Dat maakt Stein voor mij ...
1. Wat valt op?
• Veel (eenzame) ouderen
• Sterke krimp en vergrijzing
• Weinig instroom van jeugd bij verenigingen
• Verenigingen hebben het lastig
• Sommige verenigingen zien dit en werken samen.
Andere verenigingen willen dit niet inzien
• Laagdrempelige voorziening (voor ouderen) wordt
gemist, nu is er een initiatief in De Moutheuvel
• Geen vergaderlocaties in Oud-Stein
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Fanfarezaal Stein
IKC De Triviant
MFC De Grous
Basisschool De Maaskei
Scouting Stein
Steinerbos
LTV Stein
Museum voor Grafcultuur

2. Wat zijn de grootste uitdagingen?
• Verenigingen toekomstbestendig houden en maken
• Laagdrempelige voorziening (voor ouderen)
• Belemmering en belangenverstrengeling tussen
commercie/horeca en initiatieven inwoners
• Kwalitatief sport- en beweegaanbod voor jeugd
• MFC De Grous nu niet laagdrempelig

Hoe zien jullie de toekomst van Stein?
1. Beschrijf het ideale Stein.
• Meer samenwerking of fusies tussen verenigingen
• Ondersteuning voor verenigingen door gemeente (soms
meer regie pakken)
• Levendig sport- en cultuuraanbod
• Laagdrempelige voorzieningen voor inwoners
• Minder maar kwalitatief en levendige accommodaties
• Commerciële en maatschappelijke initiatieven verbinden
Prioriteer de functies in onderstaande driehoek: leren, ontmoeten, sport/cultuur, ontspannen & verzorgen.

regio

2. Wat moeten we behouden?
• Het verenigingsleven
• MFC De Grous
• Het museum en de Fanfarezaal als beeldbepalende gebouwen
• Ontwikkeling Sportzone ’t Hetjen (MISA 2.0)

Ontspannen

Leren, sport, cultuur

Ontmoeten, verzorgen, leren

gemeente

dorp/wijk

3. Wat moeten we veranderen?
• Samenwerking (of fusie) voor toekomstbestendigheid verenigingen
• MFC De Grous
o Toevoegen van laagdrempelige voorziening voor senioren, zodat
zij kunnen inlopen en kunnen ontmoeten.
o De ontwikkeling van de Bibliotheek kan hierin worden meegenomen. Dit is namelijk een oud concept.
o Ook aandacht voor betaalbaarheid en subsidie versus huur.
• Houd niet vast aan gemaakte afspraken uit het verleden, maar ga
uit van nieuwe situaties.

