


Voorwoord

Op 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. 
Voor u ligt het verkiezingsprogramma van VVD Stein.

Plannen maken we niet alleen: dat doen we als gemeente samen met 
inwoners, verenigingen en het bedrijfsleven. Alleen door in verbinding 
te blijven met elkaar, komen we samen verder. Het 
verkiezingsprogramma 2022-2026 is ons plan voor een gemeente Stein, 
waar iedereen zich thuis voelt.
De afgelopen periode heb ik namens VVD Stein de 
eindverantwoordelijkheid mogen dragen om op een constructieve wijze 
samen te werken in de gemeenteraad in het belang van onze Steinse
gemeenschap, hierbij ondersteund door de Steinse VVD leden.

Samenwerken met optimisme en de blik op vooruit aan de oplossingen 
voor de uitdagingen van nu en de toekomst. Samen komen we sterker 
verder.

Ik ben enorm gemotiveerd om voor u ook de komende 4 jaar weer aan 
de slag te gaan, om gemeente Stein nog mooier, fijner en beter te 
maken. Samen met en vóór alle inwoners en ondernemers van onze 
gemeente!

Frank Dassen
Lijsttrekker VVD Stein
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Politiek op gemeentelijk niveau is tastbaar en betreft lokale 
vraagstukken. Ik vind het interessant om de vraagstukken te leren 
kennen, vragen erover te kunnen stellen en vooral ook er actief iets 
mee te kunnen doen.

Als nummer twee op de lijst vind ik het ten eerste belangrijk dat we 
inzetten op verduurzaming van de gemeente, denkend aan komende 
generaties. Daarbij moet er wel ook rekening gehouden worden met de 
beurs van de inwoner en de ondernemer. 

Ten tweede is het mijns inziens belangrijk om te focussen op het 
ondersteunen van ondernemers en dus lokaal kopen te stimuleren. 
Goed contact tussen gemeente en winkeliers is daar essentieel. Onze 
strategisch gelegen gemeente kan hier veel bieden voor ondernemers.

Ten derde moeten er voldoende mogelijkheden zijn voor 
woningzoekenden om zich te vestigen in Stein, voor jong en oud. Juiste 
doorstroming is hierbij essentieel. Het opzetten van kleinschalige 
bouwprojecten kan hier kansen bieden.

Semna Rouschop
Kandidaat raadslid VVD Stein

3



Lokaal samen sterker verder

Inleiding

Beste inwoner van gemeente Stein

In gemeente Stein is VVD Stein dé partij, die als enige het 
Liberalisme als basis heeft voor haar politiek.
Kernwaardes van VVD Stein zijn: 
- vrijheid 
- persoonlijke verantwoordelijkheid
- gelijke kansen
- solidariteit met de zwakkeren
- duurzame verantwoordelijkheid voor onze leefomgeving. 

De focus ligt hierbij op de eigen verantwoordelijkheid van 
mensen en het recht om zijn of haar leven vorm te geven 
volgens hun eigen ideeën.
Met het huidige verkiezingsprogramma willen we laten zien 
hoe VVD Stein de toekomstige opgaven op de volgende 
thema gebieden wil aanpakken en oplossen.
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1. Economie en financiën

Gemeente Stein is een woongemeente in de Zuid-Limburgse Maasvallei waar het 
mogelijk is dorps te wonen in een verstedelijkt gebied met kwalitatief hoogwaardige 
voorzieningen en ruimte voor ondernemerschap en particulier initiatief. Een gemeente 
met een efficiënt en burgergericht bestuur en een gematigde belastingdruk.

Een bedrijfsvriendelijke gemeentepolitiek zal banen en leerplaatsen behouden 
of nieuwe creëren

VVD Stein zet zich in voor:
goede en doelgerichte contacten tussen gemeente en de Steinse (winkel)bedrijven
een gemeentelijke organisatie die zoveel mogelijk inkoopt bij lokale  ondernemers
aantrekkelijke kernen en winkelcentrum
een optimale regionale samenwerking tussen overheden
het creëren van goede randvoorwaarden voor een optimaal vestigingsklimaat  voor 
nieuwe en bestaande bedrijven

Een evenwichtig financieel- en investeringsbeleid leidt tot een aantrekkelijke 
vestigingsplaats

