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Ell

Ontwikkelingen

Wat valt op?

Ell behoorde vroeger, net als Ittervoort, bij Thorn. Van de middeleeuwse 
kerk zijn nog enkele resten in de huidige kerk opgenomen. Ten westen 
van Ell ligt het natuurgebied Heijkersbroek aan de Tungelroyse beek en 
de Ellerheide.

•  De voetbalverenigingen van Grathem, Kelpen-Oler, Hunsel en Ell gaan 
op één locatie samenwerken om (kwaliteit van) de voetbalsport te garan-
deren. Het nieuwe voetbalcomplex komt in Kelpen-Oler.

•  BMV Ellenhof is gerealiseerd met expertise van het dorp die tevens de 
exploitatie doet. Dit gaat in een hele goede samenwerking waarbij men 
elkaar iets gunt, zowel de verenigingen als de horeca en winkeliers.

•  Het voormalig Ellenhof wordt op verzoek van de gemeenschap en met 
medewerking van Wonen Limburg, gemeente en provincie Limburg ver-
bouwd tot tien woningen voor jongeren en ouderen. De gemeenschap 
exploiteert de woningen.

•  De woningbouw bij Steenen Bampt is weer opgepakt. 
•  Het eerste team van Bach SV speelt in Baexem, omdat er geen andere 

geschikte accommodatie is. 
•  De gymzaal is sterk verouderd. Op dinsdag en donderdag gebruikt de 

school de gymzaal voor gymlessen.

Zeer sterke vergrijzing

Groei in aantal jongeren
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Wat maakt mooi leven in Ell?
• Veel sociale voorzieningen

• Rijk verenigingsleven
• Binding inwoners met het dorp

• Groene omgeving

Wat zijn de grootste uitdagingen voor Ell? 
• Betrokkenheid jeugd

• Levensloopbestendige en starterswoningen
• Verkeersveiligheid

• Verwachte vergrijzing
• In stand houden voorzieningen

• Meer mantelzorg nodig in de toekomst
• In stand houden van vrijwilligers (nu vooral vaak dezelf-

de mensen)

Wat moeten we behouden?
• Eigen verenigingen

• Opslagcapaciteit
• Intensief gebruik accommodaties

• Samenwerking volgens ‘campusmodel’
• Eigenaarschap en multifunctionaliteit BMV 

Wat moeten we veranderen? 
• Gymzaal

• Van mono naar multifunctioneel gebruik
• Andere invulling voetbalterrein

• Toekomstbestendige keuzes voor locaties niet 
altijd op €’s bepalen

• Gymzaal upgraden/sportzaal voor volleybal
• Klimaatbeheersing

Welke andere ideeën hebben jullie nog?
• Multifunctionele sportaccommodatie

• OV naar Weert moet blijven
• Randweg Ell/verkeersveiligheid

• Verplaatsen loonwerker
• Belonen van zelfwerkzaamheid Ell

• Milieupark aanpakken/opwaarderen

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 Ell? 
• BMV Ellenhof floreert!

• Veel monofunctioneel gebruik van accommodaties
• Samenwerking voetbalclub met omliggende dorpen

• Er is een gemiste kans met de nieuwe schutterij. Er was de mogelijkheid om tennis, schutterij en beugelbaan één 
multifunctionele accommodatie te maken

• Samenwerking tussen verenigingen, je kunt altijd overal terecht

Wat zijn samenwerkingskansen met omliggende dorpen? 
• Multifunctioneel gebruik op centrale plek

• Volleybal van Bach is al gericht om omliggende dorpen
• Ell heeft een centrumfunctie


