
Berg aan de Maas
1. Wat vinden jullie positief aan de ontwikkelrichtingen?
• Samenwerking onderling van alle verenigingen
• Samenwerking exploitant positief
• Pro-actief meedenken van verenigingen

3. Welke andere ideeën hebben jullie nog?
• Buurtzorg
• Bloedprikken
• Info WMO (toevoegen aan MFC)

2. Wat betekenen de ontwikkelrichtingen 
voor Berg aan de Maas?

4. Wat zijn volgens jullie de noodzakelijke vervolgstappen?



Berg aan de Maas
1. Wat vinden jullie positief aan de ontwikkelrichtingen?
• Meer samenwerking tussen de verenigingen
• Zekerheid omtrent Avonturijn

3. Welke andere ideeën hebben jullie nog?
• Evenementsubsidie per evenement én per bezoeker

2. Wat betekenen de ontwikkelrichtingen 
voor Berg aan de Maas?

• Op divers gebied cultuur verarming
• Geen concurrentie voor MFC’s, hierdoor kunnen 

huurprijzen gevraagd worden waardoor voor de 
organisaties en de vereniging niks over blijft. 

4. Wat zijn volgens jullie de noodzakelijke vervolgstappen?



Berg aan de Maas
1. Wat vinden jullie positief aan de ontwikkelrichtingen?
• Behoud onderwijsvoorziening
• MFC zou veel meer ingezet moeten worden: 

steunpunt (beleid van maken)
• Behoud sportaccommodatie JVS

3. Welke andere ideeën hebben jullie nog?
• Meer PR maken voor hetgene er al is (denk aan oude 

garde) via lokale media. Inloop is nu al dagelijks mogelijk
• Projectsubsidie meer promoten! Bijv. ook voor buurten 

toegankelijk
• Vergunningen enz. aanvraag ondersteunen

2. Wat betekenen de ontwikkelrichtingen 
voor Berg aan de Maas?

• Leefbaarheid
• Is voorwaarde voor woongenot en behoud van jongere 

inwoners/gezinnen
• Ook beschikbaar maken voor andere evenementen: 

bijv. schooljeugd, jeugdwerk, buurtverenigingen, 
harmonie, schutterij

4. Wat zijn volgens jullie de noodzakelijke vervolgstappen?
• Betrek inwoners bij het maken van beleid: geef 

pragmatische informatie (hoe kan ik die subsidie 
verwerken)

• Mediator tussen verenigingen (die dat nodig hebben) en 
beheerder MFC. Hier ligt oud zeer. We moeten samen 
vooruit kijken. Dat komt ons allemaal ten goede.

• Sportvoorziening Overmunthe: veilig bereikbaar maken



Berg aan de Maas
1. Wat vinden jullie positief aan de ontwikkelrichtingen?
• Wij zien nog niks van ontwikkelingen
• MFC qua gebouw perfect

3. Welke andere ideeën hebben jullie nog?
• Als je als vereniging iets organiseert in MFC wil je er iets 

aan overhouden (constructie voor maken)
• Herintrede overkoepelende groep van MFC gebruikers
• Gezamenlijk organiseren van evenement (verenigingen 

exploitant)

2. Wat betekenen de ontwikkelrichtingen 
voor Berg aan de Maas?

4. Wat zijn volgens jullie de noodzakelijke vervolgstappen?
• De inklemming van Berg tussen DSM/Chemelot, VDL + 

Holtum Noord, uitbreiding A2, mogelijk verlies van de 
Graetheide door een zonnenpark van 90.000 stuks, dit 
betekent verlies van de oude postbaan door uitbreiding 
Brightland en ontginning van de maas


