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STEIN WERKT AAN VISIE VOOR ‘MORGEN’
• Provinciale
Statenverkiezingen
• De raad vergadert
• E-mailservice
bekendmakingen
• Vacatures Culturele
Werkgroep Stein
• Kunstketting 2011
• Ontwerp
verkeersbesluit
TWC Stein
aanvullende
verkeersmaatregelen
• Nieuw in zwembad
Steinerbos:
privézwemles
• Vacatures
vrijwilligerswerk
• Bouwzaken
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Stein - Hoe ziet ‘Het Stein
van Morgen’ uit? Wat voor
een gemeente wil Stein in
2020 zijn? Ofwel waar moet
de toekomstvisie van Stein
over gaan? Die vragen wil het
gemeentebestuur van Stein
samen met inwoners en met
vertegenwoordigers van verenigingen,
bedrijfsleven,
maatschappelijke organisaties zoals scholen, instellingen in de woningbouw en gezondheidszorg
beantwoorden.
Elke dag lezen we in de krant
ontwikkelingen die ook op
Stein afkomen. Zoals vergrijzing van de bevolking, krimp,
individualisering (mensen
zien zichzelf steeds minder
als deel van een groep) de digitalisering en de mogelijkheden die dit biedt om 24 uur
per dag via internet te winkelen, informatie te verzamelen, vragen te stellen of te discussiëren op een forum, een
paspoort aan te vragen, een
huwelijk te regelen. Maar ook
over verenigingen die gaan
samenwerken of soms zelfs
op houden te bestaan omdat
er te weinig leden zijn.
Veel van die ontwikkelingen
hebben grote invloed op de
taak en rol van de overheid en
specifiek voor de gemeente.
Stein wil een toekomstvisie
en daarmee een koers uitzetten, een richting bepalen. Een
visie dient als het ware als een
kompas en helpt het gemeentebestuur beslissingen
te nemen en keuzes te maken.
Die visie wil het gemeentebestuur van Stein samen met
u gaan schrijven (in woord en
beeld). Het moet de visie van
de inwoners van de gemeente Stein worden. Daarom organiseert de gemeente Stein
de komende maanden diver-

se gesprekken. Variërend van
verkennende gesprekken tot
ateliers met deskundigen,
maar ook een debat met inwoners en de mogelijkheid
voor iedereen die dat wil te
reageren op stellingen of
door een mening achter te laten op een speciale website
die in week 8 wordt gelanceerd. Daarnaast organiseert
de gemeente ook een film/en
fotowedstrijd en wil Stein
kinderen betrekken bij dit
project. De Jeugd heeft immers de toekomst.

De gemeente Stein wil ook
gebruik maken van een burgerpanel bestaande uit een 50
tal inwoners van Stein die bereid zijn om wekelijks op een
stelling te reageren en als vast
panellid deel willen nemen
aan de (digitale) forumdiscussie op de speciale website. Interesse? Geef u dan op
via toekomstvisie@gemeentestein.nl Eind mei/begin juni wil de gemeente Stein afsluiten met een week van de
toekomst met diverse activiteiten met en voor de inwoners van de gemeente Stein.

Deze interactieve aanpak is
geheel in de lijn met het
spoorboekje In(ter) actie in de
gemeente Stein zoals de gemeenteraad dat vorig jaar
heeft vastgesteld. Het gemeentebestuur van Stein wil
namelijk bewoners meer betrekken bij het tot stand komen van plannen of beleid.
De eerste verkennende gesprekken met een dertigtal
mensen hebben plaats gevonden. De uitkomsten daarvan zijn gebruikt voor een
eerste gespreksronde met
raadsleden. Inmiddels zijn er

twee nieuwsbrieven verschenen en bereidt de gemeente
een tweede ronde met gesprekken voor, de zogenaamde deskundigen ateliers. Ook
laat de gemeente Stein mensen aan het woord in korte
filmpjes op de speciale website. Lees meer over dit project in dit blad in de week van
14 februari.
Binnenkort komt er ook meer
informatie op de speciale
website en vanaf begin februari op de informatiepagina in De Schakel.

4 OP ’N RIEJ HEEFT HET WEER GEFLIKT
Steevens

1 x 90

reijnders
1x82

Uermend - 4 Op ’n Riej
heeft het weer geflikt. Uermend gaat Sjpastelaovend
vieren in De Heuf Panningen
tijdens de LVK finale op 18 februari. Al vrij snel werden
Herman, Jo, Jean, Harrie en de
vele supporters bij het beluisteren van het radioprogramma via L1radio uit hun lijden
verlost: ‘Sjpastelaovend staat
in de finale’. Café Hetzendael stond op z’n kop, de sfeer
was geweldig, er was drank en
spek met ei in overvloed. Alle optimisten weten het zeker:
“4 Op ’n Riej is een zeer sterke favoriet.”
Feest in Hetzendael. Foto: Hennie van Eijsden

