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Beste Elsloonaar,  
 
Hartelijk dank voor uw inzet en aanwezigheid op donderdag 23 januari 2014 tijdens de 
Eigenkracht-bijeenkomst in Maaslandcentrum te Elsloo.  
 
Tijdens deze bijeenkomst heeft u diverse onderwerpen ingebracht en met ons gedeeld. 
Onderwerpen die voor u en voor de toekomst van Elsloo relevant zijn en die worden 
beïnvloed door allerlei maatschappelijke veranderingen. Hieraan willen wij samen met u 
vanuit de Eigenkrachtvisie aandacht besteden.  
 
Deze eerste bijeenkomst was een mooie aftrap. We hopen dat u samen met andere 
inwoners en met ons verder wilt nadenken over de uitwerking van deze thema’s. 
De door u ingebrachte thema’s vindt u terug in het bijgevoegde verslag.  
 
Deze week organiseren wij vergelijkbare bijeenkomsten in de overige kernen  
van de gemeente Stein. De uitkomsten en contacten van alle vijf de bijeenkomsten 
gebruiken wij voor het opstellen van de Eigenkrachtvisie en om verder met u en andere 
inwoners in gesprek te gaan en tot uitvoering te komen.  
Aanwezigen die hebben aangegeven mee te willen werken om de ideeën tot een succes  
te maken, benaderen wij op korte termijn.  
 
De Eigenkrachtvisie is eind februari 2014 klaar en zult u per mail ontvangen. 
 
Graag tot ziens en samen houden we de kernen van gemeente Stein sociaal en vitaal!  
 
M.F.H. Leurs-Mordang 
Burgemeester gemeente Stein  
 
STEIN … WIL JE ZIEN! 
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Thema: Verkrijgen / behoud vrijwilligers en faciliteren buurtverenigingen 
 

Omschrijving thema: Veel verenigingen zitten met een tekort aan vrijwilligers, wat 
kun je hier als dorp aan doen? Buurtverenigingen doen veel en zouden beter 
gefaciliteerd moeten worden, wat zijn de manieren hiervoor? 

Inbrenger:  Peter Gulikers 
Deelnemers gesprek: 7 personen o.a. Sjef en Trees Muijtjens, Willem Maasen en 
Mien Verboort. 

Punten van bespreking en conclusies:  
- Buurtvereniging: men kreeg geen vergunning voor het afsluiten van straten tbv 

buurtfeesten. Dit werkt vrijwillige inzet voor de gemeenschap tegen. 
- In hoeverre vindt de gemeente de buurtverenigingen van belang: dit wordt niet 

duidelijk uitgedragen (geen contact vanuit gemeente). Van andere kant moet je 
het zelf ook opzoeken (eigen kracht tonen). 

- Kunnen gemeenten buurtverenigingen informeren als er nieuwe inwoners komen 
wonen in de buurt? (Is er een privacyverbod?) Je zou ook als buurtvereniging zelf 
op de hoogte moeten blijven. Waarom zou de gemeente dit moeten regelen? 

- Je zou elkaar als (buurt)verenigingen kunnen helpen door samen te werken en 
niet het wiel iedere keer opnieuw uitvinden. 

- Voor nieuwe vrijwilligers zul je moeite moeten doen: zelf persoonlijk benaderen. 
- Er is wel behoefte aan een verenigingslokaal/buurthuis voor ontmoeting waar de 

kosten beperkt zijn. De gemeente heeft hier flink geprivatiseerd waardoor 
inwoners/verenigingen elkaar niet meer treffen. Je kunt je afvragen hoeveel het 
mag kosten voor de gemeenschap om bij elkaar te komen: wat is de drempel voor 
huur en consumpties? En het hier met de exploitant/beheerder over hebben. 

- Is er in Elsloo een gebouw zoals in Meers (sociale ontmoetingsplaats) waar de 
verenigingen tegen beperkte kosten gebruik van kunnen maken? Of zitten alle 
openbare accommodaties bij een commercieel exploitant?   

