
Dat maakt Berg aan de Maas voor mij ...
1. Wat maakt Berg aan de Maas Berg aan de Maas?
• Oogstdankfeesten
• Schutterijfeest

3. Wat zijn de grootste uitdagingen?
• Verenigingsleven overeind houden
• Betaalbaarheid van accommodaties
• Andere exploitatievorm van het MFC: minder 

commercieel en meer maatschappelijk
• Vergroten van (jonge) vrijwilligers? Vooral 

bestuursleden

2. Wat valt op?
• Natuurlijke samenwerking met Urmond. V.V. IVS 

werkt qua jeugdafdeling samen met V.V. Urmondia. 
Hierdoor zijn alle jeugdteams goed bezet. Iedereen 
blijft wel lid van hun eigen vereniging. Een fusie is 
namelijk momenteel nog niet aan de orde.

• Discussie over de loods voor Oogstdankfeesten 
duurt al vijf jaar. Er zijn steeds minder praalwagens.

• Kerk heeft het steeds moeilijker.
• Toename regelgeving bij verenigingen.
• Vertrouwen in de gemeente is klein. Verenigingen 

vinden dat zij onvoldoende geholpen worden. 
Dit geldt bijvoorbeeld voor de schutterij waar 
problemen zijn met vergunningverlening voor hun 
Schutterfeest.

1. VV I.V.S.
2. MFC Berg aan de Maas
3. Basisschool De Avonturijn
4.  Sint-Michaëlkerk



Hoe zien jullie de toekomst van Berg aan de Maas?
1. Beschrijf het ideale Berg aan de Maas.
• Een dorp waar we de huidige voorzieningen kunnen 

behouden
• Waar veel activiteiten zijn voor jong en oud
• Met een ontmoetingsplek waar iedereen gewoon kan 

binnen lopen (zonder contributie/lidmaatschap)
• Rekening houdend met de vergrijzing meer flexibele 

ruimte voor zorg en ontmoeting, zoals Buurtzorg, 
fysio, etc.

Prioriteer de functies in onderstaande driehoek: leren, 
ontmoeten, sport/cultuur, ontspannen & verzorgen.

3. Wat moeten we veranderen?
• Laagdrempelige en betaalbare voorzieningen
• Exploitatie MFC aanpassen, minder commercieel. 

Het moet een gemeenschapshuis zijn, zoals vroeger. 
Wellicht mogelijk door het gebruik aan te passen.

• Meer aanbod voor jeugd
• Medewerker die verenigingen kan ondersteunen 

bij zaken zoals vergunningverlening, wetgeving en 
andere zaken

2. Wat moeten we behouden?
• Het verenigingsleven
• Onderwijs
• Ontmoetingsruimte in de kern behouden

regio

gemeente

dorp/wijk

Ontspannen

Onderwijs / Sport & Cultuur (in ieder geval 
proberen te bhouden / Ontmoeting / 

Buurtsporg


