Dat maakt Meers voor mij ...
1. Wat maakt Meers Meers?
• Omgeving
• Maas
• Groen - natuur
• Kerkdorp
• Fietsdorp
• Recreëren groen
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2. Wat valt op?
• De jongere generatie heeft de middenstand niet echt
nodig
• Recent nieuwe toevoeging 2015 Bie Gerda
• Toekomstbestendig? Bie Gerda?

3. Wat zijn de grootste uitdagingen?
• Verbinding tussen de inwoners Meers
• Passende plannen maken
• Kwalitatief passende acco’s gericht op de toekomst
• Kijken hoe je de leegstand goed kan invullen

RKVV Havantia
Dorpsdagvoorziening Bie Gerda
Voormalig basisschool De Triviant
Gymzaal Meers
Jeugdvoorziening Meers
Sint Jozef kerk
Patronaat
Fanfarezaal Meers (De Hoorn)

Hoe zien jullie de toekomst van Meers?
1. Beschrijf het ideale Meers.
Een multifunctionele kerk (met verkleinde functionele
kerkfunctie), horeca ontmoetingspunt, multifunctionele
ruimten met diverse verenigingen!

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

regio

2. Wat moeten we behouden?
Wat willen we behouden?
• Rust
• Kerkgebouw(en)
gemeente

dorp/wijk

3. Wat moeten we veranderen?
Wat willen we veranderen?
• Voetbalveld
• Schoolgebouw en omgeving (jeugdwerk, gymzaal)

Dat maakt Meers voor mij ...
1. Wat maakt Meers Meers?
• Meers is gemengd qua bevolkingssamenstelling,
woningen, historisch dorp
• Er is een prachtige omgeving voor degene die
hiervan houdt en rust zoekt
• Er is ondanks vele tegenstelling ook veel
betrokkenheid. Zie DOP
• Sjwan Meers (zwerfvuil)
• Werkgroep accommodaties
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2. Wat valt op?
• Groepjes gedrag dat samenwerking erg moeilijk
maakt. Dit is “historisch”, en waarschijnlijk niet alleen
in Meers!
• Patronaat / bie Gerda; niet van gemeente

3. Wat zijn de grootste uitdagingen?
• Brug, kleinschalig toerisme (fietsers, wandelaars)
• (Onderhoud van wat er is of komt)
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Hoe zien jullie de toekomst van Meers?
1. Beschrijf het ideale Meers.
Dat Meers waar mensen rustig kunnen wonen bij een
gemengd gezelschap

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

Cultuur
Leren

Sport
Jeugd
Leren

Ontmoeten
Verzorgen
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2. Wat moeten we behouden?
• Kerk
• Bie Gerda
• Zaal de Hoorn
• Gymen + kienen/kaarten naar Zaal de Hoorn
gemeente

dorp/wijk

3. Wat moeten we veranderen?
• Voetbalveld zou kleinschalige camperplaats kunnen
worden
• Jeugdwerk
• Mogelijkheid voor ouderen om in het dorp te blijven
wonen
• Jeugd --> Voetbal

Dat maakt Meers voor mij ...
1. Wat maakt Meers Meers?
• Sterke gemeenschap(s(zin)
• Geografische ligging
• Eigen identiteit
• Optocht Meers (carnaval)
• Interesse voor lokale activiteiten
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2. Wat valt op?
• Voetbalveld; toekomst onzeker
• Weinig bezettingsgraad accommodaties; behalve
Gerda

3. Wat zijn de grootste uitdagingen?
• Daling leden, bijv. jeugdwerk
• Geld voor alle verenigingen
• Uitdagingen om jeugd te enthousiasmeren
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Hoe zien jullie de toekomst van Meers?
1. Beschrijf het ideale Meers.
• Gezelligere uitstraling
• Bereikbaarheid beter
• Commerciele uitbater zaal
• School (lager)

Prioriteer de functies in onderstaande driehoek: leren,
ontmoeten, sport/cultuur, ontspannen & verzorgen.
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2. Wat moeten we behouden?
• De zaal Meers
• Gerda
• Jeugdwerk
• Kerk
• Horeca
3. Wat moeten we veranderen?
• Nog mooier dorpshart
• Indien kerk als huidige bestemming zou verdwijnen
dan andere bestemming

