
Bruisend 
hart
Voor een toekomstbestendig 
Nieuwdorp is een bruisend 
wijkcentrum gewenst.
Dat hebben inwoners van Nieuwdorp destijds 
aangegeven. Het doel van dit project is om te 
onderzoeken hoe zo’n bruisend wijkcentrum 
gerealiseerd kan worden; een plek waar 
inwoners, bezoekers en ondernemers zich 
thuis voelen. Inmiddels is al veel werk gedaan. 
De laatste stand van zaken lees je hier.

Wie?
Vivantes, Zaam Wonen, Kerkbestuur, Buurtcentrum, 
DOP, gemeente Stein en stedenbouwkundig bureau 
bestuderen mogelijke invullingen van het Bruisend 
Hart. Ook overleggen we met de klankbordgroep 
Bruisend Hart (bestaat o.a. inwoners).

Wat?
Op 27 mei jl. hebben we aan de RO-groep 
te Maastricht opdracht verstrekt om een 
ontwikkelplan op te stellen voor de gebouwen 
en percelen van de kerk en de voormalige 
basisschool in Nieuwdorp. Daarbij worden 
ook andere locaties (o.a. Huis Nieuwdorp en 
winkelpanden) betrokken omdat deze ruimtelijk / 
financieel wellicht geschikter zijn voor het beoogde 
programma. De financiële haalbaarheid van de 
diverse mogelijkheden wordt ook onderzocht. 
De opdrachtgevers voor dit onderzoek zijn de 
gemeente Stein, Woonstichting Zaam Wonen en 
het Kerkbestuur OLV Hulp der Christenen. 

Naar verwachting worden de resultaten van 
het onderzoek eind oktober 2020 opgeleverd. 
Dan worden deze met alle partijen besproken. Ook 
houden we partijen tussentijds op de hoogte van de 
vorderingen. Inwoners informeren we uiteraard ook.

Alsjeblieft! 
Deze flyer gaat over het Wijkactieprogramma 
Nieuwdorp (een initiatief van wijkbewoners, 
Zaam Wonen en de gemeente) om je 
te informeren over actuele opgaven en 
vraagstukken in de wijk. Zo weet je wat er 
speelt in jouw buurt én waar je de komende 
periode zelf aan kunt deelnemen.

Huis 
van de
toekomst
Duurzaamheid raakt 
iedereen. Als we echt 
wat willen veranderen, moeten we dat 
sámen doen: overheid, ketenpartners, 
bedrijfsleven en inwoners. De overheid 
stimuleert inwoners hierin door 
het aanbieden van bijvoorbeeld 
subsidies, leningen, informatie, 
(gratis) woningscans en door zelf het 
goede voorbeeld te geven. Vanuit dat 
oogpunt wordt binnenkort het ‘Huis 
van de toekomst’ geopend. Dit huis 
staat in Nieuwdorp en is een initiatief 
van Woonstichting Zaam Wonen en 
de gemeente Stein.

Deze woning aan de Crostolostraat 10 
is een voorbeeldwoning om inwoners 
te informeren én te enthousiasmeren 
over levensloopbestendig wonen en het 
verduurzamen van woningen. De direct 
omwonenden zijn hier al per brief over 
geïnformeerd. 

Meer weten?
Wil jij meer weten over het ‘Huis van  
de toekomst’ en wat dit voor jou  
kan betekenen?  

Kijk dan op  
www.gemeentestein.nl/duurzaam 
 
of loop binnen tijdens een spreekuur.  
Iedereen is welkom!



Wonen in 
Nieuwdorp
Hoe zorgen we ervoor dat je ook in de 
toekomst prettig en graag in Nieuwdorp 
woont? Door de wijk en jouw woning goed 
te onderhouden en te laten voldoen aan 
de eisen van de tijd. Samen met inwoners 
gaat Zaam Wonen hiermee aan de slag.

Woon jij in één van deze straten?
Woeringenstraat | Diepenbeekstraat 
Peldenstraat | Damiatestraat | Crostolostraat

Stuur dan het antwoordformulier dat je hebt 
gekregen terug naar Zaam Wonen. Lees ook de 
flyer goed door. Hierin staat hoe en wanneer wij 
samen met inwoners de komende maanden aan 
de slag willen.

Denk mee!
Vind jij het belangrijk om mee te denken over 
de toekomst van jouw woning én jouw straat? 
Word dan lid van de klankbordgroep!  
Meld je aan via nieuwdorp@zaam-wonen.nl  
of bel 046 – 420 35 35 en vraag naar 
Ron van Houten.

Meer weten?
Kijk dan regelmatig op  
www.gemeentestein.nl/nieuwdorp  
 
Of stel een vraag aan Zaam Wonen 
via nieuwdorp@zaam-wonen.nl

www.gemeentestein.nl/nieuwdorp

Samen 
sterk in 
Nieuwdorp
Corona heeft een flinke impact op 
mensen. Het sociale leven kwam 
opeens stil te liggen en het is voor 
velen nog steeds een lastige tijd. 
Gelukkig ontstonden ook veel 
waardevolle acties : ) Het gesprek 
over jou & Nieuwdorp op sociaal 
gebied, gaan we weer oppakken! 

Hoe?
We houden straatinterviews en 
gesprekken op afspraak in het 
Buurtcentrum Nieuwdorp. We houden 
daarbij de Corona richtlijnen in acht. 
We houden 1,5 meter afstand en we 
doen een ‘health check’. Je herkent ons 
aan onze naambadges. 

Wil je liever een afspraak maken voor 
een gesprek in het Buurtcentrum? 
Dit kan vanaf 1 augustus. Stuur 
dan voor 1 augustus een mail naar 
dorpscontactpersoon Rob Meijers via 
rob.meijers@gemeentestein.nl 

Wanneer?
Van juli t/m september voeren we het 
gesprek met de wijk. Straatinterviews 
worden gehouden op diverse werkdagen 
én op zaterdag 11 juli en 29 augustus 
tussen 10-15 uur. Gesprekken in het 
Buurtcentrum zijn afhankelijk van de 
aanmeldingen.

Meer weten?
Meer info vind je op 
www.gemeentestein.nl/nieuwdorp

Borden en banieren
Om de ontwikkelingen en voortgang van de 
activiteiten in Nieuwdorp zichtbaarder te 
maken, zijn er voorbereidingen getroffen om 
borden en banieren te plaatsen. De ontwerpen 

zijn klaar en de vergunning om deze te plaatsen 
is aangevraagd. De borden komen in de Van der 
Marckstaat en bij de kerk. De banieren komen in 
de Merodestaat en Suttnerstraat. Wordt vervolgd!