Hoe gaan we dit als dorp uitvoeren en welke ondersteuning hebben we daarbij 
nodig?  
- Verenigingen bij elkaar brengen om samenwerkingsopties na te gaan 
- Zelf vrijwilligers werven actief 
- Buurthuisprobleem aankaarten bij gemeente 

Wie doet mee? Wie uit de buurt willen we verder betrekken? Niet over gehad 
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Thema:  Brede samenwerking 
 

Omschrijving thema:  
1. Samenwerking tussen Elsloo en andere dorpen (Stein, Beek en over de Maas 

heen, zelfs euregionaal) 
2. Samenwerking tussen verenigingen 

Inbrenger: Guus Peters 
Deelnemers gesprek: Willem Maassen, Cees en Lucie Lutgendorff, Corina Schouten, 
Boudewijn Janssen, Wim Thomassen, Wim Hanssen 

Punten van bespreking en conclusies:  

 Meer saamhorigheid: nieuwkomers in het dorp een ‘maatje’  toewijzen voor een 
introductieprogramma. 

 Er wordt teveel in hokjes gedacht: jongeren/ouderen. 

 Verenigingen vissen allemaal in dezelfde vijver: waarom niet samen één 
carnavalsconcert in plaats van zeven concerten. 

 We moeten verder kijken dan de eigen vereniging. Hoe kun je beginnen? Niet de 
ene vereniging laten aansluiten bij de andere, maar samen iets nieuws beginnen. 

 Instellen van een dorpsraad  een brede oproep en wie er komt, die doet er toe. 

 Met elkaar praten rond thema’s als speelvoorzieningen. 

 Er zijn goede voorbeelden van samenwerking: IVN Elsloo en Stein, 
archeologiemuseum en streekmuseum. 

 Verenigingen kunnen samen dorpsevenementen organiseren: eigen belang moet 
niet voorop staan, wel leefbaarheid. Samen evenementenkalender opstellen. 

 Het is belangrijk om scholieren te interesseren voor verenigingen. 

Hoe gaan we dit als dorp uitvoeren en welke ondersteuning hebben we daarbij 
nodig?  
Vanuit de gemeente verenigingen helpen om samen te gaan werken. De eerste keer 
vanuit de gemeente het samen komen organiseren. 

Wie doet mee? Wie uit de buurt willen we  verder betrekken? 
Guus Peters, Wim Thomassen, Willem Maassen, Wim Hanssen en Boudewijn Janssen 
doen mee en willen hun verenigingen betrekken.  
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Thema:  Drugshandel / drugsoverlast 
 

Omschrijving thema:  
Drugshandel in de kern Elsloo, eerst op parkeerplaats achter Haslou. Nu verplaatst 
naar Scharberg, weg  naar Geulle en langs het kanaal (achter het kasteel). 

Inbrenger: Boudewijn Janssen 
Deelnemers gesprek: Paul Thomassen, Robert Thomissen 

Punten van bespreking en conclusies:  

 In Elsloo wordt op diverse plekken drugs gedeald, ook vrij agressief bij feesten 

 Plaatsen van het hek bij Haslou heeft iets opgeleverd voor de direct 
omwonenden, en heeft tot verplaatsing van het probleem geleid. 

Hoe gaan we dit als dorp uitvoeren en welke ondersteuning hebben we daarbij 
nodig?  

 Regelmatige politiecontrole op de bekende plekken in Elsloo, met name ’s avonds 
en ’s nachts 

 Gedoogplek voor softdrugs inrichten 

 Duidelijkheid over waar de grens ligt van wat bewoners, politie en gemeente 
acceptabel vinden (wat moet nog kunnen en wat niet meer: 
verwachtingenmanagement, dialoog starten) 

Wie doet mee? Wie uit de buurt willen we  verder betrekken? 
Idee van gedoogplek voorleggen aan de SJAR voor uitwerking. 
Kijken of de jongeren die drugs gebruiken betrokken kunnen worden (rol 
jongerenwerk?)   
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Thema:  Jongerenhuisvesting 
 

Omschrijving thema:  
Er is onvoldoende huisvesting voor jongeren in Elsloo. De woningen die er zijn, zijn 
bezet en komen nauwelijks leeg. Om jongeren aan Elsloo te binden is geschikte en 
betaalbare huisvesting nodig. 

