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Speelschema
1. Inleiding
2. Deel 1: Bevindingen uit Berg a/d Maas
3. Deel 2: Ontwikkelrichtingen
4. Afsluiting en vervolg



Inleiding



Verenigingen | dorpen | uitdagingen | toekomst | bruisend en 
leefbaar | passende voorzieningen en accommodaties



Niet alleen voor de inwoners van nu, 
maar ook voor de inwoners van later. 



Proces
• Brede startbijeenkomst
• Themasessie raad
• Bijeenkomst DOP’s
• Startnotitie
• Bijeenkomsten per dorp



Wat willen we in het algemeen
• Kwaliteit boven kwantiteit
• Laagdrempelig ontmoeten
• Multifunctionaliteit en samenwerking
• Duurzaam en realistisch



Bevindingen uit Berg a/d Maas



Wat zien we in Berg a/d Maas?
• Bevolkingskrimp, ontgroening en vergrijzing
• Terugloop ledenaantallen verenigingen
• Relatief weinig voorzieningen, maar wel divers aanbod
• Natuurlijke verbinding met Urmond:

• Vraagstuk onderwijshuisvesting
• Samenwerking jeugdafdeling I.V.S. en Urmondia



1. VV I.V.S.
2. MFC Berg aan de Maas (en jeugdvoorziening)
3. Basisschool De Avonturijn
4. Sint-Michaëlkerk
5. Schutterij Sint Hubertus Nattenhoven



MFC Berg a/d Maas
• Sinds 2005 in gebruik
• Door diverse verenigingen uit Berg
• Geschikt voor activiteiten, 

evenementen en feesten
• Inclusief jeugdvoorziening



Basisschool De Avonturijn
• 130 leerlingen
• Verwachte daling van 12% in 2036
• BSO en Kinderdagverblijf
• Toekomst onderwijshuisvesting



V.V. I.V.S.
• 2 natuurgrasvelden
• 4 kleedkamers en een kantine
• Vier seniorenteams
• Samenwerking jeugd met V.V. Urmondia: SJO UBC
• Voldoende capaciteit



Wat zijn de uitdagingen?
• Vrijwilligersprobleem bij verenigingen
• Regelgeving voor verenigingen
• Verenigingsleven overeind houden
• Betaalbaarheid accommodaties
• Exploitatievorm en aanbod MFC 
• Toekomst kerk onzeker



Wat is het toekomstbeeld?
• Een dorp met veel activiteiten voor jong en oud
• Waar de huidige voorzieningen behouden kunnen worden
• Rekening houdend met de vergrijzing; meer ruimte voor zorg 

en ontmoeting
• Met een ontmoetingsplek waar iedereen kan binnenlopen
• En waar we zelf de zaken oppakken en organiseren



Van … naar …
• Van alleen naar samen
• Van mono- naar multifunctioneel
• Van individuele naar gezamenlijke belangen
• Van gemeente naar gemeenschap



Spreidingspiramide

Kern

Gemeente

Regio • Ontspannen

• Voortgezet onderwijs
• Sport
• Cultuur

• Sport en cultuur (proberen te behouden)
• Basisonderwijs
• Jeugd
• Ontmoeten en verzorgen



Ontwikkelrichtingen



cBehouden:
• Verenigingsleven (bijv.

I.V.S. en schutterij)
• Basisschool

Scenario’s en oplossingsrichtingen zijn opgesteld 
a.d.h.v. input uit de startbijeenkomst

Wat willen we

Veranderen:
• Exploitatie en aanbod MFC
• Laagdrempelige 

ontmoetingsvoorziening



Vier ontwikkelrichtingen
1. Exploitatie MFC Berg a/d Maas
2. Aanbod MFC Berg a/d Maas
3. Onderwijs en binnensport
4. Buitensport



1. Exploitatie MFC Berg aan de Maas
• Doel: Zorgdragen voor een toekomstbestendige exploitatie van 

MFC Berg aan de Maas
• Inhoud:

• Optimaliseren beheer en samenwerking
• Wens voor meer maatschappelijk en minder commercieel
• Gezamenlijke verantwoordelijkheid en eigenaarschap
• Subsidies voor maatschappelijke activiteiten en 

evenementen beschikbaar
• Balans met eigen bijdrage gebruikers



2. Aanbod MFC Berg aan de Maas
• Ontwikkelingen:

• Vergrijzing en eenzaamheid
• Behoefte aan laagdrempelige ontmoeting

• Doel: Aanvullende functies toevoegen om MFC nog multifunctioneler in te 
zetten 

• Inhoud:
• Toevoegen van functie ontmoeten en zorgen
• Inwoners moeten laagdrempelig binnen kunnen lopen
• Verschillende partners zoals DOP, De Oude Garde, exploitant spelen hier 

een belangrijke rol. Hiervoor zijn ook subsidiegelden aanwezig
• Mogelijkheden onderzoeken om buurtzorg, infopunt, fysiotherapie etc. 

toe te voegen



3. Onderwijs en binnensport
• Ontwikkelingen:

• Bevolkingskrimp en ontgroening
• Samenwerking kindpartners

• Doel: Zorgdragen voor toekomstbestendige onderwijsvoorzieningen met 
aandacht voor ruimte bewegingsonderwijs 

• Inhoud:
• Principebesluit raad voor voorkeursscenario waarbij de twee locaties in 

Berg a/d Maas en Urmond blijven gehandhaafd
• Gezamenlijke uitwerking samenwerkingsconcept op twee 

onderwijslocaties
• In dit scenario blijft sportzaal Overmunthe gehandhaafd



Afstand Avonturijn –
Overmunthe: 700 meter



4. Buitensport
• Ontwikkelingen:

• Samenwerking jeugdafdeling IVS met Urmondia
• Fusie is momenteel niet aan de orde

• Doel: Zorgdragen voor een toekomstbestendige voetbalvoorziening voor de 
inwoners in Berg a/d Maas

• Inhoud:
• Behouden van voetbalvoorziening in Berg a/d Maas
• Eventuele fusie tussen VV I.V.S. en Urmondia in de toekomst dient van 

onderop te ontstaan



Samen aan de slag



1. Wat vinden jullie positief aan de ontwikkelrichtingen?
2. Wat betekenen de ontwikkelrichtingen voor Berg a/d Maas?
3. Welke andere ideeën hebben jullie nog?
4. Wat zijn volgens jullie de noodzakelijke vervolgstappen?





Afsluiting en vervolg
• Input wordt verwerkt en verstuurd
• Vervolgbijeenkomst voor alle dorpen
• Mensen die hierin interesse hebben kunnen 

aansluiten en actief deelnemen



Bedankt voor jullie 
input en aandacht!

Voor vragen of informatie rob.vanderwijst@gemeentestein.nl
of www.gemeentestein.nl/accommodaties


