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JAARVERSLAG 2022

➣ Samenstelling bestuur
De leden van het bestuur zijn: Marlou Kelleners, Mart Tindemans, Jos Ros, Peter Kruitz (vice-voorzitter, 
Xaviera Buron Klose (secretaris) Joris Raven (penningmeester) en Jan Mueters (voorzitter),   
Het bestuur van de stichting dorpsraad heeft 11 keer vergaderd.
Daarnaast hebben er de nodige werkgroepoverleggen voor de nodige lopende zaken bijeenkomsten plaats 
gevonden (zie o.a. de onderstaande verslagen per werkgroep).

➣ Communicatie met Gemeente
In oktober 2021 heeft er een dialoog plaats gevonden tussen de dorpsraad en college van B en W.  
Hierin zijn een aantal afspraken gemaakt over hoe we met elkaar omgaan.

Per kwartaal heeft er in 2022 een overleg plaats gevonden met een drietal leden van de dorpsraad en 
een aantal ambtenaren. Dit structurele overleg heeft geresulteerd in een aantal afspraken. Per vergadering 
wordt de stand van zaken m.b.t de afgesproken speerpunten besproken.

➣  Jaarvergadering mei 2022
Er waren een 60-tal aanwezigen. In deze vergadering werd ons dorpsontwikkleplan (DOP) geëvalueerd en 
het DOP zal worden bijgesteld met de bevindingen.
Tijdens deze jaarvergadering is afgesproken dat we aan de slag zouden gaan met het werven van bestuurs-
leden via de Loteling (via huisnummer-loting). Dit heeft geresulteerd dat de eerste gegadigde (loteling) 
toegezegd heeft, super.

➣ Het Dorpsontwikkelplan (DOP) 
Het DOP is op het einde van het kalenderjaar 2022 nogmaals geüpdatet en zal besproken worden met de 
gemeente omtrent het vervolg.

➣ Communicatie met en naar bewoners
Onze site wordt goed bezocht en de maandelijks digitale nieuwsbrief evenals de driemaandelijkse papieren 
versie “Stevenswee(r)tjes” zijn een groot succes. Voor de papieren versie zijn wederom drie sponsoren 
geworven die de vier uitgaves bekostigden.
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o   Werkgroep Sociaal Klimaat (DOP)
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 staan 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. Wat verder een mooi effect is gebleken, is dat dorpsgenoten spontaan door-
geven waar zich nieuwe burgers 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 
inwoners om mee te doen de rode draad. 

Sinds de start van de uitreiking van de Welkomstmappen hebben leden van de werkgroep 48 adressen be-
zocht. Concreet zijn er 46 mappen uitgereikt. Wanneer bewoners niet thuis blijken te zijn wordt het adres 
nog twee keer opnieuw bezocht. Mocht het binnen een half jaar na vestiging nog niet gelukt zijn om een 
map af te leveren, dan worden de nieuwe inwoners van harte uitgenodigd om zichzelf bij de Dorpsraad te 
melden (info@dorpsraadstevensweert.nl) zodat ze alsnog verblijd kunnen worden met een mooie map. 

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 weg-
wijzer ter ondersteuning bij de inburgering.

De Welkomstmap wordt aangeboden door Mart Tindemans, Jacqueline Devens, Monique van Dort en Jos 
van Kronenburg.

o   Werkgroep gemeenschapshuis  (DOP)
Deze werkgroep bestaat uit 8 leden: Xaviera Buron Klose, Roel Ritzen, Piet Tonnaer, Peter Graus, Peter 
Ros, Alcuin Thijssen, Hans Richter en Jan Mueters. De volledige werkgroep heeft 6 keer overleg gehad 
daarnaast heeft de VKKL in dit traject vier keer ondersteuning geboden. 

Na bemiddeling door de dorpscontactpersonen heeft de gemeente een krediet van 11.000 euro beschik-
baar gesteld om een haalbaarheidsonderzoek te laten plaats vinden (door een extern bureau).
Drie bureaus hebben een offerte uitgebracht.
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Na de uitleg hoe men te werk wilde gaan is er gekozen voor KS-bouwmanagement.
Er werd een begeleidingscommissie van 4 personen samen gesteld waarmee KS overleg vier keer overleg 
heeft gepleegd.. Daarnaast is een ambtenaar van de gemeente bij dit overleg aangesloten.
Met KS bouwmanagement is vier keer overleg gepleegd. Over de voortgang is wethouder Wilms geïnfor-
meerd. 

