
Het Stein van morgen begint vandaag:

Stein dat zijn 
wij allemaal!

project, de klankbordgroep en de deskundigen ateliers. 
Dit alles maakt deel uit van dit interactieve  
traject om te komen tot een gedragen visie. Tot slot 
maken we op de website ook gebruik van beeld
materiaal dat ingestuurd wordt door deelnemers aan 
de foto en filmwedstrijd. 

Voor vragen >> 
toekomstvisie@gemeentestein.nl

Doet u mee?
Gemeente Stein wil gebruik maken van een burgerpanel bestaande uit 
een vijftigtal 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 

www.studioZebravink.nl 
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Geef uw mening op www.hetsteinvanmorgen.nl

Lancering website!
home      het project      nieuws      de vijf pijlers      agenda      links      contact

zoekOp naar 2020!
Welkom op de site van de strategische toekomstvisie gemeente 
Stein. Met deze site willen we je meer inzicht geven in de 
ontwikkelingen binnen onze gemeente in de komende veertig 
jaar.  lees meer >>
 

Afval in de toekomst
Ommy nulputpat. Cincipit in et praesequis nullaore minisl 
eugiamcore magna at ver alis numsan ullam volut autem zzrit, 
quis nos at. Riuscidui tem eriuscilla facipsum eum dolortisl 
utate modit lut aut aliquisi. Ortionsenim nullum in vel irit 
ullaoreet laore eumsan ute facidunt accum augait praessectet in 
henit ip ea alit augue feum velesed tincidunt ipit euismodiat, 
vullaor erostrud modolent ulput amet et.   lees meer >>
 

geef jouw
mening
Stein buit de kansen binnen 
de gemeente op het gebied
recreatie, toerisme en 
senioreneconomie niet
voldoende uit.

     Eens

     Oneens
  
     Reactie 

Laat ons jouw mening 
weten en stem!

denk met
ons mee!

In de week van 21 februari lanceren we 
een speciale interactieve website over  
de toekomstvisie van Stein: www.hetstein-
vanmorgen.nl. 

Op deze website plaatsen we stellingen waar u direct 
op kunt reageren. Deze worden regelmatig ververst 
en gaan over één van de thema’s waar de  
visie op gebouwd wordt. U kunt uiteraard ook uw 
mening of visie delen op het forum op de website. 
Op de startpagina staan filmpjes met de  
burgemeester, maar ook inwoners uit de gemeente 
komen aan het woord. Verder vindt u er nieuws
berichten, digitale nieuwsbrieven, informatie over het 

Elke dag lezen we in de krant  
ontwikkelingen die ook op Stein 
afkomen. Zoals vergrijzing van de 
bevolking, krimp, individualise
ring (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 samen 

Slotdebat
Eén programmaonderdeel staat
als een paal boven water en dat is 
een slotdebat met inwoners. We 
rekenen ook op úw deelname! 
Zodra het programma vastere  
vormen aanneemt, kunt u dat  
lezen in De Schakel en op  
www.hetsteinvanmorgen.nl. 

Eind mei / begin juni willen we rondom de interactieve aanpak om te komen tot een toekomst-
visie voor Stein, de ‘Week van de toekomst’ organiseren met allerlei activiteiten met en voor 
inwoners van onze gemeente. De voorbereidingen voor dit programma zijn in volle gang. 
We betrekken daarbij onder andere scholen uit Stein, de fotoclub, Stichting Maaskentj, foto- en 
filmliefhebbers, inwoners uit onze gemeente en de SJAR. 

Week van de toekomst…

Kiek op Stein: 
Foto en filmwedstrijd jouw  
‘Stein van morgen’

Die visie wil het gemeentebestuur 
van Stein samen met u gaan  
schrijven (in woord én beeld).  
Het moet ONZE visie worden. 
Daarom organiseert de gemeente 
Stein de komende maanden diver
se gesprekken. Variërend van ver
ken nende gesprekken tot ateliers 
met deskundigen. Maar ook een 
debat met inwoners. Verder is er 
ook de mogelijkheid voor iedereen 
die dat wil te reageren op stellin
gen of de mogelijkheid om een 
mening achter te laten op de  
spe ciale website die binnenkort 
wordt gelanceerd. Daarnaast wordt 
een foto en filmwedstrijd ge  
orga niseerd en willen wij  kinderen 
betrekken bij dit project. De jeugd 
heeft immers de toekomst! Ter  
afsluiting vindt de ‘Week van de 
toekomst’ plaats.

werken 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 gemeente bestuur om  
beslissingen te nemen en keuzes te 
maken. 

Hoe ziet ‘Het Stein van morgen’ er uit? Wat voor gemeente 
wil Stein in 2020 zijn? Oftewel waar moet de toekomstvisie 
van Stein over gaan? Die vragen wil het gemeentebestuur  
van Stein samen met inwoners en vertegenwoordigers van 
verenigingen, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties  
– zoals scholen, instellingen in de woningbouw en gezond-
heidszorg – beantwoorden. 

Deze aanpak is geheel in de lijn 
met het spoorboekje In(ter) actie  
in gemeente Stein zoals de 
gemeente raad dat vorig jaar 
heeft vast gesteld. Het ge
meentebestuur van Stein wil  
namelijk inwoners meer betrek
ken bij het tot stand komen van  
plannen en beleid. 

Volgende week schrijft de gemeente Stein een foto- en filmwedstrijd  
uit in het kader van het project ‘Strategische Toekomstvisie Stein’. 
Dan kunt u letterlijk en figuurlijk prijsschieten! Lees volgende  
week meer in De Schakel en op www.hetsteinvanmorgen.nl die  
binnenkort online gaat. 

Prijsschieten
De gemeente bespreekt samen met vertegenwoordigers uit de  
Steinse samenleving wat voor een gemeente Stein in de toekomst  
wil zijn. Daarbij worden zoveel mogelijk mensen en op verschil-
lende manieren betrokken. Die visie willen we ook samen met  
foto- en filmliefhebbers maken. Naast woord is ook beeld belang-
rijk. Een selectie van het ingezonden materiaal wordt tentoon gesteld 
tijdens ‘De Week van de toekomst’ en plaatsen we op de website. 
Het beeldmateriaal zal vervolgens ook gebruikt worden in andere  
uitingen van de gemeente zoals bijvoorbeeld de toekomstvisie,  
informatiepagina, gemeentegids of evenementenkalender.  

Lees volgende week meer over spelregels, prijzen,  
wijze van aanleveren materiaal en adressering 
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