VVD Stein zet zich in voor:
verantwoord gebruik van belastinggeld
een lokaal eigentijds belastingsysteem. Hondenbelasting hoort daarin niet thuis
een inning van milieu gerelateerde belastingen volgens het principe “de vervuiler 
betaalt” 
financieel duurzame en gemeenschapsondersteunde gemeentelijke investeringen 
een continue monitoring van de gemeentelijke schuld met het doel het voorkomen 
van belastingverhogingen in de volgende raadsperiode
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Verdere professionalisering van de gemeente zal de dienstbaarheid in het 
belang van inwoners en ondernemers optimaliseren

VVD Stein zet zich in voor:
een efficiënte, burger- en bedrijfsvriendelijke, transparante communicatie  
gericht op jong en oud
een professionalisering van de gemeentelijke processen en het ontmantelen van 
onnodige bureaucratie
opwaardering van de nutsvoorzieningen en een snel digitaal netwerk (glasvezel, 
kabel), dit is essentieel voor ondernemers en thuiswerkers
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2. Milieu en energie, vervoer, ruimtelijke ordening

Gemeente Stein is een woongemeente met levendige kernen die uitnodigt tot 
recreëren in een prachtig en gevarieerd natuurgebied. 
Het is belangrijk dat een gemeente hierin stimuleert en faciliteert.

Gemeente Stein legt accenten op het gebied van milieu en energie die 
uitgaan van eigen verantwoordelijkheid en vrijwilligheid

VVD Stein zet zich in voor:
verduurzaming die betaalbaar blijft voor gezinnen en ondernemers
een goed ontwikkeld en betaalbaar verwarmingsnet (Het Groene Net) met 
toekomstbestendige basis voor warmteopwekking, waarbij alternatieve 
warmtebronnen beschikbaar zijn
de bevordering van alternatieve energieën en ecologische bouwmethoden door 
middel van stimuleringssystemen en door de persoonlijke verantwoordelijkheid 
van elk individu
de invoering van energiebesparende en milieuvriendelijke maatregelen in de 
gemeentelijke accommodaties als voorbeeldfunctie voor bedrijven en 
particuliere huishoudens
het nemen van meer verantwoordelijkheid door de gemeente Stein, voor de  
promotie van hernieuwbare energiebronnen
een heldere communicatie over de omgevingswet
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Gemeente Stein met een breed gedragen verkeers- en parkeerbeleid leidt tot 
reële en langdurige meerwaarde voor alle inwoners

VVD Stein zet zich in voor:
het voortdurend monitoren, herzien en zonodig aanpassen van het 
verkeers- en parkeerbeleid, rekeninghoudend met de behoefte van 
inwoners
aandacht voor de zorgen van bewoners en ondernemers, omdat deze veel  
bijdragen aan de eigen kracht en levendigheid van onze kernen
mobiliteit als basisvereiste van een vrije, zelfredzame samenleving
samen met het waterschap verkennen van de mogelijkheden om warmte 
uit de zuiveringen en het riool, alsmede verkoeling uit water kunnen 
gebruik om woningen van warmte en energie te kunnen voorzien

Een vooruitziende en duurzame ruimtelijke ordening die groei mogelijk 
maakt en tegelijkertijd natuurlandschap in stand houdt

VVD Stein zet zich in voor:
lokaal beleid ontwikkelen die de mogelijkheid biedt aan inwoners om voorrang te 
hebben op de lokale woningmarkt
het bouwen naar vraag en behoefte
goede doorstromingsmogelijkheden voor woningzoekenden in de gemeente, bij 
nieuwe (her)ontwikkelingen 
een welstandstoets alleen voor belangrijke gebouwen en monumenten, inwoners 
kiezen zelf hoe hun huis eruitziet. Middels een pilotwijk zetten we stappen naar 
een welstandvrije gemeente
het behoud van de bestaande cultuur- en landbouwgronden
de bescherming en het behoud van schone lokale recreatiegebieden rondom     
de kernen van Stein
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3. Openbare orde en veiligheid

Gemeente Stein is een plek om te wonen, te werken en waar een inwoner zich veilig 
kan voelen en die door een hoge mate van netheid van de openbare ruimte positief 
opvalt.

