
De plannen van 
Stevensbeek
Omdat 

Omdat wij door de gemeente uitgedaagd zijn na te 
denken over de toekomst van ons dorp 
Stevensbeek. 
Daarom hebben wij nagedacht, ideeën bedacht en 
een beeld gevormd van de positie van Stevensbeek 
in het Land van Cuijk. 
Die plannen zijn beloond met een flink geldbedrag 
die de gemeente als subsidie aan ons verstrekt voor 
de nodige investeringen.



Onze plannen  
van Stevensbeek 

die gaan ergens over!!
Zelf:   € 84.500,-
Gemeente € 359.750,-
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Doel 

Verstevigen en verbreden potenties voor sport 
en recreatie (meer gebruik maken van 
bestaande mogelijkheden) en dat regionaal op 
de kaart zetten. Hierdoor structureel ‘dynamiek’ 
creëren. Sportland Stevensbeek is straks in de 
regio dé plek waar je moet zijn voor alle 
mogelijke activiteiten op het gebied van sport 
en recreatie.

Wat er (mogelijk) gaat gebeuren. 
• realiseren verbindingspaden, veilige paden 

• verbeteren mogelijkheden hengelsport 

• verduurzamen blokhut 

• verbeteren sanitaire voorzieningen 

• organiseren evenementen 

• aanleg parelbaan 

• kunstgras op boardingsbaan 

• samenwerking clubs verbeteren 

• verduurzamen



Doel 1 
Het mogelijk maken van meer activiteiten voor 
jongeren in ’t Stekske én het organiseren van 
evenementen en festivals.

Wat er (mogelijk) gaat gebeuren. 
• organiseren activiteiten 

• aanschaf spellen, tafeltennis, e.d. 

• samen met andere partijen evenementen en 
festivals organiseren

Doel 2 
Radioplassen pimpen voor aantrekkelijk en 
veilige recreatie voor jongeren (zwemmen, e.d.) 

niet gehaald



Doel 

Een verzorgd, opgeruimd en aangekleed dorp. 
Op plekken die het nodig hebben, fraaie 
dingen maken die het dorp aantrekkelijk 
maken. 

Wat er (mogelijk) gaat gebeuren. 
• aanpakken entrees van het dorp 

• groen aanbrengen op lelijke plekken 

• voorzieningen rondom de kiosk, 
bloembakken, klok, toegangspad,.. 

• extra plantenbakken aan lantaarnpalen



Doel 

Intensivering van de samenwerking tussen 
scholen en de samenleving. Scholieren kunnen 
bijvoorbeeld ouderen helpen met 
‘computergebruik’, koken, voorlezen, 
boodschappen. 
 Ook samenwerking met de ondernemers in het 
dorp versterken en dorp en bedrijven 
dienstbaar voor elkaar laten zijn.

Wat er (mogelijk) gaat gebeuren. 
• activiteiten scholen voor samenleving 

• activiteiten samenleving voor scholen 

• samenwerking ondernemers
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Bestuurlijk verantwoordelijk

Projectgroep

Uitvoerende werkgroepen

Overige Stevensbeekse plannen
plm. € 70.000,-

Sportland Stevensbeek plannen
plm. € 444.250,-

Uitvoerend verantwoordelijk



SPORTLAND GEORGANISEERD
Raad van Toezicht

Bestuurlijk verantwoordelijk Uitvoerende werkgroepen

Samenwerking
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Willy

Uitvoerend verantwoordelijk
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Theo

Jos  Raemaekers

Bewaakt en controleert. Stelt begrotingen vast.01.

02.
Geeft goedkeuring aan deelproject-begrotingen, aan 
opdrachten die meer dan 25.000,- kosten en aan alle uitgaven 
die niet in begrotingen zijn voorzien

03.

04. Leidt vraagstukken, verantwoordingen en ontwikkelingen door 
naar Dorpsraad

Komt tenminste een maal per kwartaal bijeen. 

05. Is het bestuurlijke aanspreekpunt

06. Is overlegorgaan met het gemeentebestuur
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Metameer

WIJ HEBBEN  
HET SUCCES  

ZELF IN HANDEN
Jeugdbeweging

Wandelclupke

Mountainbike

AZC

Zwemclub 

Coenders

Blackbulls  
Rugby

SvS Schaatsen

SvS Walking 
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vereniging
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