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Baexem

Ontwikkelingen

Wat valt op?

Baexem is een aantrekkelijke woonkern door de ligging dichtbij Roer-
mond en de ligging aan de provinciale weg Weert-Roermond. Baexem 
bewaart waardevolle herinneringen aan het rijke verleden, zoals Kasteel 
den Baexem, Huize de Brias, het samen zorgen thuis Netjeshof, het voor-
malige klooster Exaeten (momenteel in gebruik als asielzoekerscentrum) 
en de standaardmolen Aurora. 

•  Baexem is bezig met Dorpslab. Er lopen vier initiatieven: een buurtmoes-
speeltuin, verenigingen die elkaar willen opzoeken, jongereninitiatieven 
helpen en woningbouw.

•  Er is provinciale politieke discussie over de herinrichting N280. De ge-
kozen variant loopt door Baexem. Dit heeft gevolgen voor de herontwik-
keling rondom de N280.

In 2014 is een dorpscoöperatie opgericht
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SAMEN LEVEN IN BAEXEM www.samenleveninleudal.nl

Wat maakt mooi leven in Baexem?

• ‘t verenigingsleven
• Ons kent ons
• Goede voorzieningen (inclusief accommodaties) 

Spar - Bakker - Slager

Wat zijn de grootste uitdagingen voor Baexem? 

• Woningbouw (stilstand = achteruitgang)
• Leefbaarheid
• Jeugd binden en behouden
• Open blik naar samenwerking met andere verenigingen 

binnen en buiten Baexem

Wat moeten we behouden?

• Diversiteit aan verenigingen
• Baexheimerhof 

Er moet een goede ontmoetingsruimte blijven
• Combinatie van commercieel gebruik en door verenigingen

Wat moeten we veranderen? 

• Samenwerking zoeken
• Ontwikkelsubsidies voor gebouwen in eigen beheer
• Gezemenlijke projectactiviteiten over dorpsgrensen 

heen
• Open blik voor samenwerking

Welke andere ideeën hebben jullie nog?

• Maatwerk per dorp is belangrijk
• Vraag naar accommodaties of samenwerking hierin moet 

van onderuit komen, niet opgedrongen door gemeente.  
Hiervoor luisteren naar verenigingen en deze 
samenbrengen

• Informatie die opgehaald is tijdens Dorpslab gebruiken! 
(veel overlap en veel animo)

• Sporthal gebruiken voor activiteiten rondom vitaliteit 
senioren (overdag). Eventueel combinatie zingen en 
bewegen. 

• Als accommodatiebeleid wordt aangepakt moet er eerst 
gekeken worden naar woningaanbod! 

Hoofduitgangspunten: 

1. Maatwerk per dorp 

2. Verminderen aantal accommodaties 

3. Optimaliseren bezettingsgraad 

4. Van mono- naar multifunctionaliteit

Wat valt jullie op aan accommodaties en het gebruik daarvan in Baexem? 

• Bovengemiddeld gebruik
• Accommodaties zien er goed uit
• Eigendom van verenigingen is hoor: voordeel voor gemeente ivm lage lasten
• Baexheimerhof wordt goed en graag gebruikt
• Goede combinatie commercieel en verenigingen bij gebruik voorzieningen: Sporthal wordt gebruikt door school, 

Hoeve Kaolder en sportverenigingen, Baexheimerhof ook zowel commercieel als lokaal. 

Wat zijn samenwerkingskansen met omliggende dorpen? 

• Leudalpas (tennis)
• Kunstgrasveld met toegang voor alle verenigingen (selectieteams min. 1x per week trainen)
• Meer samenwerking op het gebied van jeugd
• Badminton via BC Leudal
• Voor tennis en voetbal liggen er kansen: wel oppassen dat we als baexem niet als laatste overblijven en daardoor geen 

kansen meer hebben 