Met een eigen verantwoordelijkheid en op een respectvolle manier samen 
met elkaar omgaan en met de omgeving moet ertoe bijdragen dat gemeente 
Stein wordt gezien als een veilige en schone plaats

VVD Stein zet zich in voor:
de veiligheid van de bevolking met minimale beperkingen op de vrijheid van elk 
individu en bescherming van mensen en eigendommen
het inzetten van jeugdboa’s om overlast van jongeren op straat aan te pakken
meer invloed van inwoners en ondernemers op de inzet van cameratoezicht
preventieve maatregelen met betrekking tot vandalisme en zwerfvuil en het 
optimaal bestrijden ervan
zero-tolerance beleid op drugsbezit en gebruik
beantwoording van meldingen via de Mijngemeente app, binnen 24 uur
een uitgebalanceerd straatverlichtingsconcept om de veiligheid te bevorderen, 
inclusief het gebruik van innovatieve technologieën (LED, bewegingsdetectoren, 
enz.)
regelmatige metingen van de waterkwaliteit en het daarbij betrekken van 
burgers en scholieren, om hen bewuster te maken van het belang van schoon 
water in hun eigenleefomgeving
meer communicatie over het inzamelen van medicijnresten en het verbinden aan 
de ‘Ketenaanpak medicijnresten uit water’ die bedoeld is om het aantal 
medicijnresten in het water te verminderen 
het uitvoeren van een pilot om 3D zebrapaden aan te leggen voor meer 
verkeersveiligheid
dat de veiligheid en doorstroming voor alle verkeersgebruikers centraal staat. 
het verminderen van overlast door vrachtverkeer in de woonkernen welke     
geen bestemmingsverkeer is
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4. Maatschappij, gezondheid, gezin en onderwijs

Gemeente Stein schept goede randvoorwaarden voor haar burgers zodat zij 
zelfstandig tot op hoge leeftijd kunnen leven en zich kunnen ontwikkelen.

Onderwijs is de belangrijkste “grondstof” van Nederland. Gemeente Stein 
houdt hier rekening mee door te zorgen voor toekomstgerichte en 
multifunctionele schoolinfrastructuur.

VVD Stein zet zich in voor:
goede contacten tussen onderwijs en de lokale economie
verruimen mogelijkheden tot multifunctioneel gebruik van de schoolgebouwen in 
het belang van de Steinse gemeenschap
het promoten van nieuwe schooltypes (zoals: flexibel en meertalig onderwijs)
een sterk verankerd cultuur- en muziekonderwijs als basis voor muzikale 
ontwikkeling van creatieve talenten en expressie van jeugdigen

Gezinnen in gemeente Stein vinden het benodigde kader om hun kinderen 
een stevige basis te geven voor een zelfstandig leven.

VVD Stein zet zich in voor:
voorschoolse opvang door bevordering van particulier geïnitieerde 
kinderdagverblijven
een actieve promotie van het verenigingsleven in gemeente Stein, aangezien  
deze een belangrijke bijdrage kunnen zijn voor het jeugdwerk
het gebruik van gemeenschapsinfrastructuren (sportvelden, skatepark, 
jeugdcentrum, enz.) door jongeren
de ondersteuning van initiatieven van jongeren, we zien hierin een nadrukkelijke 
rol voor de Steinse Jongeren Adviesraad
het opstellen van beleid om pesten uit te bannen, aangezien pesten een veel 
voorkomend probleem is onder jongeren, of dit nu op straat, in de klas, op het 
sportveld of online is. In de gemeente Stein mag je zijn wie je bent
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Onze samenleving wordt steeds ouder. Gemeente Stein biedt senioren het 
kader dat ze nodig hebben om een menswaardig en zelfbewust leven te 
leiden.

VVD Stein zet zich in voor:
particuliere initiatieven die nieuwe woonvormen voor senioren creëren 
mogelijkheden tot zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen
het creëren van dichtbijgelegen gezondheidsdiensten
Initiatieven tegen eenzaamheid
het ontwikkelen van een ouderenvisie met en door ouderen

Anonimiteit in sociale relaties en betrokkenheid van inwoners bij de 
samenleving moet worden opgevangen door passende maatregelen.

