
Kansen voor een multifunctionele invulling met verbinding tussen jong en oud    

Schoolgebouw Meers zoekt maatschappelijk betrokken ondernemer(s)  

 

Gemeente Stein werkt met dorpsontwikkelingsprogramma’s.  

Hierdoor hebben inwoners ruimte voor het inbrengen van eigen 

ideeën ter verbetering van de leefbaarheid in hun dorp.  

In Meers (1.200 inwoners) heeft dat geleid tot DOP Meers.  

In de afgelopen jaren hebben de inwoners en ondernemers  

samen succesvol  invulling gegeven aan de uitvoering van een 

aantal plannen. Maar de wereld staat niet stil en inmiddels zijn  

er nieuwe ontwikkelingen, wensen en behoeften. Deze zijn op 

25 oktober 2017 onderwerp van gesprek geweest tijdens een 

drukbezochte dorpsavond.    

 

Gezocht: nieuwe bestemming voor schoolgebouw Meers 

Eén van de thema’s tijdens de dorpsavond was het schoolgebouw in Meers, dat sinds medio 2017 leeg staat. Sinds begin  2018 is 

het gebouw eigendom van de gemeente. Het gemeentebestuur heeft nieuw accommodatiebeleid in voorbereiding en geeft de 

inwoners graag ruimte om zelf op zoek te gaan naar een nieuwe bestemming. Voor dit doel heeft een aantal inwoners zich verenigd 

in een werkgroep, waarin ook de gemeente is vertegenwoordigd.  

 

Ontwikkelingen 

Meers kent een rijk verenigingsleven, maar door maatschappelijke ontwikkelingen (vergrijzing, krimp, minder geld) is dit onder druk 

komen te staan. Ook jonge mensen kiezen Meers als woonplaats, maar het dorp telt relatief veel oudere inwoners. Daar staat 

tegenover dat steeds meer mensen tot op hoge leeftijd vitaal blijven. Dit brengt andere vormen van actief zijn met zich mee. De 

ontwikkelingen in onze maatschappij leiden er verder toe, dat in kleine dorpen veel voorzieningen verdwijnen. Dat is ook in Meers 

gebeurd.  

 

Minder voorzieningen  

Omdat de plaatselijke supermarkt de deuren al jaren geleden heeft gesloten, doen de meeste inwoners hun wekelijkse 

boodschappen in het nabijgelegen Stein. Minder mobiele inwoners maken gebruik van de SRV-wagen, of gaan voor hun dagelijkse 

boodschappen naar het plaatselijke groenten- en fruitwinkeltje, dat ook brood verkoopt en een beperkte assortiment 

levensmiddelen biedt. Ook de plaatselijke slagerij en friture zijn er onlangs mee gestopt. Overigens niet wegens gebrek aan 

klandizie, maar wegens pensionering. De plaatselijke horeca bestaat uit twee cafés en een tearoom. Zaal De Hoorn (eerder: 

fanfarezaal) is beperkt in gebruik bij de plaatselijke carnavalsvereniging.  

 

RivierPark Maasvallei  

Er zijn plannen voor een recreatieve wandel- en fietsbrug vanuit Meers 

over de Maas als onderdeel van het Belgisch/Nederlandse project 

RivierPark Maasvallei. In dat kader zijn er ook plannen voor een 

transferium, waar bezoekers hun auto kunnen parkeren en hun route 

kunnen uitstippelen. Enkele ondernemende inwoners zijn begonnen met 

een B&B (Bed & Breakfast).    

 

Kansen voor ondernemers & verenigingen  

Het schoolgebouw ligt aan het dorpsplein, naast de gymzaal, het jeugdwerk en dorpscentrum Bie Gerda. Tijdens de dorpsavond 

bleek de voorkeur van de inwoners uit te gaan naar een multifunctionele bestemming in combinatie met groen. Maar ook (volledige 

of gedeeltelijke) sloop en een invulling van het gebied met groen behoort tot de mogelijkheden. De werkgroep ziet in dit alles 

kansen voor verbindingen tussen ondernemen en maatschappelijke betrokkenheid.  
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Oproep: welke kansen ziet u als ondernemer?  

 

 

Omdat leegstand van het  voormalige schoolgebouw een negatieve invloed heeft op de leefbaarheid  van hartje Meers, wil de 

werkgroep graag zo spoedig mogelijk in gesprek met maatschappelijk betrokken ondernemers, die hier mogelijkheden zien voor 

zichzelf en de inwoners van Meers. Het is de bedoeling dat de nieuwe bestemming aanvullend is op reeds aanwezige 

voorzieningen. Welke kansen ziet u als maatschappelijk betrokken ondernemer of organisatie? Werken in de school? 

Boodschappen doen in de school? Pakjes afhalen in de school? Kunst in de school? Cursussen doen in de school? Iets anders? 

Een combinatie van voorzieningen?  Laat het ons weten.  

 

Tevens oproep aan verenigingen 

Ook verenigingen roepen wij op om te reageren. Welke mogelijkheden biedt het leegstaande schoolgebouw naar uw mening voor 

de inwoners van Meers, voor uw vereniging? Kent u wellicht ondernemers of organisaties die hier hun brood zouden kunnen 

verdienen, en die daarbij tevens iets kunnen betekenen voor de plaatselijke gemeenschap en het verenigingsleven?  

 

Wij zijn benieuwd naar uw reactie.        

Reageren is mogelijk tot 1 juni 2018.   

 

Contact 

Wilt u op deze oproep reageren? Heeft u eerst nog vragen? Of wilt u graag een oriënterend gesprek met de werkgroep? Stuur een 

mailtje naar t.maesen@planet.nl. Op verzoek is een bezichtiging mogelijk. Alles gebeurt in goed overleg met de gemeente Stein 

(eigenaar van het gebouw en lid werkgroep).  

 

Met hartelijke groet,  

Werkgroep Schoolgebouw Meers  

 

MEAS MAKE VEER SAME  

 


