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Binnenkort organiseert DOP Meers een 
open dorpsavond. Deze avond staat in het 
teken van de leefbaarheid van Meers: nu en 
in de toekomst. Tijdens de dorpsavond ko-
men thema’s aan de orde die ons allemaal 
raken. We staan stil bij de ontwikkelingen 
en hoe we deze zelf kunnen beïnvloeden.

Datum: woensdag  25 oktober 2017
Tijdstip: 19.30 – 21.30 uur
Locatie: fanfarezaal

Wij hopen jullie allemaal te mogen begroe-
ten. Koffie en wat lekkers staan klaar. 

Meas make veer same!

Hartelijke groet,

Anita van Mulken 
coördinator DOP Meers

Voor het opstellen van Dorpsontwikkelings- 
plan Meers hebben zich in de periode  
2012 /2013 ongeveer 15 mensen aange-
meld voor een overkoepelende werkgroep. 
De werkgroep komt een paar keer per jaar 
bijeen om te bekijken hoe staat het met de 
uitvoering van het DOP Meers. De werk-
groep wordt ondersteund door welzijns- 
instelling Partners in Welzijn. Bij de  
gemeente is er een dorpscontactpersoon, 
die eventuele vragen uitzet in de gemeen-
telijke organisatie. Voor de uitvoering 
van projectideeën zijn vier kleinere werk- 
groepen actief:
 
1. Verenigingen & Accommodaties
2. Jong & Oud
3. Sjwan Meas
4. Uitstraling & Profilering 

Om plannen daadwerkelijk gestalte te ge-
ven, vragen zij hulp aan andere inwoners. 
Om alle inwoners te laten zien wat gereali-
seerd is, wordt minimaal één keer per jaar 
een dorpsevaluatiebijeenkomst gehouden.  

Bijna vijf jaar geleden heeft de gemeen-
te Stein het dorpsontwikkelingsprogram-
ma gepresenteerd. Alle bewoners kregen 
ruimte voor het inbrengen van eigen idee-
en ter verbetering van de leefbaarheid in 
hun dorp. Dit heeft bij ons geleid tot DOP 
Meers. In de afgelopen jaren hebben wij sa-
men met succes invulling gegeven aan de 
uitvoering van een aantal plannen. Maar 
de wereld staat niet stil en inmiddels zijn 
er weer nieuwe ontwikkelingen, wensen en 
behoeften. Daarom nodigt DOP Meers u 
graag uit voor een Dorpsavond. 

Uitnodiging Dorpsavond Meers DOP-aanpakDOP Meers

Stand van zaken
Inmiddels zijn we enkele jaren verder sinds 
de start van DOP Meers in 2013. Tijdens de 
Dorpsavond in de fanfarezaal van Meers op 
woensdag 25 oktober willen wij u graag in-
formeren over wat we tot nog toe hebben 
bereikt. En als iets nog niet bereikt is: wat 
is dan de stand van zaken. Ook willen we 
dan samen met u kijken hoe we er samen 
voor kunnen zorgen dat Meers nu en in de 
toekomst een fijne woonplaats blijft voor 
mensen van alle leeftijden.

“Hoe vindt u dat de toekomst van ons dorp eruit moet zien? 

Hoe kunnen wij hier samen invulling aan geven?”

Wat verdient onze aandacht?

Leegstand schoolgebouw 
Met ingang van het schooljaar 2017/2018 is 
ook de bovenbouw van de Triviant verhuisd 
naar het nieuwe kindcentrum in Stein. Dien-
tengevolge is het schoolgebouw in Meers 
leeg komen te staan.  Concrete plannen voor 
herbestemming zijn er niet. Leegstand van dit 
grote gebouw zal de leefbaarheid en leven-
digheid van hartje Meers negatief beïnvloeden. Daarom is het belang-
rijk dat wij samen met de gemeente nadenken over de mogelijkheden 
van herbestemming van deze locatie, die nu nog eigendom is van het 
kerkbestuur en binnenkort wordt overgedragen aan het gemeentebe-
stuur. Voor de herbestemming zijn een passende functie en middelen 
nodig. Waarbij flexibel en duurzaam herbestemmen meer kans van 
slagen heeft. 

