Mooi Meers
1. Wat vinden jullie positief aan de ontwikkelrichtingen?
• Erkenning dat jeugd belangrijk is
• Hart van Meers behouden
• Kermis goede combinatie voor alle doelgroepen,
wordt georganiseerd door Jeugdwerk

2. Wat betekenen de ontwikkelrichtingen voor Meers?
• Verenigingen krijgen vrijwilligers doordat ze mensen
kennen, ontmoeten is heel belangrijk
• Mensen willen blijven ontmoeten in het hart, niet naar
de rand van Meers
• Ruimte voor multifunctioneel gebruik

3. Welke andere ideeën hebben jullie nog?
• In gesprek gaan met Jeugdwerk, een van de belangrijkste verenigingen van Meers. Deze vereniging moet
kunnen blijven bestaan
• Ouders ontmoeten elkaar minder door wegvallen
school. Jeugdwerk kan hierin een rol spelen
• Relaxplek waar jong en oud komen. Plek waar je kan
“onthaasten”. (Student hotel Maastricht)
• Accommodaties moeten sfeer hebben. Bie Gerda
vraagt andere sfeer als bijv. Jeugdwerk
• Activiteiten organiseren voor hele dorp

4. Wat zijn volgens jullie de noodzakelijke vervolgstappen?
• Lobbyen door bewoners, opkomst erg gering
• Onderzoeken andere communicatiekanalen
• Creëren van meer ontmoetingen
• Organiseren van activiteiten moet makkelijker worden
(vergunningen)
• Mensen worden overspoeld door informatie, plek nodig
voor te relaxen
• Niet alleen de accommodaties belangrijk, maar ook de
drijfkrachten van de verenigingen

Mooi Meers
1. Wat vinden jullie positief aan de ontwikkelrichtingen?
• Positief: er wordt over het hele plaatje nagedacht
• Er moet iets gebeuren: goed dat er gefundeerd wordt
nagedacht
• “Zorggebeuren” vindt al gedeeltelijk plaats op locatie
schoolgebouw

2. Wat betekenen de ontwikkelrichtingen voor Meers?
• Bedienen van een “oudere” doelgroep in Meers
• Maar ook: houdt de jeugd in het dorp d.m.v. het realiseren van een jeugdaccommodatie

3. Welke andere ideeën hebben jullie nog?
• Bestemming voor het voetbalterrein: camping! Biedt
leven + omzet in het dorp
• Het gedeelte kern Meers (kerk/patronaat) verdient
een upgrade
• Gezamenlijk gebruik voetbalterrein door particuliere
ondernemer (camping) en jeugdwerk (voormalige kantine/kleedlokalen)
• Sloop van locaties schoolgebouw, realisatie daar van
een volledig nieuw MFC

4. Wat zijn volgens jullie de noodzakelijke vervolgstappen?