Inbrenger: Guus Peters 
Deelnemers gesprek: Jo Nijsten, dhr. Stijnen, dhr. Kusters, Marianne Lamers, dhr. en 
mevr. Van Zeelandt 

Punten van bespreking en conclusies:  

 Er is behoefte aan betaalbare woonruimten voor jongeren 

 Er is beperkt huisvestingsaanbod voor jongeren in Elsloo 

 Dorpsbewoners zien jongeren vertrekken 

Hoe gaan we dit als dorp uitvoeren en welke ondersteuning hebben we daarbij 
nodig?  

 Jongeren en ouderen bij elkaar brengen (gemengde woonvormen, zoals rond het 
Heilig Hart). Jongeren en ouderen hier leven echt samen. 

 Meer aandacht besteden aan het informeren van jongeren dat ze zich kunnen 
laten inschrijven voor een woning bij de woningcorporaties in de gemeente. 

 Aanbod corporaties ook via facebook onder aandacht van jongeren brengen. 

 Meerdel (voormalig zigeunerkamp) is een optie voor jongerenwoningen (bijv. 
‘container’-bouw). 

 Andere mogelijkheden zijn: oud postkantoor, oude apotheek (Dor. 
Verschureplein), Joh. Riviusstraat (pand woningstichting), fysiotherapie Snijders 
(Past. Thissenstraat). 

Wie doet mee? Wie uit de buurt willen we  verder betrekken? 
Er moet een open discussie gestart worden tussen gemeente, woningcorporatie en 
betrokken jongeren uit Elsloo.  
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Thema:  Toekomst voorzieningen 
 

Omschrijving thema:  
Toekomstbestendig maken en/of houden voorzieningenniveau 

Inbrenger: Seddik Ghoule 
Deelnemers gesprek: Jack Meijers, Henk Dassen, Wim Hanssen, Frank Dassen, Jouke 
Sipsma 

Punten van bespreking en conclusies:  

 Maatschappelijke stage intensiveren.  

 Jongeren meer betrekken bij verenigingen. 

 Synergie creëren tussen verenigingen, onderwijs, cultuur, maatschappelijke 
organisaties. 

 Multifunctionele voorzieningen die goed bereikbaar zijn (financieel en mobiliteit). 

 Multifunctioneel gebruik maken van accommodaties en dit faciliteren.  

 Voorzieningen voor jong en oud. 

Hoe gaan we dit als dorp uitvoeren en welke ondersteuning hebben we daarbij 
nodig?  

 Daadkrachtig optreden van raad (vertegenwoordiging burgers). 

 Busje vanuit gemeente faciliteren waarmee ouderen naar voorzieningen worden 
gebracht (m.b.v. vrijwilligers) en uit de eenzaamheid worden gehaald. 

 Verminderen van bureaucratie bij initiatieven en goede ideeën en deze indien 
nodig ook faciliteren. Participatie gebeurt, dit moet je wel waarderen.  

 Jongeren verantwoordelijk maken in verenigingen en gebruik maken van jongeren 
(denk ook aan de Steinse Jongeren Adviesraad, SJAR). 

 Sportdag organiseren met onderwijs en gemeente (bijv. Koningsdag). 

Wie doet mee? Wie uit de buurt willen we verder betrekken? Burgers, verenigingen, 
maatschappelijke organisaties, scholen, jeugdzorg en gemeente. 
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Thema:  Werkgelegenheid / economie / participatie 
 

Omschrijving thema:  
Werkgelegenheid, economie waarbij iedereen meetelt 

Inbrenger:  Marianne Lamers, Jose Ie en Seddik Ghoule 
Deelnemers gesprek: Marianne Lamers, Jose Ie en Seddik Ghoule 

Punten van bespreking en conclusies:  

 Behouden van werkgelegenheid voor hoogopgeleiden tot ambachtswerken. 

