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Verslag Dorpsavond Meers 
 

 

Datum :  25 oktober 2017   

Locatie :  fanfarezaal Meers  

Duur :  19.00 uur - 22.30 uur 

 

Aanwezig :  DOP Meers, PIW, gemeente Stein en ca. 80 inwoners van Meers. 

 

Gespreksleiding: Myriam Cuypers-Ploem 

Verslag: Thei Maesen, secretaris DOP Meers  

 

 

 

1 Inleiding  

 
 
Meers kan terugzien op een geslaagde Dorpsavond!  

DOP Meers kan terugzien op een zeer geslaagde dorpsavond met een fanfarezaal 
vol vertrouwde én nieuwe gezichten! De toekomst: mogelijkheden zien en 
kansen grijpen: daar ging het vooral om tijdens deze drukbezochte avond. Maar 
er was ook tijd om terug te zien op wat de mensen van Meers in de afgelopen 
jaren met vereende krachten hebben weten te realiseren.  
 
 

2 Presentatie DOP Meers  

 
 
Onder het motto 'Meas make veer same' werden tijdens de dorpsavond in de 
presentatie van DOP Meers successen benoemd, zoals Sjwan Meas (periodieke 
opruimacties zwerfvuil), Mooi Meers (o.a. positieve ontwikkelingen rond de 
recreatieve Maasbrug), Hap & Stap Meas (succesvolle driejaarlijks terugkerende 
activiteit vrijwilligersorganisaties / verenigingen), Dorpscentrum Meers 'Bie 
Gerda' (voor jong & oud) en Wensauto Meers (meest succesvolle wensauto-
project in de provincie Limburg).  
 
 

3 Thema’s    

 
 
De coördinator van DOP Meers (Anita van Mulken) moedigde de aanwezigen 
tijdens het begin van de bijeenkomst aan om tijdens de avond 'groot' mee te 
denken over de toekomst van Meers. Dit leidde ertoe dat de aanwezigen druk 
met elkaar in gesprek gingen over thema's die de mensen van Meers raken, 
zoals:  
 
1) toekomst leegstaand schoolgebouw 
2) vernieuwing speeltuin 
3) overlast snelwegbrug (o.a. geluid, fijnstof) 
4) elkaar helpen (o.a. koppelen vraag & aanbod)  

 

 

3 Gesprekstafels   

 
De tafelgesprekken van de ca. 80 aanwezigen leidden tot tal van suggesties,  
die in het komende half jaar door nog te vormen nieuwe werkgroepjes (in bij 
voorkeur maximaal drie bijeenkomsten) worden uitgewerkt tot bruikbare ideeën.  
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4 Onderwerpen     

 

LEEGSTAAND SCHOOLGEBOUW 
 
Suggesties 

 

Hergebruik 

- Als school voor alternatieve vormen van onderwijs, kinderopvang, in 

combinatie met binnenspeeltuin 

- Als winkelvoorziening, afleverpunt postpakketten, apotheek, in 

combinatie met pinautomaat 

- Als activiteitenruimte (bijv. computercursussen, studiebegeleiding, tai-chi, 

yoga, sportruimte, fitness, disco) 

- Als zorgwoningen in combinatie met gezondheidsvoorzieningen (zorg in 

de wijk), in combinatie met betaalbare woningen voor de starters  

- Als frituur, eetgelegenheid 

- Als starterscentrum in combinatie met exposities 

- Als nieuwe locatie voor Jeugdwerk Meers 

- Sociale werkplaats-idee (participatiemodel - denk aan Athos Maastricht – 

eten - maken - doen - verdienen) 

- Combinatie zoeken tussen zorgwoningen (wonen/leven) en Bie Gerda 

(activiteiten en advies voor jong & oud) 

- Denk met name ook aan jeugd 12-16 jaar 

 

Afbreken en vervangen door: 

- Eenpersoonsappartementen voor o.a. jongeren en evt. statushouders  

ter vervanging van woningen Heuvelstraat 

- Begane grond winkels, 1e etage wonen  

- Dorpsparkje, met dorpsgroente- en fruittuin (evt. Bie Gerda activiteiten 

waarbij groente- en fruitopbrengst wordt verwerkt) 

- Scootmobielbaan (oefenen?)   