Overlast snelwegbrug  
De Scharbergbrug (A76/E314) is de enige snel-
wegbrug tussen Nederland en België. Helaas 
veroorzaakt het drukke verkeer op deze brug 
overlast voor omwonenden. Door samen op 
te trekken met DOP Stein, gemeente Stein, 
Provincie Limburg, Rijkswaterstaat en andere 
partijen willen we de leefomgeving van Meers 
rustiger en gezonder maken. DOP Stein heeft gevraagd of een verte-
genwoording van Meers zitting wil nemen in een betreffende werk-
groep.

Recreatieve Maasbrug 
Meers ligt in een snoer van Maasdorpen in Nederlands en Belgisch 
Limburg. Samen met het omringende buitengebied vormen zij  
Rivierpark Maasvallei. Bijzonder kenmerk van het gebied zijn de vele 
fietsknooppunten aan beide zijden van de Maas. De gemeenten Stein 
en Maasmechelen willen dat er een recreatieve brug komt om beide 
zijden met elkaar te verbinden. Het idee hiervoor is afkomstig uit de 
koker van de DOP-werkgroep Uitstraling & Profilering. Als wandelaars 
en fietsers permanent op een makkelijke manier naar beide kanten 
van de Maas kunnen, ontstaan er meer mogelijkheden voor recreatie 
- en dus kansen voor plaatselijke ondernemers. Een verder belangrijk 
voordeel is dat kinderen uit Meers en Maasband die in België onder-
wijs volgen via de nieuwe brug makkelijker naar school fietsen. Het 
gemeentebestuur van Stein heeft een miljoen euro gereserveerd voor 
realisatie van de nieuwe Maasbrug, die ergens tussen Meers of Maas-
band en Maasmechelen moet komen. In de zomer hebben beide ge-
meenten een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Op dit moment 
zijn ze bezig met de voorbereiding van een haalbaarheidsonderzoek. 
De gemeentebesturen hopen de de loop van 2018 te horen of een ver-
zoek voor Europese subsidie wordt ingewilligd. Dus: wordt vervolgd! 

Speeltuin ’t Wielke
Speeltuin ‘t Wielke is al vele jaren een fijne plek 
voor onze kinderen. Inmiddels zijn de meeste 
speeltoestellen hard aan vervanging toe. Helaas 
kan de speeltuin niet meer op steun van de ge-
meente rekenen. Wellicht heeft u ideeën hoe wij 
samen invulling kunnen geven aan verjonging van 
de speeltuin. 

Hoogwaterbescherming
Meers ligt aan de oever van de Maas die met een 
bocht om het dorp loopt. Door de aanleg van het 
Julianakanaal in de vorige eeuw kwam Meers inge-
sloten te liggen tussen het kanaal en de rivier. Om 
het risico op een overstroming terug te dringen, 
werkt Consortium Grensmaas aan een verbreding van de stroomgeul 
van de Maas en verlaging van de rivieroevers. Hierdoor ontstaat een 
uitgestrekt natuurgebied in de vorm van Rivierpark Maasvallei. Ons 
dorp was in 1998 het proefproject van operatie Grensmaas. Tot in 
2024 blijven we het decor van grindwinning en natuurontwikkeling. 
De hoogwaterbescherming moet uiterlijk 2017 klaar zijn. Uiterlijk 
2023 worden Maasband en Meers met elkaar verbonden door een 
hoogwaterbrug. In 2024 moeten de volledige werken gereed zijn.

