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UITNODIGING

Algemene vergadering dorpsraad Stevensweert

Woensdag 15 juni 2022
Tijdstip: 19.15 uur (inloop)

Locatie: Restaurant ‘Int Brookx’

Graag nodigen wij u uit voor onze jaarlijkse algemene vergadering.
Wij willen u informeren over ontwikkelingen en vernemen graag uw mening.

PROGRAMMA

19.15 Inloop
19.30 Aftrap - Welkom door de voorzitter 
19.40 Toelichting Burenhulp’ Coördinator mevrouw Marijke Wilms
19.50 Toelichting Sociaal Domein. Mevrouw Adriaans
20.00 Uitleg over ‘De Loteling’ 
20.05 Ontwikkelingen: dorpsraad/ stand van zaken
  - Gemeenschapshuis
  - Beeldkwaliteit/ Maasdijk (uitsterfbeleid bomen)
  - Welkomstmap
  - Renovatie 2 voetbalvelden
  - Verkeer
  - Recreatie en toerisme
20.20  Pauze
20.30  Evaluatie dorpsontwikkelplan (DOP) en doen we nog de 

juiste dingen o.l.v. Vereniging Kleine Kernen Limburg
21.20 Terugkoppeling
21.30 Borrel

Graag ontmoeten wij elkaar op woensdag 15 juni. Uw aanwezigheid wordt op prijs 
gesteld.

De dorpsraad:
Jan Mueters (voorzitter)  Marlou Kelleners-Verwijlen
Xaviera Buron-Klose (secretaris)  Mart Tindemans
Joris Raven (penningmeester)  Peter Kruitz
Jos Ros      

www.dorpsraadstevensweert.nl

fransjeltes
Markering

www.dorpsraadstevensweert.nl
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Ligging
Bij de brug naar Ohé en Laak mondt de 
Oude Maas uit in de Molenplas. ‘Oude 
Maas’ is overigens een andere naam voor 
het laatste traject van de Geleenbeek. De 
Molenplas staat in verbinding met de Bilt-
plas, die verbonden is met de Maas. De 
ligging van deze wateren staan ook weer-
gegeven in de luchtfoto.

Hangplek
De Geleenbeek ontspringt in Benzenrade 
(bij Heerlen) en is met zijn 37 km één van 
de grootse beken van onze Provincie. Het 

Waterschap werkt al jaren 
aan een zo natuurlijk moge-
lijke inrichting van deze beek. 
Hierbij hoort ook een goede 
verbinding met de Maas. Dit 
is met name belangrijk voor 
vissoorten die tijdens hun le-
ven zowel in de Maas als de 
Geleenbeek voorkomen. 
Uit onderzoek van het Rijks-
waterstaat en het Waterschap 
blijkt namelijk dat deze vis-
sen bij de brug naar Stevens-
weert ‘blijven hangen’. Door 
de ligging van de Biltplas en 
de Molenplas ‘voelen’ ze de 
stroming van de Oude Maas/
Geleenbeek niet. Hierdoor 
weten de vissen niet welke 
richting ze op moeten zwem-
men én kunnen ze de ingang 
van de Oude Maas/Geleen-
beek niet vinden.

Hulproute voor vissen 
Om de vissen te helpen, 
wordt een nieuwe beek (vis-
passage) aangelegd langs de 
Molen- en Biltplas (= blauwe 
lijn in de luchtfoto). Deze 
nieuwe beek mondt bij de 

brug naar Stevensweert uit op de Biltplas; 
precies daar waar de vissen ‘blijven han-
gen’. Doordat het water in de vispassage 
door een smalle, ondiepe, bedding loopt, 
stroomt het harder. De lokstroom is daar 
dan ook sterker dan in de plassen. Hier-
door ontstaat een soort hulproute voor de 
vissen om de Oude Maas/Geleenbeek te 
bereiken. Deze vispassage van ongeveer 2 
km wordt aangelegd in het bestaande na-
tuurgebied. De uitvoering staat onder eco-
logische begeleiding en wordt afgestemd 
met Natuurmonumenten als eigenaar en 

beheerder van het gebied. De nieuwe beek 
krijgt de naam ‘Verlengde Oude Maas’. 

