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TOEKOMSTDEBAT ‘Gemeente Stein zou meer verantwoordelijkheid bij inwoners en verenigingen moeten leggen’

Burgers willen meer invloed
door Frans Dreissen

BERG AAN DE MAAS – Minder betutteling en meer verantwoordelijkheid bij de burgers. De gemeente
meer in de rol als dienstverlener,
aanjager, ondersteuner en minder als souffleur en regeerder.
„Burgers en verenigingen kunnen zelf veel beter bepalen wat
er belangrijk is in de gemeente
of een dorpskern.”

De rol van de gemeente in de toekomst van Stein. Het is woensdagavond één van de vele onderwerpen die tijdens het goed bezochte
debat ‘Het Stein van Morgen’ worden aangeroerd.
Debatteren over de toekomst
van Stein betekent veelal vergezichten schetsen door een rooskleurige
bril. Stein, toch bepaald niet de
meest vernieuwende gemeente,
houdt zichzelf een spiegel voor.
Durft zich kwetsbaar op te stellen.
En hoopt vooral op input vanuit de
gemeenschap.
Maar die laatste laat zich - belanghebbenden en politici even buiten
beschouwing gelaten - nog te sporadisch horen. Zo ook de jeugd, die
nauwelijks in de zaal vertegenwoordigd is. „Stein biedt jongeren te
weinig woonruimte”, wordt er wel
gezegd. En, zo vrezen twee tieners
in de zaal: „Ik denk dat we vanwefoto Johannes Timmermans
ge de werkgelegenheid de gemeen- De jeugd was in het door Felix Meurders geleide debat over ‘Het Stein van Morgen’ slechts sporadisch vertegenwoordigd.
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Stein anno 2030 volgens de jongerenadviesraad

