
Samen Stein
1. Wat vinden jullie positief aan de ontwikkelrichtingen?
• Laagdrempelige voorzieningen wijken
• Regie gemeente met participatie bevolking is positief
• Multifunctionele invulling Het Hetjen

2. Wat betekenen de ontwikkelrichtingen voor Stein?
• Gebruik de Grous als laagdrempelige voorziening
• In principe akkoord voor Oud Stein/Centrum 
• Eén locatie in de Grous (incl. bibliotheek) mits aan alle 

voorwaarden van een laagdrempelige voorziening 
wordt voldaan

3. Welke andere ideeën hebben jullie nog?
• Goede bruikbare en werkbare overeenkomsten
• Onderwijs en sportvoorzieningen clusteren

4. Wat zijn volgens jullie de noodzakelijke vervolgstappen?
• Snelheid: wat betreft de huidige behoefte Oud Stein/

Centrum een overgangsperiode in ander gebouw 
Moutheuvel



Samen Stein
1. Wat vinden jullie positief aan de ontwikkelrichtingen? 2. Wat betekenen de ontwikkelrichtingen voor Stein?

3. Welke andere ideeën hebben jullie nog?
• Maximale scenario ‘t Hetje terrein: manage, schietbaan, 

voetbalvelden, scouting, gymzaal, tennisvelden
• Gemeente bijdrage aan commerciële locatie voor niet 

commerciële activiteit
• Behoud café’s (tafelvoetbal, biljart, feest/bal, kegelen, 

kaarten, jeu de boules, breien)

4. Wat zijn volgens jullie de noodzakelijke vervolgstappen?
• Waarom een commerciële organisatie wel een centrale 

rol, de ander niet. Bijv. Maaslandcentrum wel, Grous niet. 
• Bereikbaarheid voor doelgroep en/of functie, 

loopafstand, overdag/avond, aantal leeftijdcategorieën. 



Samen Stein
1. Wat vinden jullie positief aan de ontwikkelrichtingen?
• In deze situatie worden de burgers gevraagd voor 

beslissingen
• Meer samenwerking tussen verenigingen
• Sportcomplexen dichter bij school

2. Wat betekenen de ontwikkelrichtingen voor Stein?
• Minder accommodaties

3. Welke andere ideeën hebben jullie nog?
• Beter inkleden van de Grous, voor makkelijker/fijner 

ontmoeten voor ouderen
• Neem een voorbeeld aan Maasmechelen, betreffende 

cultuur (bijvoorbeeld kunstacademie, cultureel centrum, 
etc.)

4. Wat zijn volgens jullie de noodzakelijke vervolgstappen?
• Subsidie voor verenigingen, zodat ze naar de Grous gaan 

(lagere huur)
• Geldkraan dicht voor verenigingen die tegen samenwer-

king zijn



Samen Stein
1. Wat vinden jullie positief aan de ontwikkelrichtingen?
• Buurtcentrum Nieuwdorp, voor elk wat wils (gamen, 

wandelen, koffie, sfeer, bruisend, jong en oud)

2. Wat betekenen de ontwikkelrichtingen voor Stein?
• Specifieke accommodaties met meer verbinding, gezel-

ligheid
• De Grous véél meer maatschappelijk en commercieel 

verbinden
• Betaalbaarheid, alle verenigingen gezamenlijk voor 1 

prijs, de zalen kunnen vullen

3. Welke andere ideeën hebben jullie nog?
• DOP Centrum!
• Maak/Creër iets zoals de sfeer in vroegere soos/Tref-

centrum Kerensheide
• Laat iedereen zich welkom voelen
• Clubs binnenhalen, mensen volgen activiteit
• Meubilair, inrichting mag best “geleefd” zijn

4. Wat zijn volgens jullie de noodzakelijke vervolgstappen?
• Luister naar burger maar let op de toekomst en financiën
• Conclusie: in alle accommodaties betaalbaar, gezelligheid, 

binnenhalen en binnenhouden van verenigingen, die plek 
creëren zodat men graag komt