- Fitnesswei, dorpsfitness > in samenwerking met Bie Gerda 

 
Aandachtspunten  

- In ieder geval geen leegstand 
- Niet te lang wachten  
- Wat gebeurd er met de gymzaal, en het jeugdwerk gebouw  
- Er zijn teveel accommodaties in Meers; beter minder en goed dan (te)veel  
- (Patronaat, Bie Gerda, Fanfarezaal etc.) 
- Denk aan veilige schoolroute Meers-Stein 
- Zorg voor goed onderhoud fietspad  

 
OVERLAST SNELWEGBRUG (FIJNSTOF, LAWAAI  ETC.)  
 

Suggesties 

- Snelheid omlaag (structureel of bloktijden)  

- Doorzichtig scherm plaatsen  

- Extra bomen plaatsen als buffer  

- Ramen van woningen isoleren / aanpassen 

- Wegdek aanpassen (geluidswerend) 

- Ondertunnelen 

 

Aandachtspunten 

- Expertise halen bij een andere gemeenten 

- Grensmaas is een grote trekpleister (dus ook van verkeer) 
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- Wat is fijnstof eigenlijk? Waar moet je dan aan denken? Gevaren voor de 

gezondheid? Is opvang fijnstof mogelijk? Kortom: voorlichting / 

informatie verstrekken 

- Welke andere overlast-bronnen zij er nog meer?  

- Het fietspad is best gevaarlijk 

 

SPEELTUIN ’T WIELKE (ONDERHOUD / VERVANGING SPEELTOESTELLEN)  
 

Suggesties 

- Minder toestellen maar wel betere. De huidige toestellen zijn sterk 

verjaard  

- Visie opzetten, beheer, verantwoordelijkheid, financieringsplan  

- Jonge mensen benaderen met kinderen 

- Kinderen erbij betrekken   

- Mix van jong en oud (jeu de boules baan, ontmoetingsplek) 

- Speeltuin verplaatsen naar schoollocatie 

- Zitkuil creëren   

- Kabelbaan  

- Openluchttheater 

- Locatie maken voor bbq, forten bouwen, picknick plek, foodfestivals 

- Wifi-hotspot 

- Afsluitbaar maken (hufterproof) 

- Stapstenen, boomstam, rioolbuis, groene elementen 

- Rollator-oefenterrein 

- Betrek anderen erbij, zoals het jeugdwerk, technische school,  

als stage-opdracht wegzetten bij jongeren  

- Overlast beperken, afsluiten, toegankelijkheid 

- Toegangsbord is aan vernieuwing toe 

- Crowdfunding 

 

Aandachtspunten 

- Waar is het spin-klimtoestel gebleven dat bij de school stond? Is dit te 

gebruiken voor de speeltuin?   

- Welke voorzieningen zijn er voor de jeugd van 12-16 jaar? 

- Wat kunnen jong en oud samen doen om de speeltuin nieuwe leven in te 

blazen 

- Hoe komen we aan geld? 

> 

ER ZIJN VOOR ELKAAR / VOOR ELKAAR  ZORGEN 

 

Suggesties 

- Weer kunnen pinnen in Meers  

- Mensen helpen elkaar, maar zien elkaar niet: zorg voor ontmoeting,  

kom naar activiteiten in Meers 

- Klussendienst, dorpsklusdienst, ruilbeurs, Repair Café Meers 

- Meer bekendheid geven aan de AED (locatie gymzaal),  

AED-cursussen geven (let op: AED-hulpverlening gebeurt nooit door 

passanten maar via oproep gecertificeerde leden AED-netwerk)  

- Zorg-infopunt 

- Afhaalpunt pakketten (apotheek, DHL, TNT, Bol.com) 

- Wensauto ook in het weekend laten rijden 

- Mobiele pinpas in de wensauto 

- Wijkagent vaker zien (bijv. via vast spreekuur Bie Gerda) 

- Samen eten, koken en klussen   

- Activiteiten en sporten promoten, informatie verstrekken 

- Gebruikmaken van de talenten (o.a. professionals) die in Meers wonen 
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- Eigen kracht van de inwoners van Meers benutten 

- Mensen helpen bij het aanbieden / vinden van zorg (online en persoonlijk)  

- Mensen doorverwijzen naar andere instanties 

- Burendag 

- Whatts-app buurtpreventie  

- Introductie nieuwe inwoners (evt. ook statushouders) 

