ACCOMMODATIEBELEID
GEMEENTE STEIN
De toekomst van onze verenigingen, dorpen en accommodaties

Diverse ontwikkelingen hebben een grote invloed op de leefbaarheid van de dorpen en wijken in de
gemeente Stein. Dit heeft ook impact op de voorzieningen en accommodaties. Daarom willen we een
actueel en toekomstbestendig accommodatiebeleid ontwikkelen.
We kiezen daarom voor een kerngerichte aanpak bij de totstandkoming van het accommodatiebeleid
waarbij inwoners nadrukkelijk worden betrokken. Dit doen we op wijk- en dorpsniveau. Samen met inwoners
denken we na over de toekomst van onze verenigingen, dorpen en accommodaties.

BERG A/D MAAS
Berg aan de Maas is het meest noordelijk gelegen dorp in de gemeente Stein. Door de aanleg van het
Julianakanaal ligt Berg aan de Maas geïsoleerd tussen de Maas en het kanaal. De laaggelegen delen van
Berg aan de Maas zijn in het verleden geteisterd door rivieroverstromingen.
In het laatste weekend van augustus vinden jaarlijks de Oogstdankfeesten plaats in Berg aan de Maas. Een
lokaal evenement dat is uitgegroeid tot een indrukwekkend cultuurspektakel met grote bekendheid binnen
en buiten de regio. Veel inwoners zorgen er samen voor dat het dorp in dit weekend mooi versierd is.
Daarnaast is Berg aan de Maas bekend vanwege de eeuwenoude veerverbinding over de Maas naar
Meeswijk en Stokkem (België). In de zomer is de veer een belangrijke schakel in het fietstoerisme.
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WAT VALT OP IN BERG A/D MAAS?
TEN OPZICHTE VAN DE HELE GEMEENTE

•
•

Minder sterke ontgroening en vergrijzing
Aantal huishoudens krimpt sterk

•
•

Huishoudensgrootte stijgt

Lagere zorgvraag van inwoners

-8%

AANBOD

Een greep uit de accommodaties:
1. VV I.V.S.: Voetbalvereniging in Berg aan de Maas, bestaande uit twee voetbalvelden. De jeugdafdeling
werkt samen met VV Urmondia.
2. MFC Berg aan de Maas: Multifunctioneel centrum dat in 2004 gebouwd is. De accommodatie is te
gebruiken voor activiteiten, evenementen en partijen.
3. Basisschool De Avonturijn: Basisschool in Berg aan de Maas met ongeveer 175 leerlingen.
4. Sint-Michaëlkerk: Beeldbepalend gebouw in Berg aan de Maas.

WAT VALT OP IN BERG A/D MAAS?
TEN OPZICHTE VAN DE HELE GEMEENTE

•

Weinig voorzieningen per inwoner

•

Voorzieningen geconcentreerd in het centrum

