
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.

De toekomst van onze verenigingen, dorpen en accommodaties

ACCOMMODATIEBELEID
GEMEENTE STEIN

Oud-Stein en Stein-Centrum zijn twee wijken in het centrum van het dorp Stein. In Oud-Stein liggen de 

Sint-Martinuskerk en enkele ruïnes en monumenten. Ook ligt de haven aan het Julianakanaal in Oud-Stein, 

welke in 1934 in gebruik is genomen. Stein-Centrum is bekend van Recreatiepark Steinerbos en het nieuwe 

winkelcentrum dat gebouwd is na een brand en sloop van het oude winkelcentrum.

Al sinds 1984 wordt ieder jaar in de zomer in Stein een triathlon georganiseerd. Deze triathlon behoort tot 

de grootste van Nederland. Ook vinden jaarlijks de wielerwedstrijden de Ronde van Limburg en de Ton 

Dolmans Trofee plaats in Stein.

OUD-STEIN & STEIN-CENTRUM
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TEN OPZICHTE VAN DE HELE GEMEENTE
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• Sterke krimp
• Minder sterke groei ouderen

• Hogere zorgvraag van inwoners
• Veel huurwoningen
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WAT VALT OP IN OUD-STEIN & STEIN-CENTRUM?
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AANBOD

TEN OPZICHTE VAN DE HELE GEMEENTE

Een greep uit de accommodaties:
1. Fanfarezaal Stein: Voormalig fanfarezaal, staat nu leeg.
2. IKC De Triviant: Grootste basisschool in Stein met ongeveer 250 leerlingen.
3. MFC De Grous: MFC De Grous beschikt over diverse zalen, een brasserie en een café met terras. 

De Grous is geschikt voor activiteiten, evenementen en partijen. De bibliotheek is onderdeel van 
hetzelfde gebouw.

4. Basisschool De Maaskei: Basisschool in Stein met ongeveer 180 leerlingen.
5. Scouting Stein: Jeugdvoorziening waar Scouting Stein gebruik van maakt.
6. Steinerbos: Steinerbos is een bos, recreatiepark en zwembad in Stein.
7. LTV Stein: Tennisvereniging in Stein met zes tennisbanen. De accommodatie is geprivatiseerd.
8. Museum voor Grafcultuur: Museum met aandacht voor de vele en gevarieerde manieren waarop 

mensen door de eeuwen heen omgaan met dood en begraven.

• Concentratie van voorzieningen aan ‘hoofdstraat’
• Diverse typen voorzieningen aanwezig

WAT VALT OP IN OUD-STEIN & STEIN-CENTRUM?