VVD Stein zet zich in voor:
verdere doorontwikkeling participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek
voorkomen armoedevallen door werken lonend te maken 
om- en bijscholing gericht op iemands talenten en mogelijkheden en hoe dit 
aansluit op de arbeidsmarkt
stimulerende prikkels voor mensen in de bijstand
een continu persoonlijke begeleiding van mensen die in participatietrajecten  
zitten
de bevordering van particuliere initiatieven die hulpverlenen aan niet  
zelfredzame inwoners
het benutten van de voordelen van eigen kracht door het opzetten van een 
participatie-app: De "STEIN-APP". Ontwikkeling kan in samenwerking met lokale 
bedrijven en het onderwijs
het promoten van sport voor gehandicapten omdat inclusie een belangrijk doel is 
van onze samenleving en daar is bijna niets beters voor dan sport
het faciliteren en ondersteunen van de Dorps Ontwikkelings Processen  (DOP’s) 
zodat ze hun belangrijke signalerende en adviserende rol blijven vervullen
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Sterke gezondheidsinstellingen zorgen voor snelle toegang tot basiszorg in de 
gemeente Stein.

VVD Stein zet zich in voor:
snelle toegang tot noodzakelijke gezondheidszorg en voor het aantrekken van 
noodzakelijke gezondheidsinstellingen naar de kernen van Stein
het centraal stellen wat nodig is bij een zorgvraag en niet de regels of het         
aanbod
het zoveel mogelijk voorkomen van onacceptabele wachtlijsten in 
(jeugd)zorgverlening 
snelle acceptabele doorlooptijden WMO-aanvragen

In gemeente Stein wonen mensen van verschillende afkomst, religies, seksuele 
geaardheden, verschillende leeftijden en met verschillende behoeften. Wij 
liberalen willen ervoor blijven zorgen dat iedereen zich comfortabel en veilig 
voelt. Voor ons is er geen plaats voor intolerantie, haat en populisme 
ongeacht de politieke richting.

VVD Stein zet zich in voor:
het continue toetsen van de kwaliteit van taalcursussen voor mensen met een 
migratieachtergrond. Het vloeiend spreken van de Nederlandse taal is immers  de 
basis van alle integratie-inspanningen en maatregelen
het sneller integreren van migranten met een goede opleiding (geschoolde 
arbeiders) in de lokale arbeidsmarkt
uitbreiding van beroepsgerichte cursussen Nederlands, zodat migranten snel hun 
weg naar de arbeidsmarkt kunnen vinden
integratie via sport. Vooral kinderen en jongeren moeten kennis kunnen maken 
met sportverenigingen en -voorzieningen. Dit is een rol voor de buurtsportcoaches
het vergroten van de  zichtbaarheid van de hele breedte van onze samenleving 
door de diversiteit van onze samenleving beter weer te geven in reclame-
campagnes in de gemeente. Ongeacht je huiskleur en of je nu homo, lesbienne, bi 
of hetero bent, iedereen maakt deel uit van onze samenleving
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5. Toerisme en cultuur

Als toeristische regio biedt gemeente Stein een hoge levenskwaliteit door een breed 
scala aan recreatieve en culturele activiteiten, evenals sterk verankerde verenigingen en 
ondernemers.

Tradities en immaterieel erfgoed moeten in gemeente Stein worden beleefd als 
een belangrijk onderdeel van onze lokale identiteit. Tegelijkertijd moet Stein 
zich ook profileren als een open toeristische gemeente die bezoekers een 
exclusief aanbod aan vrijetijds- en culturele activiteiten biedt.

VVD Stein zet zich in voor:
de promotie van toerisme als een belangrijke tak van de lokale economie
het behouden van traditionele, culturele evenementen (festivals, sinterklaas, 
carnaval, etc.)
versterken van Stein als aantrekkelijke evenementengemeente 
(overnachtingsmogelijkheden)
ondersteuning van musea en binnen- en buitensportlocaties
ondersteuning van lokale (sport)verenigingen
een versterkte Steinse gemeenschap door vrijwillige betrokkenheid bij cultuur, taal, 
verenigingen en politiek
meer routes en voorzieningen (bankjes, paden, vislocaties, vogelkijkplaatsen) voor 
het genieten van water en natuur.
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De kandidaten van VVD Stein:

1. Frank Dassen
2. Semna Rouschop
3. Ab Broersma
4. Rob Helwig
5. Regina Lotz
6. Myrthe Helwig
7. Josyane Kremers
8. Elly Snackers
9. Patrick Ruijters
10. Rob Drummen
11. Peter Salden
12. Rob Hermens
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Persoonlijke ambitie kandidaten:

Ab Broersma 
Mijn ambitie is om onze gemeente zelfstandig te 
houden met de focus op een prima leefbare en veilige 
omgeving. Ik zet mij in voor een goed financieel 
beheer en het in stand houden en verder bevorderen 
van een sociale en verdraagzame Steinse
gemeenschap.

