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Verenigingen | dorpen | uitdagingen | toekomst | bruisend en 
leefbaar | passende voorzieningen en accommodaties



Niet alleen voor de inwoners van nu, 
maar ook voor de inwoners van later. 



Wij willen
• Accommodatiebeleid actualiseren
• Kaders en richting voor toekomst
• Maatschappelijk vastgoed
• Vraag en aanbod in balans







Hoe dan?
• Communicatie & interactie 
• Inwoners, verenigingen & partners centraal
• Accommodaties als middel
• In termen van functies en activiteiten
• Brede benadering



Twee fasen
1) Ontwikkeling startnotitie
2) Ontwikkeling nota accommodatiebeleid 



DE WERELD VERANDERT



De vijver verandert





En ook…
• Langer vitaal en langer thuis
• Voorzieningen dichtbij huis
• Meer doelgroepen
• Meer vrije tijd
• Sociaal domein



Verenigingsontwikkeling
• Aantal leden daalt
• Gemiddelde leeftijd van leden loopt op
• Kritische leden / Consumentgedrag
• Moeite met vrijwilligers



Nieuw beweegaanbod senioren
• Walking Football
• Seniorenfit
• Pilates
• Wandelfit
• Spellen en activiteiten



We leven anders



We willen
• Meer, beter, sneller
• 24/7 bereikbaar
• Flexibiliteit & minder binding
• Consumeren



FC Urban
• On Demand voetbal net als Netflix
• Wedstrijd spelen wanneer jij wilt
• Lidmaatschap €9,99 p/m
• Communicatie via WhatsApp



L’Uni-Age
• Algemene Muzikale Vorming 

Harmonie L”Union Born
• Herintreders 
• Flexibel lidmaatschap



Op zoek naar beleving & kwaliteit



Van leden naar fans
• Communicatie & marketing
• Concept van A tot Z
• Inwoners centraal
• Persoonlijk & dichtbij



Jan Linders
• Smaakbeleving en themahoeken
• Zelf producten kiezen
• Ovenverse maaltijden en lunches



Société St. Martin Fanfare de Stein
• Samen muziek maken, met anderen en voor anderen
• Thematisch ingerichte concerten
• In verbinding met maatschappij



Kansen door kruisbestuiving



Samen beter worden
• Samenwerking in gemeenschap
• Geen concurrenten
• Vertrouwen
• Gezamenlijke ambitie
• Alleen sneller, samen verder



De Bengele Beweegt
• Ontmoetingsplek  
• Open omgeving
• Nieuwe doelgroepen
• Samenwerking verenigingen & onderwijs



We doen het zelf



Zelf aan zet
• Van globaal naar lokaal
• Dichtbij en toegankelijk
• Lokale partijen zoeken elkaar 

steeds meer op
• Burgerinitiatieven 



Buurtcentrum Nieuwdorp
• Leegstaand schoolgebouw
• Don Bosco school
• Ontmoetingsplek in de wijk
• Gerund door buurtbewoners



Beheer Binnensport Beesel
• Gebruikers waren ontevreden
• Verenigingen hebben zelf de handschoen 

opgepakt
• Beheren en exploiteren accomomdaties zelf



Er is steeds meer mogelijk



Innovatie en vernieuwing
• Duurzaamheid
• Semi-permanente voorzieningen
• Apps en 3D-printing
• Virtual reality
• E-sports



iSpace sports
• Sporten in een digitale omgeving
• Beleving staat centraal
• “Wow” moment
• Beeld, geluid, visueel



De wereld verandert. Dit heeft impact op jullie 
vereniging, dorp en accommodaties



Aan de slag!
Deel 1: Droombeeld 
Deel 2: Vertaling droombeeld



Droombeeld ansichtkaart 
• Kansen en ontwikkelingen?
• Droombeeld voor het leven in Stein in 2040?

Eerst op individueel formulier, daarna gezamenlijk op ansichtkaart





Vertaling droombeeld
• Wat betekent dit droombeeld voor:

• Inwoners?
• Verenigingen?
• Accommodaties?

Gezamenlijk post its op flipover plakken





Afsluiting en vervolg
• Ideeën die je nog wil meegeven
• Input verwerken en delen
• Digitale vragenlijst
• Vervolgproces per dorp



Bedankt voor jullie aandacht!

Voor vragen of informatie rob.vanderwijst@gemeentestein.nl


