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Beste Steylenaar, geachte lezer. 

 

Met trots presenteren wij u het Ambitieboek Steyl, waarin alle ideeën, wensen, dromen en 
ambities  in beeld zijn gebracht, ingediend door de inwoners van Steyl in de zomer van 2018. 

Dit Ambitieboek is tot stand gekomen nadat de Wijkraad Steyl in de maanden juni-
september 2018, 4 schetsboeken in het dorp heeft laten rouleren waar de inwoners middels 
schrijven, plakken, kleuren, dichten of op enig andere creatieve wijze, hun ideeën en wensen 
voor de Steyler toekomst op konden tekenen. 

Het bijgaande resultaat mag er zijn; het is een kleurrijke verzameling geworden. Hieruit blijkt 
hoe zeer de Steyler gemeenschap hecht aan een sociale, veilige en culturele samenleving.  
En dat we er met z’n allen de schouders onder willen zetten om voor Steyl  de titel het 
“sjoënste plaetske” te behouden voor de toekomst.  

Dit mooie resultaat is daarom slechts een begin; we markeren hiermee juist een start van 
een periode waarin we onze ambities voor Steyl willen blijven waarmaken. De Wijkraad Steyl 
wil hierbij een ondersteunende en faciliterende rol voor de initiatiefnemers vervullen in dit 
proces. 

Intussen, maart 2019, worden er diverse ambities door Steylenaren vertaald in concrete 
activiteiten. Zodoende zijn deze ambities de eerste aanzet om samen met de Steyler 
gemeenschap “samen te bouwen aan de Steyler toekomst”. 

De Wijkraad Steyl wenst u veel lees- en kijkplezier. Wij hopen dat het u mag inspireren en 
motiveren om ook actief aan slag te blijven of te komen voor onze Steyler toekomst. 

 

Met dank aan alle mensen die op enige manier hebben meegewerkt aan de totstandkoming 
van dit Ambitieboek; 

 

Namens het bestuur van de Wijkraad Steyl; 

Jos Jacobs, voorzitter a.i. 

Maart 2018. 





















































Arnoldus Janssenstraat 64 • 5935 BT Steyl • 06 - 837 011 71 (Anita)

Voor al uw:

zijn wij de aangewezen locatie!

• vergaderingen
• bijeenkomsten
• feesten
• bruiloften

• communies
• bedrijfsfeesten
• of een persoonlijke  

uitvaart

Horeca met 
een glimlach!