 Iedereen telt mee en moet meedoen met het arbeidsproces. 

 Bedrijven behouden en aantrekken voor Elsloo/Stein. 

 Faciliteren van vrijwilligerswerk, zinvolle dagbesteding. 

Hoe gaan we dit als dorp uitvoeren en welke ondersteuning hebben we daarbij 
nodig?  

 Mensen vanuit werkbedrijf inzetten voor maatschappelijke doelen. Zorgen voor 
ontmoetingsplekken (bankjes ed.). 

 Social return belangrijker maken, werklozen inzetten bij aanbestedingen. 

 Aanbestedingen die lokaal kunnen ook lokaal aanbesteden. 

Wie doet mee? Wie uit de buurt willen we verder betrekken? 
Gemeente, bedrijven, burgers, maatschappelijke organisaties. 
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Thema:  Binding tussen politiek en burger 
 

Omschrijving thema:  
Transparantie in het acteren van het politiek en ambtelijk apparaat. 
Betrokkenheid tussen burgers en politiek versterken. 

Inbrenger: Paul Thomassen en J. Horsels 
Deelnemers gesprek: Wim Hansen, Clim en Mia Daemen, Truus Mietus 

Punten van bespreking en conclusies:  

 Terugkoppeling ingebracht (voorbeeld Kempken): hierover vraag gesteld aan 
gemeente, maar geen duidelijke reactie / niet duidelijk wat er met de vraag is 
gebeurd; betere feedback gewenst! 

 Waar moet ik terecht met mijn vragen en wanneer word ik serieus genomen? 

 Betrokkenheid burgers neemt af als gevolg van politiek gekonkel en het feit dat 
mensen te lang op de plek blijven zitten. 

o Maximaal termijn instellen voor raadslidmaatschap. 
o Jongere mensen sneller hoger op de verkieslijsten te zetten. 

Hoe gaan we dit als dorp uitvoeren en welke ondersteuning hebben we daarbij 
nodig?  

 Dorpsraden voor alle kernen instellen zodat binding tussen burgers en politiek 
wordt versterkt en daarmee de betrokkenheid bij de politiek wordt vergroot, weg 
naar politiek korter maken.  

 Versterken effectiviteit van raadsvergaderingen: concreter/duidelijker en aantrek-
kelijker maken voor de burger, snellere besluitvormingen hierdoor mogelijk. 

Wie doet mee? Wie uit de buurt willen we  verder betrekken? 
Burger en politiek  
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Thema:  Jongeren 
 

Omschrijving thema:  
Hoe houden we jongeren in de gemeente.  
Aantrekkelijke jeugdactiviteiten voor iedereen, jeugd en opvoeding. 

Inbrenger:  Jose Ie 
Deelnemers gesprek: Jose Ie, Jos Hansen Hans Fredrix 

Punten van bespreking en conclusies:  

 Verantwoordelijkheid ouders, brede school stimuleren. 

 Van jeugdigen wordt verwacht om meer samen te leren, spelen, werken en 
vaardigheden te ontwikkelen. 

 Zo meer maatschappelijke betrokkenheid ontwikkelen. 

Hoe gaan we dit als dorp uitvoeren en welke ondersteuning hebben we daarbij 
nodig?  

 Er wordt meer verwacht van enerzijds ouders en anderzijds school om jongeren 
door te laten stromen naar verenigingen.  

 Tevens stimuleren kinderen om buiten te spelen en sociale contacten te leggen. 

Wie doet mee? Wie uit de buurt willen we  verder betrekken? 
Elke ouder, school en jeugd zelf. 
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Thema:  Speeltuinbeleid 
 

Omschrijving thema:  
Indeling en verantwoordelijkheid en eventuele budget voor speeltuin  
Wat te doen met hangjongeren?  

Inbrenger: R. Thomissen 
Deelnemers gesprek: Boudewijn Janssen 

Punten van bespreking en conclusies:  
Visie op het gebruik en de indeling van speeltuinen.  