Buurtpreventie
Steeds meer inwoners zijn actief in WhatsApp- 
groepen. Eén persoon maakt in zijn smartphone 
een groepsapp aan, waarbij andere buurtbewo-
ners kunnen aansluiten. Op deze manier kunnen 
ze elkaar  berichten sturen bij onregelmatigheden 
in hun woonwijk of buurt. Om wildgroep te voor-
komen, zijn WhatsApp-bordjes geplaatst bij de belangrijkste invalswe-
gen van onze gemeente. Nieuwe bordjes worden niet meer verstrekt. 
Wilt u weten of in uw buurt al een WhatsApp-groep bestaat of wilt 
u meer informatie? Neem dan contact op met Jeroen Halmans via  
jeroen@oldtimerstallinglimburg.nl.

Vluchtelingen
Gemeenten zijn verplicht om huisvesting te bieden 
aan vluchtelingen met een verblijfsvergunning. 
Vluchtelingenwerk Zuid Nederland helpt deze 
mensen om hun nieuwe leven weer op de rails te 
krijgen. In ons dorp wonen op dit moment geen 
vluchtelingen. Maar wellicht kunnen we mensen 
die elders in de gemeente Stein wonen een stukje gezelligheid en 
een zinvolle tijdsbesteding bieden. Mensen hebben mensen nodig.  
En hart voor elkaar. Want vluchten doe je niet zomaar. 

Heeft u ideeën? Wilt u meedoen? Laat het ons weten tijdens de Dorpavond. 
Kom op woensdag 25 oktober 19.30 uur naar de fanfarezaal, want Meas make veer same 
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Fijne leefomgeving
Goed wonen in een fijne omgeving is iets waar 
wij zelf verantwoordelijk voor zijn. Als er wensen 
of knelpunten zijn, kunnen wij samen met de ge-
meente, de woningvereniging, welzijnswerk of 
andere instanties zoeken naar mogelijkheden om 
ideeën waar te maken of problemen op te lossen. 
 

Kansen voor ondernemers
Van oudsher werken boeren in ons landschap. 
Maar het uitnodigende groene landschap van 
Meers biedt ook kansen voor wandel- en fietsre-
creatie. Ondernemers spelen daarop in door klein-
schalige recreatieve activiteiten en horeca- en ver-
blijfsaccommodaties (B&B’s) te bieden. Daarnaast heeft de werkgroep 
Uitstraling & Profilering het idee geopperd om beide zijden van de 
Maas met elkaar te verbinden door de aanleg van een wandel– en 
fietsbrug. Over de stand van zaken leest u meer in deze nieuwsbrief.  
 

Veranderingen in de zorg 
Door de vergrijzing komen er steeds meer mensen 
die zorg nodig hebben. Door de krimp zijn er steeds 
minder mensen die zorg kunnen bieden. Met als 
gevolg dat de aanspraak op professionele zorg en 
ondersteuning minder vanzelfsprekend is. Alleen 
de allerzwaksten in de samenleving hebben recht op ondersteuning. 
Elkaar helpen en zorgen voor elkaar worden steeds belangrijker. Ook 
wordt steeds vaker voor oplossingen gekozen waarbij beeldbepalen-
de gebouwen een nieuwe functie krijgen voor een combinatie van 
ontmoeting, dagbesteding en zorg. Dorpsdagvoorziening Meers Bie 
Gerda is daar een voorbeeld van. 

Voorzieningen zijn belangrijk
Meers is een klein dorp. We mogen ons gelukkig 
prijzen met een groot aantal verenigingen en een 
hechte gemeenschapszin. Voor de leefbaarheid 
van een dorp zijn ook voorzieningen nodig. Voor 
65-plussers zijn een pinautomaat, de buurtwinkel 
en het dorpshuis de belangrijkste voorzieningen. Voor gezinnen met 
kinderen zijn de school, kinderopvang, supermarkt en sportfaciliteiten 
belangrijk. Voor ons allemaal is het belangrijk dat we goede gezond-
heidszorg binnen bereik hebben. En als voorzieningen niet (meer) in 
het dorp zelf te vinden zijn, is het belangrijk dat we er makkelijk kun-
nen komen.

