
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

Meers is een dorp, gelegen in het zuidwesten van de gemeente Stein. Bij het dorp horen ook de 

gehuchten Kleine Meers, Maasband en de buurtschappen Veldschuur en De Weert. Door de aanleg van 

het Julianakanaal in de jaren twintig en dertig van de 20e eeuw kwam Meers ingesloten te liggen tussen dit 

kanaal en de rivier. Het dorp wordt via een brug met Stein verbonden.

Meers beschikt over diverse voorzieningen. Afgezet tegen het aantal inwoners zijn dit er relatief veel. 

Zo is er een Dorpsdagvoorziening (Bie Gerda) die gerund wordt door vrijwilligers. Hier vinden vele 

activiteiten plaats. Een aantal van de voorzieningen staat leeg, zoals het schoolgebouw. Vanuit het 

DOP is een werkgroep actief die zich bezighoudt met herbestemming van het schoolgebouw. Ook de 

voetbalaccommodatie is momenteel niet (meer) in gebruik.

MEERS
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TEN OPZICHTE VAN DE HELE GEMEENTE
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• Sterke krimp en ontgroening
• Minder sterke vergrijzing

• Lagere zorgvraag van inwoners
• Veel koopwoningen
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AANBOD

Een greep uit de accommodaties:

TEN OPZICHTE VAN DE HELE GEMEENTE

1. RKVV Havantia: De voetbalaccommodatie is jarenlang gebruikt door RKVV Havantia. Sinds dit 
voetbalseizoen (2018-2019) is de vereniging op te houden te bestaan en wordt de accommodatie niet 
meer gebruikt.

2. Dorpsdagvoorziening Bie Gerda: De voorziening is een ontmoetingsplek voor inwoners uit het dorp. Er 
worden diverse activiteiten georganiseerd. Het beheer ligt in handen van Stichting Dorpsdagvoorziening 
Meers.

3. Voormalig basisschool De Triviant: De basisschool in Meers staat sinds medio 2017 leeg. Een aantal 
inwoners zijn vanuit het DOP actief om op zoek te gaan naar een nieuwe bestemming.

4. Gymzaal Meers: De gymzaal in Meers is inmiddels ouder dan 40 jaar en kent een zeer lage bezetting. Dit 
komt mede door de sluiting van de basisschool.

5. Jeugdvoorziening Meers: De accommodatie wordt gebruikt door Stichting Jeugdwerk Meers voor het 
organiseren van activiteiten voor kinderen en jongeren.

6. Sint Jozef kerk: Beeldbepalend gebouw in Meers.
7. Patronaat: Een voorziening waar ontmoeting en activiteiten kunnen plaatsvinden.
8. Fanfarezaal Meers (De Hoorn): Een voorziening met grote zaal waar evenementen (zoals carnaval) 

plaatsvinden.

• Aantal leegstaande accommodaties is 
groeiende

• Veel voorzieningen per inwoner
• Veel voorzieningen beheerd door vrijwilligers 

WAT VALT OP IN MEERS?