In december was het concept haalbaarheidsonderzoek klaar waarna er in het begin van 2023 de afronding 
zal plaats vinden voordat het kan wordt aangeboden aan de gemeente. Voordat het rapport wordt aange-
boden zal er eerst een gesprek plaats vinden met de wethouder,

Vanuit deze werkgroep participeren drie personen in het internationale project (Nl, Dld, Oost en B) Na-
HaDa van de VKKL. Een project dat de leefbaarheid in kleine kernen in deze landen als doel heeft. Deze 
drie personen hebben ervaringen opgegaan in Sliebach in Oostenrijk en Freiburg in Duitsland. Ze hopen 
de opgedane ervaringen in Stevensweert in de praktijk te brengen.

o   Werkgroep Renovatie voetbalvelden/(voormalige werkgroep groen)
Deelnemers: Dion de Jong, Joris Raven en Bert Kaumo

Twee van de drie voetbalvelden zullen worden heringericht te behoeve van onze gemeenschap.
In samenspraak met de gemeente heeft een raadpleging plaats gevonden waarbij de aanwezigen hun ideeën 
en wensen konden aangeven.

In de kantine van de voetbalclub waren deze avond 40-tal inwoners aanwezig. Na de uitleg door de ge-
meente ging men in kleine groepen aan de slag. Drie maanden later heeft de gemeente i.s.m onze werk-
groep een mooi plan ontworpen. Het plan wordt in twee fases uitgevoerd.  Voor het eerste gedeelte in 
2023 is 220.000 euro beschikbaar gesteld.

o   Werkgroep verkeer 
Het initiatief tot de opstart van de werkgroep verkeer gaat teug naar de Jaarvergadering 2022, waarbij een 
oproep tot vrijwilligers werd gedaan. De aftrap van de werkgroep heeft op 13-07-2022 plaats gevonden in 
aanwezigheid van de vrijwilligers Trezie Mueters, Rianne Tielens, Bert Kaumo, Ton van der Voort, Emmanuel 
van Heumen, Jan Meuwissen, Ton Cuypers, Leon Verwijlen en Peter Kruitz. Na verloop van tijd hebben Tre-
zie en Rianne zich van deelname teruggetrokken. De samenstelling van de werkgroep mag zich verheugen 
in een brede verkeerstechnische deskundigheid en als zodanig is zij voortvarend aan de slag gegaan.

Voor de werkgroep verkeer staat het bevorderen van verkeersveiligheid voorop; vanuit die visie is een 
inventarisatie van relevante onderwerpen opgemaakt en dat heeft veel opgeleverd. 
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Uit deze lijst zijn 3 onderwerpen geselecteerd om daaraan prioriteit te geven, m.n.:
 1. Verkeer situatie basisschool
 2. Oneigenlijk gebruik scooters op de Maasdijk
 3. 30 km zone voor gehele dorp.

De  trajecten ‘entree vanuit Ohé en Laak’ en ‘weg langs de Grinderkens’ liepen al bij Marlou en Mart.
In overleg is besloten dat zij als zaakkenners deze 2 trajecten blijven behartigen en alle nieuwe op te star-
ten projecten bij de werkgroep verkeer worden ondergebracht.

De werkgroep is in 2022 in totaal 3 keer bij elkaar geweest. Inmiddels zijn er contacten en gesprekken 
geweest met de verantwoordelijke wethouder Tim Snijckers en diverse ambtenaren. Tevens hebben ver-
kennende gesprekken met de basisschool plaats gevonden, het doel is samen met de gemeente bewerkstel-
ligen van oplossingen die de weg oversteek van schoolgaande kinderen veiliger maakt.

Het oneigenlijk gebruik van de scooters is bij het scooterverhuurbedrijf te Maaseik onder de aandacht ge-
bracht; deze wilde hieraan echter niet medewerken. Inmiddels zijn er routewijzigingsvoorstellen geopperd 
als oplossing voor het probleem.

De 30-kilometer zone voor het gehele dorp is geprioriteerd, een brainstormsessie is gepland, maar verder 
nog niet concreet in behandeling genomen.

o   Werkgroep Mededelingenbord 
Werkgroep: Rob Cuypers, Bert Kaumo en Jan Mueters

Het voorstel is om ter hoogte van de ingang van de voetbalvelden een mededelingenbord te realiseren 
waarop de data van de evenementen worden vermeld. Twee inwoners van ons dorp hebben dit initiatief 
samen met de voorzitter onderzocht.

De werkzaamheden worden door de initiatiefnemers verricht en het verzoek aan de gemeente was om de 
materiaalkisten te betalen. Door het vertrek van een ambtenaar is het project even geparkeerd.

Met vriendelijke groet, 
Jan Mueters