Hoe gaan we dit als dorp uitvoeren en welke ondersteuning hebben we daarbij 
nodig?  

 Wie bepaalt de indeling van de speeltuin (de gemeente of de gebruikers?). De 
gebruiker de indeling c.q. inrichting van de speeltuin laten bepalen! 

 Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van de toestellen? Vraag aan de 
gemeente om in onderhoud te voorzien. Overleg over wat beheerder zelf kan en 
wil doen.  

 Vraag aan de gemeente om groenonderhoud (bermen met bosmaaier) en 
groenonderhoud in de speeltuin op dezelfde dag uit te voeren.  

 Welk budget is beschikbaar voor de speeltuin? Dit om planning te maken voor 
onderhoud en investering.  

 Hoe om te gaan met hangjeugd in de speeltuin? Zijn er maatregelen? Aanspreken 
alleen door beheerder is lastig.  

Wie doet mee? Wie uit de buurt willen we  verder betrekken? 
R. Thomissen 
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Thema:  Verkeersveiligheid in het algemeen (2 formats ingevuld) 
 

Omschrijving thema:  
Mogelijk 30 km zone in Michiel de Ruiterstraat. 
Fietspaden, wandelpaden, sportiviteit bevorderen, oversteekplaats. 

Inbrenger: Har Dassen en Yvette Janssen 
Deelnemers gesprek: de heer en mevrouw Gulikers, de heer en mevrouw van Hees, 
Jo Nijsten, Frank Dassen, Har Dassen, Mien Verboort, J. Stijnen, Pierre Kusters, Willem 
Maassen, R. Kleijntjens, Suzanne Backbier, Jo Verleng, Annie Pepels 

Punten van bespreking en conclusies:  

 Verkeersinrichting Michiel de Ruiterstraat: fietspaden aan beiden zijden met 
doorgetrokken streep maar auto’s parkeren hier. Sneeuw en bladeren verergeren 
de situatie. Bewoners ruimen zelf op maar gemeentereiniging komt vaak te laat. 

 Verkeersmaatregelen en onveilige knooppunten. 

 Handhaving op overlast door jongeren incl. drugsoverlast (vooral in speeltuinen). 

Hoe gaan we dit als dorp uitvoeren en welke ondersteuning hebben we daarbij 
nodig?  

 Herinrichting Michiel de Ruijterstr. (rotonde meer zichtbaar maken, parkeer-
verbod aan 1 kant langs de weg, verlichting schijnt in de bladeren van de boden). 

 Beter zichtbaar maken verkeersstremmende maatregelen (Julianastr., Mergel-
akker, Michiel de Ruijterstr., Stationstr., M. Trompstr., Dorine Versch.plein).  

 Koolweg: oversteekplaats met kleine kinderen oversteken is gevaarlijk. 

 Putten steken vaak uit of zitten los: zorgt voor gevaarlijke situaties. 

 Trottoirs zijn schots en scheef: mensen met rollators lopen over straat. 

 Afrit bedrijventerrein Elsloo veiliger/overzichtelijker maken. 

 Meer meldingen maken richting handhavers, i.p.v. alleen erover denken / praten. 

 Ander parkeerbeleid met meer handhavers: buurtpreventie oprichten. 

 Compliment voor renovatie fietspaden Scharberg, hoe kan het nog veiliger? 

 Speeltuinen allemaal voorzien van hekwerken en verbodsborden voor 
onbevoegden, dit moet tevens beter gehandhaafd worden. 

 Gesprek aangaan met de jongeren: inventariseren wat wil de jeugd? 

Wie doet mee? Wie uit de buurt willen we  verder betrekken? 
Buurtpreventie en bewoners bewustmaken dat meldingen richting handhavers 
gemaakt moeten worden.  
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Thema:  Ouderenzorg 

Omschrijving thema:  
Ouderenzorg, ouderenhuisvesting en activiteiten, extra kosten in zorginstellingen 

Inbrenger: Henk Steevens 
Deelnemers gesprek: niet genoteerd 

Punten van bespreking en conclusies:  

 Vrijwilligerswerk / mantelzorg voor ouderen waarderen en honoreren. 

