
 

Officiële bekendmakingen 

De gemeente geeft bekendmakingen in verkorte versie weer in dit weekblad. De volledige teksten 

en nadere informatie over rechtsbescherming staat op www.overheid.nl. Dat is het officiële medium 

daarvoor. Wil je bekendmakingen die jouw straat of buurt aangaan automatisch ontvangen? 

Activeer dan de e-mailservice of download de app via overuwbuurt.overheid.nl. 

Aanvraag omgevingsvergunning: 

▪ Paalweg 20a, 6129 EZ te Urmond voor het oprichten van een bedrijfswoning (zaaknummer 

O2018-210) 

▪ Paalweg 14, 6129 EZ te Urmond voor het wijzigen van tochtportaal en gevelbekleding 

(zaaknummer O2018-218). 

▪ Mgr d’Arbergstraat 41, 6181 CX te Elsloo, voor het kappen van een boom (zaaknummer 

O2019-004) 

▪ Havikskruid en Meidoorn te Elsloo, Nieuwstraat te Stein, voor het kappen van in totaal 8 

bomen (zaaknummer O2019-003) 

▪ Business Park Stein 415, 6181 MD Elsloo voor het plaatsen van een entresolvloer 

(zaaknummer O2019-005). 

▪ Nieuwe Postbaan Urmond en Heidekampweg Stein, de reconstructie van wegen 

(zaaknummer O2018-220). 

 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning: 

▪ Brugstraat ongenummerd Stein voor de aanleg van een knuppelpad in natuur- en 

wandelgebied ’t Brook in Stein (besluit d.d. 24 januari 2019, zaaknummer O2018-123). Het 

ontwerpbesluit ligt met ingang van 25 januari 2019 gedurende 6 weken ter inzage. 

 

Besluit omgevingsvergunning: 

▪ Havikskruid en Meidoorn te Elsloo, Nieuwstraat te Stein, voor het kappen van in totaal 8 

bomen (zaaknummer O2019-003, verzenddatum besluit 14 januari 2019) 

▪ Raadhuisstraat 38 b-1, 6129 CD te Urmond, voor het inrichten van een schoonheidssalon 

aan huis (zaaknummer O2018-179, verzenddatum besluit: 15 januari 2019) 

▪ Geurtshof 12 6171 BX te Stein, voor het oprichten van een scootmobielberging 

(zaaknummer O2018-209, verzenddatum besluit 15-1-2019) 

▪ Kapelaan Berixstraat ongenummerd te Stein voor het verwijderen van houtopstanden en 

een haag (besluitdatum 16 januari 2019, zaaknummer O2018-186) 

▪ Past Daemenstraat 38, 6181 JB te Elsloo, voor het oprichten van een kapsalon 

(verzenddatum besluit 17 januari 2019, zaaknummer O2018-211) 

http://www.overheid.nl/
https://overuwbuurt.overheid.nl/


 

Afval-app: actuele informatie op maat 

 

Inmiddels maken al duizenden inwoners van onze gemeente gebruik van de gratis RWM afval-app. 

Naast de inzameldata van afval in jouw straat biedt deze app meer handige informatie over afval en 

hoe ermee om te gaan. 

 

Tips & weetjes  

Via de app word je met korte berichten geïnformeerd over incidentele afwijkingen in het 

inzamelschema, bijvoorbeeld door weersomstandigheden. Maar je krijgt ook tips over het scheiden 

van afval. Daarnaast is er aandacht voor afval dat gratis kan worden ingeleverd en staan er handige 

weetjes in over het schoonhouden of aanbieden van afvalcontainers bij hoge en lage temperaturen. 

Kortom: je bent altijd goed geïnformeerd.  

 

Afval ABC: nooit meer twijfelen  

Twijfel je wel eens of een product in de restcontainer, PMD-zak of GFT-bak hoort? Zoek het op in 

het AfvalABC en je weet het!  Op zoek naar de dichtstbijzijnde glas- of textielcontainer? Ook die 

vind je in de afval-app! Scan de QR-tag met jouw telefoon om de app direct te gebruiken. 

 

Geen smartphone of iPad in huis? 

Geen probleem, jouw persoonlijke afvalkalender is ook te bekijken via de website www.rwm.nl. Log 

in met jouw postcode en huisnummer en je krijgt meteen te zien wanneer het afval in jouw straat 

huis-aan-huis wordt ingezameld. 

 

[Toevoegen: QR-tag] 

  

http://www.rwm.nl/


 

Hondenpoep: voorkom overlast! 

Hondeneigenaren zijn verantwoordelijk voor het opruimen van hondenpoep. Binnen de bebouwde 

kom moeten hondeneigenaren de hondenpoep overal ruimen. Buiten de bebouwde kom geldt deze 

verplichting ook op voetpaden. Daar bestaan speciale schepjes en zakjes voor. De uitwerpselen 

kunnen vervolgens in één van de 200 hondenpoepbakken worden gedeponeerd. 

 

Losloopgebied 

Geconstateerd wordt dat het grootste gedeelte van de hondenbezitters zich aan deze regels houdt. 

Dat is goed nieuws! Toch zijn er nog steeds inwoners die regelmatig melding maken van 

hondenpoep. Hondenpoep op straat of op speelterreintjes zorgt voor veel (onnodige) ergernis. 

