Geldmaat:
Met Geldmaat is overleg geweest over het plaatsten van een geldautomaat in Stevensweert. De inwoners 
is gevraagd om mee te denken voor een geschikte locatie. Deze voorstellen zijn gedeeld met “geldmaat” 
en hierop zal in 2022 een reactie komen.

Nieuwsbrief:
De papieren versie is viermaal verschenen (kwartaal), daarnaast is er elke maand een digitale versie ver-
stuurd. Eveneens worden er via facebook Vestingstadje Stevensweert berichten geplaatst.

Burenhulp:
Met de coördinator (vanuit Maasgouw) heeft tweemaal een overleg plaats gevonden om dit initiatief verder 
vorm te geven voor Stevensweert. In 2022 zal hierover verder van gedachte over worden gewisseld.

Samenstelling bestuur:
Afscheid hebben genomen de heren Bert Kaumo en Hans van Laanen.
Nieuwe leden: Mart Tindemans en Peter Kruitz.  

Samenstelling 2022: 
Leden: Mart Tindemans, Jos Ros-van Kronenburg, Marlou Kelleners-Verwijlen en Peter Kruitz.
Penningmeester: Joris Raven. Secretaresse: Xaviera Buron-Klose. Voorzitter: Jan Mueters   

Stevensweert, 17 januari 2022
Jan Mueters