- Boodschappenmaatje (Bie Gerda) 

- Gildediensten (gepensioneerden met talenten)  

- Honden uitlaatdienst / vakantie  

- Whatts-app groepen aanmaken (buurtpreventie en sociaal netwerk), 

hierover informatie verstrekken (nieuwsbrief)  

- Burenhulp 

- Durf te vragen  

 
Aandachtspunten 

- Rolstoel toegankelijkheid 

- Meer bankjes om uit te rusten 

 

ALGEMENE AANDACHTSPUNTEN 
 

- Teveel accommodaties in verhouding tot het aantal inwoners:  

beter minder goed onderhouden gebouwen, dan veel slecht onderhouden  

gebouwen (of zelfs: leegstand). Patronaat afbreken  

- Fietspad voor wielrenners over de kanaaldijk om hardrijders te weren uit 

de smalle straten 

- Meer wegwijzers in Meers naar belangrijke gebouwen, interesaante 

locaties  

- Kerkplein opnieuw inrichten  

- Natuur voorop in Meers  

- Leegstand voorkomen 

- Parkeren bekijken, smalle straatjes, veiligheid  

- Houtzagerij , terrein opnieuw inrichten, speeltuin , terras maken 

- Een visie ontwikkelen waar de gemeente ook rekening mee houdt  

 
 

5 Hoe verder 

 
 
Het is de bedoeling dat de suggesties en aandachtspunten in het komende half 
jaar (in bijvoorkeur maximaal drie bijeenkomsten) worden uitgwerkt tot 
bruikbare ideeën. Hiervoor worden tijdelijke DOP-werkgroepen gevormd. De 
werkgroepen presenteren de resultaten van hun werk tijdens de volgende 
Dorpsavond (planning: mei/juni 2018). Dan wordt tevens bekeken: hoe pakken 
we het als samen aan om goed en snel tot duurzame resultaten te komen.  
 
Een uitnodiging volgt.   
 
 

5 Werkgroepen  

 
 
Per werkgroep streven we naar zes deelnemers. Datum en locatie van de 
bijeenkomsten worden door de werkgroepleden in onderling overleg bepaald. 
Uitgangspunt is maximaal drie bijeenkomsten.        
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Inmiddels heeft zich al een aantal mensen aangemeld voor deelname aan de 
(tijdelijke) werkgroepen. Zoals u ziet, zijn er nog werkgroepleden nodig. 
 

Werkgroep Zorgen voor elkaar  

1. Peter Claessen  

2. Thei Maesen (DOP Meers) 

3. Roland Erwich (PIW) 

4. ? 

5. ? 

6. ? 

 

Werkgroep Schoolgebouw  

1. Pierre Stakenborg 

2. Rick Novak 

3. Sannika Brouns 

4. Har Kupers  

5. Myriam Cuypers-Ploem   

6. ? 

 

Werkgroep Speeltuin  

- Cel Thans  

- ? 

- ? 

- ? 

- ? 

- ? 

 
Werkgroep Snelwegbrug 

- ?  

 

Bedoeling is dat één inwoner van Meers aansluit bij de betreffende werkgroep 

DOP Stein  

 

OPROEP DEELNAME WERKGROEPEN   
 
Wilt u deelnemen aan een werkgroep om over één of meer thema's mee te 
denken? Laat dit vóór 15 november via e-mail weten via t.maesen@planet.nl 
(secretaris DOP Meers). Uw deelname is waardevol. Doe mee!   

 

 

5 Afsluiting   

 

Coördinator Anita van Mulken van DOP Meers bedankte iedereen tot slot voor de 
vele suggesties. Ook burgemeester Marion Leurs en wethouders Natascha 
Wingelaar, Gina van Mulken en Hub Janssen waren met enkele medewerkers van 
de gemeente naar de Dorpsavond gekomen om met de mensen van Meers mee 
te denken. De burgemeester sloot de avond af met de mededeling dat ze ook 
naar de volgende bijeenkomst zal komen om te horen wat de resultaten zijn.  
 
Mensen van Meers, gemeentebestuur, vertegenwoordigers van instanties en 
overige belangstellenden: bedankt voor de grote opkomst.  
 

MEAS MAKE VEER SAME  
 

Hartelijke groet,  