Elkaar helpen  
Steeds meer mensen bereiken een hoge leeftijd. 
Ouderen hebben vaak extra zorg nodig. Bij het 
klimmen van de jaren vallen ook familieleden en 
vrienden weg. Daardoor dreigen ouderen een-
zaam te worden. Dan is het fijn als we er zijn voor 
elkaar. Een praatje maken en burenhulp doen wonderen.

Verenigingsleven 
Meers staat bekend om zijn actieve verenigingsle-
ven. In ons dorp steken honderden flits- en vas-
te vrijwilligers de handen uit de mouwen voor de 
organisatie van sportieve, recreatieve en culturele 
activiteiten. Dat moet zo blijven. Maar ook vereni-
gingen kunnen af en toe een steuntje in de rug en wat extra handjes 
gebruiken.   

Digitale middelen
Eenzaamheid komt voor in alle leeftijdsgroe-
pen. Maar eenzaamheid onder ouderen is 
ingrijpender van aard. Zo is de kans op een 
nieuwe partner als je op oudere leeftijd we-
duwe of weduwnaar wordt veel kleiner dan 
bij jongeren. Bovendien zijn oudere mensen 
vaker minder mobiel dan jongere mensen. 
In Meers stimuleren we daarom naast het persoonlijke contact ook 
het gebruik van digitale middelen om mensen bij elkaar te brengen. 
Zodat iedereen kan meedoen. Ook als u geen eigen vervoer heeft, of 
minder goed ter been bent. 

Elkaars talenten benutten 
Samen willen we ervoor zorgen dat Meers een aan-
trekkelijk dorp blijft. Waar mensen graag wonen 
en werken. Waar bezoekers graag komen om een 
praatje te maken of om leuke dingen te doen. Een 
dorp waar iedereen zijn eigen stukje geluk vindt. 
Dat vraagt van ons allemaal de oprechte wil om mee te doen. Om 
elkaar en elkaars talenten beter te leren kennen. Zodat wij samen de 
schouders kunnen zetten onder de toekomst van ons dorp. Af en toe, 
of structureel. Wij vragen u daarom naar de Dorpsavond te komen. 
Allemaal. Jong en oud. 

Meas make veer same Wat hebben wij bereikt?

In deze nieuwsbrief staan onderwerpen die belangrijk zijn voor de toekomst van Meers. 
Maar voor het invullen bent u aan zet. Want ‘Meas make veer same’: inwoners, ondernemers, organisaties en 
gemeente. De leefbaarheid van een dorp wordt in de eerste plaats bepaald door de dorpsbewoners zelf. De ge-
meente en andere instanties doen hun best om ons bij het uitvoeren van plannen te ondersteunen. Kortom: denk 
na over wat u belangrijk vindt voor de toekomst van Meers  en kom naar de dorpsavond op woensdag 25 oktober 
om ideeën met elkaar te delen.   

Sjwan Meas
Initiatiefnemers Truus Smeets en buurman 
Jo Jansen waren blij verrast toen ze tijdens de 
dorpsavond in 2013 merkten dat er meer men-
sen waren die samen de schouders wilden zet-
ten onder een ’schoon Meers’. Al snel groeide 
hun initiatief Sjwan Meas uit van twee naar 12 mensen. Zij trekken er 
regelmatig (alleen of in groepjes) op uit om Meers en omgeving vrij 
te maken van zwerfvuil. De werkgroep krijgt steun van de gemeente, 
die hulpmiddelen vergoedt (via het dorpsbudget) en het ingezamel-
de vuil (tot wel 20 huisvuilzakken) ophaalt. Ook is er een groot com-
pliment voor CV Groep Oet Meas en de andere vrijwilligers die mee-
doen aan de jaarlijkse zwerfvuilactie van de gemeente. Overigens 
bedankt de werkgroep iedereen die geen rommel op straat gooit, 
of rommel van anderen opraapt. Want een schoner Meers begint bij 
jezelf. 

