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Wielertalenten RTC maken zich
op voor voorjaarsklassiekers
Sportzone Limburg, een van de vier speerpunten van de Regiovisie Westelijke Mijnstreek, concentreert zich op sporten met
wortels in de regio, waaronder wielrennen. Daarbij gaat het zowel
om breedtesport als topsport. Jeugdige wielertalenten, in principe topsporters in spé, krijgen een professionele opleiding bij het
Regionaal Trainingcentrum (RTC) Wielrennen. Talentcoach Danny
Stevens: “Ze genieten van iedere training, hoe zwaar die soms
ook is.” Lees verder…

Danny Stevens, sinds 1 december 2012 talentcoach
van het RTC Wielrennen op Sportzone Limburg.
(Foto: T-Force Communicatieburo)
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Innovatieve kunstmestfabrikant
realiseert groeiscenario in Born
“We hebben plannen om in Zuid-Limburg een fabriek te bouwen om mestkorrels te produceren.” Dat zei Erik van Kaathoven
op de kop af één jaar geleden in deze Nieuwsbrief. Begin deze
maand maakte de oprichter van de innovatieve kunstmestfabrikant Ekompany bekend dat die fabriek er daadwerkelijk komt,
en wel in Born. “De bouw is al gestart, komende zomer zijn
we in bedrijf.” De man die in 2010 als éénpitter startte op de
Chemelot Campus runt over zes maanden het middelgrote bedrijf Ekompany met 25 personeelsleden, uitgroeiende tot ruim 70
arbeidsplaatsen in 2015. Lees verder…

Gecoate kunstmestkorrels van Ekompany waarvan
er straks enkele honderden tonnen per dag worden
geproduceerd in Born.

- - -
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WONING
TRANSFORMATIE

Bij de Assevedostraat in Stein bouwt Maaskant
Wonen op dit moment 29 levensloopbestendige
huurappartementen. De oplevering is omstreeks
augustus.

Grote animo voor nieuwe
huurappartementen in Stein
De woningmarkt stilgevallen? In ieder geval niet in de sociale
woningbouw in Stein. Van de in totaal 64 in aanbouw zijnde
huurappartementen – waarvan 35 aan de De Halstraat/Heerstraat en 29 aan de Assevedostraat – zijn al 51 appartementen
verhuurd. “We hebben er nog maar dertien te vergeven”, zegt
Karel Smitsmans, directeur/bestuurder van de Steinder woningcorporatie Maaskant Wonen. Hij verwacht dat ook dat de
’resterende’ dertien appartementen snel verhuurd zullen zijn.
“Een recente mailing leidde tot maar liefst honderd reacties.”
Dit najaar gaat in Stein nóg een woningproject van start: naast
koopappartementen komen er 44 levensloopbestendige huurappartementen in het nieuwe winkelcentrum. Voor deze huurappartementen, die in 2015 gereed zijn, bestaat nu reeds behoorlijke belangstelling. Lees verder…

- - -

LANDSCHAP

Elsloo genomineerd als
‘Groenste dorp van Nederland’
Wordt Elsloo uitgeroepen tot het ‘Groenste dorp van Nederland’?
Dit najaar weten we het. De jury van de nationale groencompetitie Entente Florale 2013 heeft Elsloo in ieder geval genomineerd voor deze titel, samen met vier andere dorpen in Nederland. Wethouder Danny Hendrix van de gemeente Stein: “Alleen
al het feit dat Elsloo is genomineerd voor deze titel vinden we
fantastisch.” Mede dankzij de landschapsprojecten die in het
kader van de Regiovisie Westelijke Mijnstreek in Stein gerealiseerd dan wel gepland zijn. Lees verder…

Kasteelpark Elsloo, een van de landschappelijke
juweeltjes in de gemeente Stein. In juni gaat de
vakjury van Entente Florale er kijkje nemen.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Stuurgroep Regiovisie Westelijke Mijnstreek.
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De Regiovisie Westelijke Mijnstreek is een samenwerkingsverband van de Provincie Limburg
en de gemeenten Beek, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein.
Met de projecten uit de Regiovisie werken zij aan een goede woon- en leefomgeving voor de inwoners
van de Westelijke Mijnstreek. Een samenwerking gericht op innovatie, duurzaamheid en kwaliteit. De
Regiovisie focust op vier speerpunten: Innovatieve Bedrijvigheid, Transformatie Woningvoorraad,
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Limburg en Landschap.