Omleidingsroute rondje Molenplas 
voor wandelaars 
Vanwege de aanleg van de vispassage is 
het natuurgebied aan de oostzijde tijde-
lijk afgesloten. Dit   betekent dat het niet 
mogelijk is om het volledige rondje om 
de Molenplas te wandelen. Wandelaars 
kunnen omkeren en/of omlopen via de 
Biltplas en het fietspad aan de Verlengde 
Oude Maasweg. De Verlengde Oude Maas-
weg is de weg tussen het Julianakanaal 
en de Molenplas. De wandelknooppunten 
34, 40 en 41 en de Water Wandel Wereld 
route Molenplas zijn tijdelijk omgeleid. De 
omleidingsroute die volledig rond de twee 
plassen loopt, is 7.8 kilometer lang. Na uit-
voering van de werkzaamheden worden de 
routes weer opengesteld. 
 
Planning 
De verwachting is dat het gebied in de 
zomer weer gebruikt kan worden. Neem 
er gerust een kijkje. Het is een prachtig 
natuurgebied waar Galloway-runderen, 
Koningspaarden en verschillende vogels 
leven. Wandel bijvoorbeeld over het aqua-
duct naar het vogeluitkijkpunt, zoek naar 
sporen van de bever of ontmoet de gra-
zers.  

Meer informatie 
Voor de actuele planning van de werk-
zaamheden en meer informatie kan u te-
recht op www.waterschaplimburg.nl/vis-
passagemolenplas. Daar vindt u ook een 
animatiefilmpje over het doel en de wer-
king van de nieuwe vispassage. Ook voor 
vragen of meldingen aan het waterschap 
kunt u hier terecht.

Aanleg vispassage langs de Molen- en Biltplas in Stevensweert

Luchtfoto met de benamingen van de wateren

Op woensdag 8 juni zal 
een informatiemiddag 
en -avond georgani-
seerd worden door de 
gemeente Maasgouw, 
BLM Wegenbouw en 
RA+ ingenieurs.

De middag zal duren van 
15.00 uur tot 17.00 uur en 
van 18.00 uur tot 20.00 uur 
in Grand café ’t Oad Klo-
aster, Markt 6 in Stevens-
weert. 

Voor beide bijeenkomsten geldt dat u zich 
vooraf moet aanmelden via n.hendrix@
blmwegenbouw.nl of telefonisch via 06-
58984171. Wij weten dan hoeveel perso-
nen  we mogen verwachten.

Wij proberen samen te werken met de be-
woners en belangstellenden om een ant-
woord te geven op de volgende onderwer-
pen:
1.  Bereikbaarheid: Kan ik nog naar dokter 

Kornelis of de kerk of het trefcentrum? 
Ook voor ouderen of met een rollator?

2.  Parkeren: Waar kan ik mijn auto parke-

Informatie over de start van de herinrichting oude kern.

Singelstraat West: het beginpunt.

www.waterschaplimburg.nl/vispassagemolenplas
Mailto:n.hendrix@blmwegenbouw.nl
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In 1994 werd een bijzondere status aan 
Stevensweert toegekend, die van be-
schermd stads- en dorpsgezicht. Men 

kan stellen dat in zijn totaliteit de vesting 
Stevensweert een rijksmonument is. Deze 
garandeert het behoud van de historische 
karakteristieken van een gebied/stad/dorp 
en zorgt er, via een beschermend bestem-
mingsplan, voor dat deze karakteristieken 
worden meegenomen in toekomstige ont-
wikkelingen.

Naast beschermd stadsgezicht zijn er ook 
panden met een monumentenstatus. De 
oude kern van Stevensweert telt 41 panden 
met een monumentenstatus: 22 rijks en 19 
gemeentelijke monumenten.
Om deze panden in Stevensweert in het 
straatbeeld zichtbaar te maken voor de in-

woners en bezoekers heeft Amici Insulae 
het initiatief genomen een monumenten-
schildje te laten maken. Het eerste schildje 
werd aangebracht op de Hompesche mo-
len: ere wie ere toekomt!

 De Hompesche molen te Stevensweert 
is jarig. De molen, met zijn 37 meter de 
hoogste stellingmolen van Limburg,  werd 
in 1722 in opdracht van Graaf Reinier 
Vincent van Hompesch, heer van Stevens-
weert en Ohé en Laak, door de Zaanse 
molenbouwer Cornelis van der Leeuw, ge-
bouwd. De molen werd gebouwd als ban-
molen. Dit betekent dat de graaf iedereen 
in zijn Heerlijkheid verplichtte om op deze 
molen het graan te malen. De molen werd 
gebouwd op het snijpunt van de oprijlaan 
van kasteel Walburg en het verlengde van 
de Molenstraat in Stevensweert. De molen 

was 300 jaar getuige van turbulente voor-
vallen op het Eiland, oorlogen, overstro-
mingen door de oude en de nieuwe Maas, 
natuurrampen en stormen. Midden op het 
Eiland houdt hij trouw de wacht en onder-
gaat gelaten wiekendraaiend de huldiging 
en de festiviteiten, die nu eenmaal bij een 
jarige horen. Iedereen mag weten dat hij 
300 jaar te vieren heeft. Op naar de vol-
gende eeuw!