Rob Helwig
Ik ben en wil betrokken zijn in onze mooie gemeente, 
om die samen nog beter te maken. Ik vind het 
belangrijk om te  koesteren wat we hebben en goed 
gaat, maar ook aanpakken en verbeteren wat beter 
kan. Met respect voor ieders mening en vrijheid.

Regina Lotz
Ik zet mij graag in voor onze gemeenschap omdat ik 
het belangrijk vind dat iedereen zich volwaardig en 
welkom voelt, en op zijn of haar manier kan 
deelnemen aan onze samenleving. Vanuit mijn 
professie en achtergrond vind ik ondernemerschap en 
zorg belangrijk zaken om mij eveneens de komende 
jaren voor in te zetten.
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Myrthe Helwig
Vanuit mijn lidmaatschap van de Steinse Jongeren 
Adviesraad zet ik mij al in om meer te bereiken voor 
onze jongeren. Ik wil dit ook graag doen daar waar het 
beleid bepaald wordt, via de politiek. 

Josyane Kremers
Mijn persoonlijke ambitie is om onze mooie gemeente 
nog mooier te maken en nog beter te laten 
functioneren. Bij problemen van inwoners en 
ondernemers wil ik graag naar hun luisteren en 
maatwerk leveren..

Patrick Ruijters
Ik ben al verschillende jaren voor VVD Stein actief. Ik 
maak me zorgen over het teruglopen van de 
faciliteiten in onze kernen. Met name in Urmond en 
Berg aan de Maas zie ik dat van dichtbij. Graag wil ik 
me inzetten om deze te behouden en terug te 
brengen. 

Elly Snackers
Ik doe mee in de Steinse politiek omdat ik me wil 
inzetten voor onze ouderen. Vereenzaming is steeds 
meer waar te nemen. Verder is de veiligheid in het 
verkeer waar ouderen aan deelnemen een speerpunt 
waar ik mij graag voor wil inzetten. 
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Rob Drummen
Ik heb veel ervaring binnen de lokale overheid als 
juridisch- en beleidsadviseur bij de provincie, 
gemeente en waterschap. Ik vind het van groot belang 
dat iedere inwoner van Stein op de hoogte wordt 
gesteld van nieuwe ontwikkelingen of van wijzigingen 
in het beleid of van besluitvorming die hem of haar 
raakt. Een goed functionerende overheid luistert naar 
de burgers en naar het bedrijfsleven en stimuleert 
nieuwe ontwikkelingen en initiatieven.

Rob Hermens 
Zelf ben ik zelfstandig ondernemer en wil ik me 
inzetten voor verdere optimalisatie van het 
ondernemersklimaat in Stein. Verder wil ik graag een 
rol spelen om de kloof te dichten voor mensen met 
een achterstand op de arbeidsmarkt, hier kunnen we 
in Stein nog serieuze stappen zetten. En weg met de 
hondenbelasting natuurlijk.
. 

Peter Salden
Lijstduwer VVD Stein
Als oud wethouder van deze gemeente en met meer dan 20 jaar gemeentelijke 
politieke ervaring ben ik er trots op om de lijstduwer te zijn voor de kandidaten op 
deze lijst.
Jong en oud, allen gedreven om de liberale grondgedachte uit te dragen.
Allen kanjers met hun eigen specifieke kennis en ervaring.
Hopende op uw stem voor een liberaal betere en veiligere gemeente. 
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Kunnen wij op 14 – 15 – 16 maart op je stem rekenen?

Lijst 5
www.stein.vvd.nl

frank.dassen@gemeentestein.nl
©VVD Stein

Stockfoto’s met dank aan www.unsplash.com

Stein
Blijft goed
Wordt beter
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