
 

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: 

• Eburonenstraat 3, het kappen van een haagbeuk, zaaknummer O2020-011 

• Heiperk 10 6181 KB te Elsloo, voor het vergroten van een woonwagen, zaaknummer 

O2020-014 

• Houterend 83 6171 CR te Stein, voor het kappen van 2 bomen, zaaknummer O2019-179 

• Aek 2 6129 NE te Stein, voor het legaliseren van een hekwerk, zaaknummer O2020-015 

 

Besluit omgevingsvergunning: 

• Stadhouderslaan 245, 6171 KK te Stein voor het uitbreiden van het buitenterrein van de 

gemeentewerf, verzenddatum besluit 20 januari 2020, zaaknummer O2019-194. 

• Keerenderkerkweg 12 6171 VL te Stein, voor het realiseren van een inrit, verzenddatum 

besluit 22 januari 2020, zaaknummer O2019-196. 

• Houterend 83 6171 CR te Stein, voor het kappen van 2 bomen, verzenddatum besluit 22 

januari 2020, zaaknummer O2019-179 

 

Melding Activiteitenbesluit Milieubeheer 

• Sanderboutlaan 51, 6181 DN Elsloo voor het oprichten van een installatiebedrijf dossiernr. 

M20230-002. Zaaknr. RUD 2019-207401. 

• Schuttersstraat 3, 6181 AC Elsloo voor het veranderen van een inrichting, dossiernr.  

M2019-023, Zaaknr. RUD 2019-207503. 
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Steinse dienstverlening gewaarborgd tijdens Citrix-perikelen 

 

Recent hebben organisaties die Citrix-software gebruiken problemen ondervonden vanwege 

veiligheidsrisico's. Gemeente Stein maakt voor extern dataverkeer ook gebruik van deze software, 

maar heeft geen hinder ondervonden van de veiligheidsrisico's. Dat betekent dat de dienstverlening 

richting inwoners en ketenpartners op geen enkele wijze in het geding is geweest en continue op 

peil was. 

 

Vinger aan de pols 

Wethouder Joep Ummels (ICT & Privacy): ‘Vanaf het eerste signaal van een mogelijk 

veiligheidsrisico heeft het interne team voor informatiebeveiliging en privacy (PIT) en de extern 

ICT-beheerder de situatie nauwgezet gevolgd en zijn steeds alle benodigde stappen ondernomen 

om onze omgeving optimaal veilig te houden. Parallel daaraan hebben we de laatste weken de 

bewaking van de systemen opgevoerd. Dat heeft ertoe geleid dat de veiligheid van gegevens is 

gewaarborgd volgens de normen die hiervoor zijn vastgesteld en dat we de dienstverlening kunnen 

blijven aanbieden die men van ons gewend is.’ De gemeente blijft uiteraard waakzaam en alert op 

veiligheidsrisico's naar de toekomst toe. 

 

Beleid 

De gemeente Stein investeert al jaren in privacy en informatiebeveiliging, maar ook in 

bewustwording hieromtrent. Deze thema’s staan hoog op de bestuurlijke en ambtelijke agenda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Belastingaanslag 2020 

 

In de tweede helft van februari ontvang je de belastingaanslag voor 2020. Dit is een aanslagbiljet 

met de gemeentelijke belastingen én de waterschapsbelastingen. Heb je een account op 

MijnOverheid.nl? Dan ontvang je het aanslagbiljet online in jouw Berichtenbox. 

 

Je ontvangt de belastingaanslag van BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen. 

Onze gemeente werkt op het gebied van belastingen in BsGW samen met nog 27 andere Limburgse 

gemeenten en Waterschap Limburg. 

 

Regel het online 

Je persoonlijke belastingzaken regel je snel en gemakkelijk op jouw persoonlijke pagina op 

www.bsgw.nl. Daar log je in met jouw Digi D. Op jouw persoonlijke pagina heb je onder andere de 

volgende mogelijkheden: 

 

•          je aanslagen raadplegen; 

•          je rekeningnummer wijzigen; 

•          een machtiging afgeven; 

•          een bezwaarschrift indienen; 

•          het taxatieverslag inzien; 

•          een kwijtschelding aanvragen; 

•          een persoonlijke vraag stellen. 

 

Vragen & antwoorden 

Op www.bsgw.nl vind je veel antwoorden op vragen over de gemeentelijke en 

waterschapsbelastingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bevolkingsonderzoek borstkanker in Stein 

Het mobiele onderzoekscentrum voor het bevolkingsonderzoek borstkanker staat vanaf 11 februari 

2020 in Stein. “Ik ben blij dat ik heb meegedaan.” Sandra Janssen is 50 jaar en heeft voor het eerst 

deel genomen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker.   

 

Borstkanker, je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn  

“De eerste uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek borstkanker is wel even een momentje. Je 

denkt toch: ‘Zo, nu hoor ik dus ook tot de risicogroep’. Sandra Janssen is dit jaar 50 geworden en 

liet borstfoto’s maken in het mobiele onderzoekscentrum van Bevolkingsonderzoek Zuid. Gelukkig 

was de uitslag van Sandra goed. “Voor mij is het goed afgelopen. Dat geldt helaas niet voor 

iedereen. Een van mijn buurvrouwen moest door voor vervolgonderzoek en bleek borstkanker te 

hebben. Gelukkig was ze er vroeg bij en kon ze nog behandeld worden. Als ze er niet zo vroeg bij 

was geweest, was het vast anders met haar afgelopen!” 

Een op de zeven vrouwen krijgt in haar leven te maken met borstkanker. De meeste van deze 

vrouwen zijn ouder dan 50 jaar. Daarom krijgen alle vrouwen in de leeftijd van 50 tot en met 75 

jaar een uitnodiging voor dit gratis bevolkingsonderzoek. Volgens de landelijke richtlijnen zijn dat in 

2020 de vrouwen geboren in de jaren 1945 tot en met 1970.  

 

Mammografie 

Het onderzoek bestaat uit het maken van röntgenfoto’s van beide borsten, een mammografie. 

Sandra: “Je hoort verschillende verhalen. De een zegt dat het onderzoek pijnlijk is, de ander vindt 

het juist meevallen.” Bij het maken van de röntgenfoto worden de borsten samengedrukt om de 

foto goed te kunnen beoordelen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door hiervoor opgeleide 

screeningslaboranten. “De laboranten in de bus waren heel vriendelijk en begripvol”.  

 

Stein 

Vrouwen in Stein met de postcodes 6129, 6171 en 6181 worden voor deze ronde van het 

bevolkingsonderzoek uitgenodigd. Het onderzoekscentrum is van 11 februari 2020 tot en met medio 

mei 2020 te vinden op het parkeerterrein nabij het zwembad Steinerbos naast het gemeentehuis. 

Tijdens de vorige ronde was de opkomst in Stein 81.9%. Dit betekent dat er 3.921 vrouwen uit de 

doelgroep hebben deelgenomen aan het onderzoek. Hiervan zijn 69 vrouwen doorverwezen voor 

nader onderzoek. 

 

Meer informatie 

Onze informatielijn is op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 088 

00 01 388. Voor meer informatie kunt u kijken op www.bevolkingsonderzoeknederland.nl 

 

(Afbeelding invoegen : borstkanker) 
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