Op 15 mei tijdens de Nationale Molenda-
gen werd het eerste monumentenschildje 
onthuld op de Hompesche molen vanwege 
het 300-jarig bestaan van de molen. 
Na een korte toespraak van Hans Richter 
verrichtte hij samen met mevrouw Jeanne 
Sangers-Stassen in aanwezigheid van vele 
genodigden de onthulling. 

Vanaf 15 mei 2022 do, vr, za, zo van 13.00 
– 16.00 uur: Tentoonstelling 300 jaar 
Hompesche molen in het museum Ste-
vensweert / Ohé en Laak. Entree € 3,- . (in 
combinatie met museum) kinderen t/m 
jaar 12 jaar en leden Amici Insulae gratis. 

Voor verdere info zie: www.museumste-
vensweert.nl en www.natuurmonumen-
ten.nl/300jaarhm 

Na de molen volgen gefaseerd de ove-
rige panden in Stevensweert. Het schildje 
wordt aan de bewoner van een monument 
gratis aangeboden om het 
aan te brengen naast de 
voordeur.

Hompesche molen krijgt het eerste monumentenschildje.

ren tijdens de werkzaamheden en in de 
nachtelijke uren?

3.  Planning: Wanneer wordt er waar ge-
werkt, waar beginnen de werkzaamhe-
den? Wanneer begint u in de Rulken-
straat?

4.  Vuilophaaldienst: Hoe wordt mijn vuil-
nis opgehaald?

5.  Afkoppelen van regenwater: Wat bete-
kent dit voor mijn pand?

6.  Contact: Wie kan ik bellen met vragen?

Voor specifieke vragen kunt u zich in ver-
binding stellen met mevr. Nona Hendrix 
via de mail n.hendrix@blmwegenbouw.

nl of telefonisch 06-58984171, bijv. ik 
heb aan de achterkant van mijn huis een 
afvoer, hoe wordt die geregeld of wie gaat 
mij deze aparte afvoer betalen?

Voor personen die niet aanwezig kunnen 
zijn of behoefte hebben aan een persoon-
lijke uitleg voor hun huis kunnen contact 
opnemen met mevr. Nona Hendrix.

De werkzaamheden in de Contelmostraat, 
de Rulkenstraat en de Singelstraat West 
(tot aan de Maaspoort) beginnen op maan-
dag 20 juni en zullen duren tot ongeveer 
12 augustus. We leggen nu o.a. een nieuw 

regenwaterriool aan en vervangen of ver-
nieuwen een gedeelte van het bestaande 
vuilwaterriool. Na augustus is het helaas 
mogelijk dat we op een latere datum nog 
eens terug moeten komen om de bestratin-
gen aan te passen. 

In de tussenperiode proberen we u via een 
brief of via de site van de dorpsraad Ste-
vensweert te informeren. 

Overigens kunt u altijd contact opne-
men met Nona Hendrix, telefonisch 06-
58984170 of via n.hendrix@blmwegen-
bouw.nl

www.museumstevensweert.nl
www.natuurmonumenten.nl/300jaarhm
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Terwijl de mussen begin mei 
al van het dak vallen, zoeken 
uw reporters verkoeling op de 
Maasdijk. Er is zoals gewoon-

lijk ontzettend veel bedrijvigheid op en 
aan het water. Het leugenbenkske is dan 
ook sterk bezet vandaag. Alle kopstukken 
zijn aanwezig.

