
vrijdag, 10 juni 2011

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

door Frans Dreissen

BERG AAN DE MAAS – Minder betut-
teling en meer verantwoordelijk-
heid bij de burgers. De gemeente
meer in de rol als dienstverlener,
aanjager, ondersteuner en min-
der als souffleur en regeerder.
„Burgers en verenigingen kun-
nen zelf veel beter bepalen wat
er belangrijk is in de gemeente
of een dorpskern.”

De rol van de gemeente in de toe-
komst van Stein. Het is woensdag-
avond één van de vele onderwer-
pen die tijdens het goed bezochte
debat ‘Het Stein van Morgen’ wor-
den aangeroerd.

Debatteren over de toekomst
van Stein betekent veelal vergezich-
ten 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 - belang-
hebbenden en politici even buiten
beschouwing gelaten - nog te spora-
disch horen. Zo ook de jeugd, die
nauwelijks in de zaal vertegenwoor-
digd is. „Stein biedt jongeren te
weinig woonruimte”, wordt er wel
gezegd. En, zo vrezen twee tieners
in de zaal: „Ik denk dat we vanwe-
ge de werkgelegenheid de gemeen-
te straks wel móéten verlaten.”

„Als we niet gaan focussen, dan
kunnen we binnen tien jaar de ba-
sisscholen sluiten en dan gaat die
spiraal verder”, heft Peter Groos (di-
recteur Groenewald) een waarschu-
wende vinger. Maar hoe focus je?
„Laat het bedrijfsleven in scholen
investeren en dan bieden wij kwali-
tatief zeer goed onderwijs”, oppert
Ron Crutzen van basisschool Ke-
rensheide. De toekomst begint met
jongeren perspectief te bieden.

„Stein bruist niet”, constateert
Belle Joosten als het thema toeris-
me ter sprake komt. Debatleider Fe-
lix Meurders heeft wel hordes fiet-
sers ontwaard, maar welgeteld
maar één bed & breakfast. „Mis-
schien benut Stein de toeristische

kansen wel onvoldoende.” „Werk
meer samen met de andere kant
van de Maas, ons spiegelbeeld.

Knoop contacten aan en leg verbin-
ding aan”, vindt Guus Peters.

Een heikel thema is ‘fusie’. Bij-

voorbeeld van Steinse voetbalvere-
nigingen. Pittige discussies over
vóór en tégen. Maar dat erover ge-

discussieerd wordt, is op zich al
een groot winstpunt.

Een sterke gemeente heeft de
toekomst. En hoe word je sterk?
Door bij inwoners meer draagvlak
te creëren voor beleid. Burgerparti-
cipatie lijkt het toverwoord.

„Geef als gemeente de burgers
en verenigingen meer ruimte en zo-
nodig ook geld”, vindt Freija Pij-
nenborg. Het idee kan de politici
(nog) niet echt bekoren. Maar daar
zijn juist dit soort debatten voor be-
doeld. Om als politiek en gemeen-
schap dichter bij elkaar te komen
en zodoende de Toekomst van Stein
uiteindelijk vooral sámen gestalte
te geven.

Wordt dus zeker nog vervolgd.

De jeugd was in het door Felix Meurders geleide debat over ‘Het Stein van Morgen’ slechts sporadisch vertegenwoordigd.  foto Johannes Timmermans
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Stein anno 2030 volgens de jongerenadviesraad
� Stein is in 2030 nog
steeds een zelfstandige,
groene gemeente met
een knus dorpskarak-
ter. Veilig, zonder ver-
keerslichten.
� Het centrum van de
kern Stein is avontuur-
lijk, speels en gezellig
ingericht met horeca,

kleine ondernemingen,
een multifunctioneel
centrum en een bieb.
� Sportaccommodaties
liggen in de buurt van
scholen en buurtcentra.
� Er wordt intensief sa-
mengewerkt door scho-
len, dagopvang, scou-
ting en verenigingen.

� Alternatieve invul-
ling bij leegstand: in
leegstaande kerk bij-
voorbeeld horeca of cul-
turele activiteiten.
� Het straattheater
bloeit en er is veel aan-
dacht voor recreatief
dagtoerisme.
� Ouderen kunnen cen-

traal wonen in zorghof-
jes, dicht bij alle voor-
zieningen.
� De Steinse politiek is
minder negatief.
� De wijkagent is her-
kenbaar op straat. Op ri-
sicoplekken wordt de
veiligheid vergroot mid-
dels cameratoezicht.

De Limburger