 Werkzoekenden inzetten waar mogelijk. 

 Voor mensen die thuis blijven wonen, extra ondersteuning regelen bijv. woning-
aanpassingen, minder bureaucratie, geen aparte potten, geld breed inzetten. 

 Minder macht aan instellingen, netjes omgaan met vrijwilligers.  

Hoe gaan we dit als dorp uitvoeren en welke ondersteuning hebben we daarbij 
nodig?  

 Ons afvragen waar we de vrijwilligers vandaan halen. 

 Zorginstellingen moeten niet alleen vanuit financiële kaders denken maar vanuit 
de mensen. 

 Middelen vrij maken om vrijwilligers op te leiden en bij te scholen (bijv. mensen 
die nu een uitkering krijgen inzetten als vrijwilliger (moet daar dan wel opgeleid 
voor worden). 

 Stichting vrijwilligers oprichten met zeggingskracht (die opkomt voor de belangen 
van de vrijwilliger). 

 Onderzoek (enquête) wat er nog is in het dorp (kwantitatief en kwalitatief), en 
waar vrijwilligersinzet mogellijk is. 

 Scholingsavonden over allerlei zaken (m.b.t. vrijwilligerswerk). 

Wie doet mee? Wie uit de buurt willen we verder betrekken? 
Ouderen hebben meer behoefte aan grondgebonden woningen (bijv. hofjes). 
Gemeente betrekken bij het uit hun isolement halen van ouderen. 
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Thema:  Hondenpoep/zwerfvuil 
                Gebrek aan invalidenparkeerplaatsen 

Omschrijving thema:  

 Rondom Aelserhof is overlast van hondenpoep (wonen veel mensen met honden). 

 Met name bij Julianakanaal en rondom basisscholen is overlast van zwerfvuil. 

 Rondom Aelserhof zijn te weinig invalidenparkeerplaatsen. 

Inbrenger:  de heer Sipsma, bewoner Aelserhof 
Deelnemers gesprek: - 

Punten van bespreking en conclusies:  

 Meer aandacht voor overlast van hondenpoep en zerfvuil (overlast voorkomen). 
Kan bijvoorbeeld door er aandacht aan te besteden op basisscholen en 
leerlingen/buurtverenigingen mee te laten opruimen. 

 Invalidenparkeerplaatsen: op het Dorine Verschurenplein zijn genoeg 
invalidenparkeerplaatsen, maar bijv. bij Aelserhof niet, rondom 
bejaardenwoningen niet. 

 Trottoirs zijn niet rolstoel-/rollatorvriendelijk. 

Hoe gaan we dit als dorp uitvoeren en welke ondersteuning hebben we daarbij 
nodig?  
… 

Wie doet mee? Wie uit de buurt willen we verder betrekken? 
Binnen Elsloo is dhr. Henk Stevens actief in de buurt (is bijvoorbeeld alle 
aanleunwoningen langs gegaan) (oud prins carnaval, actief in verenigingsleven). 
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Thema:  Tegengaan leegstand/verloedering panden i.r.t. leefbaarheid 
 

Omschrijving thema: Baldadigheid, criminaliteit en veiligheid: op een aantal plekken 
in Elsloo wordt drugs gedealed (de brug over het Julianakanaal, Haslou, Catsop 
richting Geul, rustige weg), groepsvorming met de auto. 

Inbrenger: Raoul Kleijntjens 
Deelnemers gesprek: Simone Backbier 

Punten van bespreking en conclusies:  

 Oude Postkantoor in Elsloo staat al jarenlang leeg (hoek Stationsstraat / Mgr. 
Kerkhofstraat). Kan er nieuwe invulling gevonden worden, afbreken of renoveren? 

 Rabobank Dorine Verschureplein: wat komt er in? 

 Schandalig dat de Rabobank weg is gegaan, oudere mensen moeten nu naar Beek 
voor bankzaken. Blijft de pinautomaat wel? 