Bovendien is het erg onhygiënisch. De gemeente heeft 10-tallen losloopgebieden voor honden 

aangelegd, zo is er altijd wel eentje in de buurt. Maak er gebruik van. 

 

Handhaving 

Naast reguliere controles houden de Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) ook regelmatig 

(ongeüniformeerd) hondencontroles in de vroege- en late avonduren als veel honden uitlaten 

worden. Op heterdaad kan de BOA een boete opleggen van 140 euro. Zie jij een hondenbezitter die 

zich niet aan de opruimplicht houdt? Spreek deze dan daarop aan. 

  



 

Gemeente zoekt stembureauleden 

Binnenkort mogen we weer gaan stemmen en wel drie keer: op 20 maart voor de Provinciale 

Staten- en Waterschapsverkiezingen en op 23 mei voor de verkiezing van het Europese Parlement. 

 

15 stembureaus 

Daar richt de gemeente op die dagen 15 stembureaus voor in en nu zoeken we nog 

stembureauleden om deze te bemensen. Daarvoor is de gemeente op zoek naar maatschappelijk 

betrokken inwoners die het democratisch proces een warm hart toedragen. 

 

Verkiezingsproces 

Als stembureaulid zit je letterlijk aan de andere kant van de tafel. Dat geeft een interessante blik op 

het democratisch verkiezingsproces. Samen met andere stembureauleden zorg je ervoor dat de 

verkiezingsdag goed verloopt. In de avond worden de stembussen geleegd en op partijniveau 

gelegd. Er hoeft niet geteld te worden, want dat gebeurt centraal de dag erna. 

 

Aanmelden? 

Bekijk de voorwaarden en meer informatie op www.gemeentestein.nl/nieuws. Aanmelden kan tot 

28 januari. 

  

http://www.gemeentestein.nl/nieuws


 

Reinigen en inspecteren riool 

In opdracht van de gemeente Stein gaat firma Van de Kreeke op diverse locaties in Catsop, Elsloo, 

Nieuwdorp, Meers, Oud Urmond en Berg a/d Maas werkzaamheden aan het riool uitvoeren. De 

komende periode (week 5 t/m 14) wordt de riolering plaatselijk gereinigd en geïnspecteerd.  

 

Doel hiervan is het onderhouden van het rioolstelsel en verkrijgen van inzicht in de kwaliteit van 

het rioolstelsel van de gemeente Stein.  

Hoge druk  

De werkzaamheden kunnen zéér incidenteel voor overlast in woningen zorgen, dit als gevolg van 

het reinigen van de riolering onder hoge druk.  

 

Informatie voor inwoners 

Bewoners van de straten waar werkzaamheden plaatsvinden, worden voorafgaand per brief 

geïnformeerd over de werkzaamheden en de te treffen maatregelen om overlast tot een minimum 

te beperken. 

 

Vragen? 

Neem met vragen tijdens de uitvoering contact op (tijdens kantooruren) met Van de Kreeke via e-

mail leidingtechniek@vandekreeke.nl.  

  

mailto:leidingtechniek@vandekreeke.nl


 

 

Brilliant Business Awards 

De tweede editie van de Brilliant Business Awards vindt plaats op dinsdag 16 april 2019 in het 

Multifunctioneel Centrum de Grous in Stein. Met deze awards eren de gemeentes uit de Westelijke 

Mijnstreek schitterend ondernemerschap. Je kunt vanaf nu nomineren via www.brilliantbusiness.nl 

 

+ afbeelding Brilliant Business Awards 

  

http://www.brilliantbusiness.nl/


 

Kinderparticipatie in Berg a/d Maas 

 

Komende maanden gaat de gemeente Stein samen met beheerders en kinderen de speeltuin St. 

Michaëlsplein in Berg a/d Maas vernieuwen. Kinderen van groep 3 t/m 8 van basisschool De 

Avonturijn mogen de inrichting ervan ontwerpen. Tijdens twee creamiddagen kunnen de kinderen 

hun ideeën op papier kwijt door te knutselen, tekenen en moodboards te maken. Hun resultaten 

vormen input voor het definitieve ontwerp.  

Wethouder Hub Janssen: ‘Kinderen zijn enthousiast en vinden het prachtig om hieraan mee te 

werken. Ze komen met creatieve ideeën die hun belevingswereld uitbeelden. Welk kind wil nou niet 

z’n eigen speeltuin creëren?’ Op 12 juni tijdens de nationale buiten speeldag wordt de vernieuwde 

speeltuin feestelijk geopend. 

 

+ foto Wethouder Janssen 

  



 

 

Complimenten voor de Jeugdprins Niels 1 

De 12-jarige Jeugdprins Niels 1 is trots op zijn dorp Elsloo en deelde daarom zijn wens met de 

gemeente: vervang het bord met de spelfout Esloo bij de rotonde op de Sanderboutlaan. Inmiddels 

is Niels’ wens in vervulling gegaan en hangt er een nieuw bord met correcte spelling. Wethouder 

Danny Hendrix complimenteerde hem voor zijn betrokkenheid en schonk de jeugdprins het oude 

bord als aandenken. 

 

Wil jij ook iets melden ter verbetering? www.gemeentestein.nl/melding 

 

+ foto Wethouder Hendrix 

 

 

  

 

http://www.gemeentestein.nl/melding