“Het is toch fijn dat we weer alles mo-
gen na al die Lukdown”, vangen we al op 
als we het bankje naderen. “Lockdown,” 
verbetert de man met de hoed de man in 
de scootmobiel. “Bedoel ik. Ik ben in ieder 
geval blij dat alles weer door mag gaan.” 
“Ja, voor zo lang het duurt,” snauwt de 
man met de hoed.  De man in de scootmo-
biel kijkt hem vragend aan. “Met Oekra-
ïne. Ik kom net van de dodenherdenking 
af oppe Laak. Volgens mij hebben we in 
al die jaren niet veel bijgeleerd,” legt de 
man met de hoed uit. “Denken jullie wer-
kelijk dat die Russen naar Stevensweert 
komen?” vraagt de jongste zich af. “Eén 

ding weet ik wel: als hier aan de overkant 
van de Maas staan, lopen de eerste 10.000 
de Maas in en de rest loopt overheen. Die 
hebben geen tijd voor een brug,” merkt de 
man met in de scootmobiel net iets te se-
rieus op. “Maar laten we hopen dat het zo 
ver niet gaat komen.” De rest stemt daar 
zwijgend mee in.

Ondertussen draait een grote, luxe auto 
stapvoets de Maasdijk op. Een bebrilde 
heer op leeftijd met een weelderige haar-
dos draait het raampje van de auto open 
en mengt zich in het gesprek. “Het is toch 
werkelijk Godsgeklaagd. Die hele oude 
kern ligt wéér open!” De jongste kijkt op 
en kaatst terug: “Waarom rijd je dan ook 
zo vaak met die auto door ’t dorp, of heb 
je weer een nieuwe auto?” De andere twee 
lachen. “Rot jongen!” brengt de man la-
chend uit voor hij verder rijdt. “Hij heeft 
wel gelijk” zegt de man met de hoed. “Ik 
snap niet waarom die straten hier drie 
keer opengebroken worden en weer dicht 

gemaakt worden. Kan dat riool en gas niet 
in één keer aangelegd worden? Dat was 
vroeger wel anders.” “Zeg dat wel, haakt 
de man in de scootmobiel in, “ik heb me al 
twee keer vastgereden.” “Dat is straks wel 
verleden tijd, als de herinrichting klaar is. 
Dan krijgen we zelfs fietsbeugels op het 
plein!” klinkt het net iets te enthousiast uit 
de mond van jongste. “Voor mij hadden ze 
mogen laten zoals het is,” bromt de man 
met de hoed.

De laatste zonnestralen weerkaatsen op 
de Maas. Er vaart een klein plezierjachtje 
voorbij. “Ik fietste van het weekend rich-
ting de molen,” doorbreekt de jongste de 
stilte, “via de “B-waeg”, maar ze zijn toch 
al flink bezig Op de Konie.” “Dat werd ook 
eens tijd. Wat ging je eigenlijk bij de molen 
doen?” vraagt de man in de scootmobiel. “ 
Daar was van alles te doen. Zelfs een to-
neelstuk met allerlei lokaal acteertalent.” 
“Ochja die Hompesche Molen, ik weet nog 
goed toen die gebouwd werd” valt de man 
met de hoed ineens in de rede. “Toen had 
je niet eens straten in de kern. Laat staan 
dat die her in gericht moesten worden.” De 
man in de scootmobiel en de jongste kijken 
elkaar vertwijfeld aan. “Je hebt veel sterke 
verhalen verteld hier, maar dit kán niet 
waar zijn” begint de man in de scootmo-
biel. “Die molen is 300 jaar oud!” “Ik zou 
toch zweren dat….. toen ik nog op de lage-
re school zat….” Het geheugen laat de man 
met de hoed zo nu en dan in de steek. Het 
drietal lacht smakelijk om de verstrooid-
heid en geniet nog rustig van de zon. 

Uw reporters bedanken de heren we-
derom en sluiten af met de bemoedigende 
boodschap dat er uitgekeken wordt naar 
een zomer zonder maatregelen, waarin een 
spontaan biertje weer als vanouds overal 
kan. De volgende keer zullen uw reporters 
weer een interview geven met een van de 
enthousiaste hobbyisten die ons dorp rijk 
is. Aanbevelingen zijn hiervoor zijn altijd 
welkom!

Herinrichting

Dankzij de sponsoring van Peters & Jacobs Makelaars Taxateurs in Echt, SIMONS Truckservice in Echt en 
Schlössels financieel advies in Maasbracht, kunnen wij dit jaar de 4 uitgaven van “Stevenswee(r)tjes” op papier 

weer bij alle mensen in Stevensweert bezorgen. Mede namens de bewoners hartelijk dank!

“Stevenswee(r)tjes” is een uitgave van de  Stichting Dorpsraad te Stevensweert.

https://www.dorpsraadstevensweert.nl/sponsoren/