Dorpscentrum Meers 
Dorpsdagvoorziening Meers  Bie Gerda  is 
tot stand gekomen met medewerking van 
de gemeente Stein, welzijnswerk, Provin-
cie Limburg, sponsoren en vrijwilligers. Het 
idee voor dit multifunctionele dorpscen-
trum kwam uit de koker van de werkgroep 
Jong & Oud, toen bleek dat het Patronaat (in 
gebruik bij Ouderenvereniging Sint Gerardus) geen mogelijkheden 
bood voor de uitbreiding van activiteiten. Na een ingrijpende reno-
vatie van de voormalige dorpssuper aan de Kloosterstraat opende 
Dorpsdagvoorziening Meers Bie Gerda in april 2015 haar deuren. Tal 
van vrijwilligers uit Meers en omgeving verzorgen hier gezelligheid 
en activiteiten voor jong en oud. De meeste activiteiten zijn gratis, 
soms wordt een kleine vergoeding gevraagd. Bie Gerda kunt u ook 
terecht voor fysiotherapie, ergotherapie, hulpmiddelen, hulp & ad-
vies. Informatie: www.dorpsdagvoorzieningmeers.nl. Of bel (046) 
426 33 95. En loop gerust binnen: het maandelijkse activiteitenover-
zicht ligt voor u klaar. 

Wensauto Meers 
Bij de opening van het dorpscentrum werd 
ook Wensauto Meers in gebruik genomen. 
De wensauto is bedoeld ter aanvulling van 
het openbare vervoer, dat niet overal voor 
iedereen bereikbaar is. Oudere mensen ge-
bruiken de wensauto voor een ritje binnen 
de gemeente Stein (€ 1,50 per rit) of naar 
het Zuyderland Ziekenhuis in Sittard-Geleen (€ 3,00 per rit). Jongere 
mensen bestellen de wensauto meestal voor een ritje naar en van 
station Beek-Elsloo (€ 3,00 per rit). Wensauto Meers rijdt maandag 
tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Wensauto nodig? Bestel 
uw rit bij voorkeur een aantal dagen van tevoren (bel tussen 8.30 
en 12.30 uur). Meer weten? Kijk op www.wensautomeers.nl of bel  
(06) 28 44 76 14. 
 

Hap & Stap Meas 
De samenwerkende verenigingen en vrijwil-
ligersorganisaties binnen de werkgroep Ver-
enigingen & Accommodaties hebben eind 
2016 het idee opgevat om zich samen met 
de plaatselijke horeca te presenteren via 
Hap & Stap Meas. Dorpsbewoners met bij-
zondere activiteiten konden bij dit initiatief 
aansluiten. De eerste editie vond plaats op zondag 9 april. Circa 400 
mensen uit Meers en omgeving hadden het speciale bonnenboekje 
gekocht. Daarmee konden ze op diverse locaties genieten van lek-
kere hapjes en leuke activiteiten. Kinderen hapten en stapten gratis 
mee. Over drie jaar kunt u weer deelnemen aan Hap & Stap Meas.  
Daarop vooruitlopend is eind volgend jaar een leuk tussendoortje 
gepland. U leest hier straks meer over op facebook. 
 

Mooi Meers
De werkgroep Profilering & Uitstraling neemt 
het initiatief voor grote en kleine zaken ter 
verbetering en verfraaiing van de omgeving 
waarin wij leven. Voor bezoekers en vooral 
ook: voor onszelf. De aanleg van een recrea-
tieve wandel- en fietsbrug over de Maas, de 
aanleg van een watertappunt voor recrean-
ten in de Maasband, het opnieuw begaanbaar maken van het oude 
Kammestroatje (wandelpad vanaf de Dijkweg richting Maas) en de 
plaatsing van extra  doorgangspoortjes  voor wandelaars in de na-
tuurgebieden zijn enkele voorbeelden van de activiteiten van deze 
werkgroep. Onlangs hebben de leden van de werkgroep en vrijwilli-
gers samen de handen uit de mouwen gestoken om de dorpsentree 
vanuit de richting Elsloo nóg mooier te maken. Hulde!

Natuurfotografie: Jan Janssen Meers