 Oude apotheek en dokterspraktijk op Dorine Verschureplein: nieuwe invulling. 
Bijv. voor startende ondernemers of beschikbaar stellen voor gemeenschap. 

 Sociale contacten met buren/buurtgenoten wordt gemist. 

 Criminaliteit valt over het algemeen mee. 

 Weinig controle van politie/stadswachten (controle bijvoorbeeld op fiets). 

 Geurkaarten verspreiden voor herkenbaarheid wietlucht (voorbeeld uit Heerlen). 

 Afval dumpen in struiken (verloedering). 

 Groen door vixia: gras wordt gemaaid maar rotzooi blijft liggen. 

 Honden uitlaatplekken aanwijzen, ruimplicht. 

 Stationsstraat: overlast van jongeren die in Mondial op stap zijn geweest (tussen 
3.00 uur en 7.00 uur spiegels kapot, kabaal (ook Michiel de Ruijterstraat). 

 Men voelt zich over het algemeen veilig, alleen ’s avonds minder veilig. 

Hoe gaan we dit als dorp uitvoeren en welke ondersteuning hebben we daarbij 
nodig?  

 Overleg over leegstaande panden: mogelijke invulling, samen met architect. 
 

Wie doet mee? Wie uit de buurt willen we  verder betrekken? 

 Gemeente 

 Buurtverenigingen 

 Middenstand (bedrijven) 

 Windowdressing (ziet aangekleder uit) 

 Meer toezicht (bijv. stadswachten) 
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Thema:  Natuur en Cultuur 

Omschrijving thema:  
Natuurbehoud, behoud van culturele identiteit, lokale identiteit, behoud van het 
oude dorpsgezicht, vuilnis ophalen, vuurwerk, marterprobleem, buurtidentiteit. 

Inbrenger: Jos Hanssen 
Deelnemers gesprek: o.a. Jose Ie, Jo Dohmen, Corina Schoute, Simone Backbier, 
Raoul Kleijntjens 

Punten van bespreking en conclusies:  

 Behoud identiteit van Elsloo is belangrijk. 

 Meer aandacht voor opruimen zwerfvuil, extra geld beschikbaar via 
www.gemeenteschoon.nl/www.nederlandschoon.nl. 

 Natuur moet toegankelijk zijn voor de mens. 

 Mentaliteitsverandering nodig bij vuilstorters. 

 Het vuilnis wordt in Elsloo over het algemeen goed opgehaald (compliment). 

 Buurtverenigingen inzetten bij beleid in het sociaal domein. 

 Kerk (Sint Augustinus) en oude dorpsgezicht behouden. 

Hoe gaan we dit als dorp uitvoeren en welke ondersteuning hebben we nodig?  

 Gezelligheid behouden, vriendelijkheid, weinig criminaliteit. 

 Goede organisatie van stadstoezichten en BOA’s. 

 Aanpak problematiek marters. 

 Buurtverenigingen meer faciliteren. 

 Verbeteren van het wegdek in beschermd dorpsgezicht (bepaalde gedeelten) en 
verkeersluw maken. 

 Optimaliseren van trap Maasberg/Op de Berg en pleintje bij Op de Berg en plein 
Sint Augustinuskerk (achterzijde). 

Wie doet mee? Wie uit de buurt willen we  verder betrekken? 

 Tijdig voor 31 januari extra geld aanvragen voor zwerfvuil opruimen. 

 Stadstoezichten en groenwachters toezicht houden op groengebieden. 

 Einde aan dictatuur van dassenvereniging, ook bevers niet alles laten vernietigen. 

 Hard optreden tegen vuilstorters (BOA’s laten verbaliseren). 

 Vuilnis niet te vroeg op de straat zetten. 

 Nieuw op te richten regiment  (cultuurhistorie) ondersteunen. 

 Elsloo is een prettig dorp om te wonen, natuur/cultuurhistorie/winkels/ 
voorzieningen zijn nog aanwezig. 
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