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.

KERENSHEIDE
Kerensheide is een wijk in de kern Stein. De wijk is ontstaan in 1928. De wijk is genoemd naar het
voormalige gelijknamige mijnwerkersdorpje dat oostelijk van Stein lag in de gemeente Beek. Dit dorpje is
eind jaren zeventig afgebroken vanwege uitbreiding van het industrieterrein.
Vanaf 2015 is een aantal inwoners vanuit de dopsgewijze aanpak bezig met herbestemming van de St.
Jozef kerk. Daardoor kan het beeldbepalende gebouw behouden blijven. Nagedacht wordt over een
multifunctionele invulling met een laagdrempelige ontmoetingsruimte voor in de wijk.
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WAT VALT OP IN KERENSHEIDE?
TEN OPZICHTE VAN DE HELE GEMEENTE

•
•

Sterke krimp

Sterke ontgroening

•
•

Lagere zorgvraag

Veel mantelzorgers
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Een greep uit de accommodaties:

1. Trefcentrum Kerensheide: Trefcentrum Kerensheide is een zalencentrum dat geschikt is voor
activiteiten, evenementen en partijen.

2. Basisschool Kerensheide: Basisschool in de wijk Kerensheide met ongeveer 170 leerlingen.

3. Kerk Kerensheide: Beeldbepalend gebouw in Kerensheide. Inwoners zijn vanuit DOP Kerensheide
bezig met het initiatief om de kerk om te bouwen tot lokale ontmoetingsplaats.

4. Gymzaal Kerensheide: Gymzaal, gebouwd in 1975, met een redelijke bezetting (voornamelijk
scholen).

WAT VALT OP IN KERENSHEIDE?
TEN OPZICHTE VAN DE HELE GEMEENTE

•
•

Voornamelijk wijkgerichte voorzieningen

Geen laagdrempelige ontmoetingsvoorziening

