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(2011)

Basisschool De Klink 
(2011)

Meeting Point 
Nassaurie (2011)

Onderwijs

GemeenschapshuisBinnensport
1

4

5

Grathem

Tennisaccommodatie 
TC De Koel (1986)
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Grathem

Ontwikkelingen

Wat valt op?

In de woonkern Grathem staat een monumentale kerk met een laat-ro-
maanse mergelstenen toren uit de 13e eeuw. De oude kern Grathem 
wordt getypeerd als de “parel” van de gemeente. Daarnaast staan er 
twee kastelen in Grathem, kasteel Ten Hove en kasteel Groot Bugge-
num, evenals de gerestaureerde watermolen.

•  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.

•  Bestuur en exploitatie van het gemeenschapshuis is overgenomen door 
een nieuw en jong bestuur. De exploitatie is op vernieuwende en ener-
gieke wijze nieuw leven ingeblazen.

Minder jongeren in de toekomst

Relatief nieuwe accommodaties

Leeftijd2019
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2035
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65+

250

315

315
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315

395

550

385

Totaal:

-21%

-20%

-43%

+40%

1.645 1.415 -14%

Demografie (E,till Progneff, 2017)
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Wat maakt mooi leven in Grathem?
• Bruisend verenigingsleven

• Omgeving (landelijk, natuur)
• Bereikbaarheid/centrale ligging

• Hechte gemeenschap/sociale contacten
• School

• Accommodaties rendabel
• Voorzieningen 

• Diversiteit gemeenschapsleven
• Rust en ruimte/natuur

Wat zijn de grootste uitdagingen voor Grathem?
• Weggaan jeugd/jong volwassenen (behouden)

• Levensloopbestendige en starterswoningen
• Woningbouw en doorstroming

• Vinden en behouden van vrijwilligers
• Niks doen betekent een daling van inwoners aantal + jeugd 

die wegtrekken en niks doen werkt daling in de hand
• Demografische ontwikkeling

• Samenwerken met alle partijen en alle verenigingen
• Betrokkenheid inwoners

• Behouden verenigingsleven

Wat valt jullie op aan accommodaties en ontwikkelingen in Grathem?
(gebruik hiervoor de kaart)

• Geclusterde ligging
• Vrij nieuwe accommodaties

• Lage bezettingsgraad
• Vrijvallen accommodatie GKC + velden

• Bijna elke vereniging heeft haar accommodatie in eigen beheer
• Meer activiteiten in Meeting Point de Nassaurie

• Ideeën genoeg maar geen response van de gemeente
• Aantrekkelijk zijn voor mensen/jongeren buiten het dorp

• Voldoende accommodaties
• Meeting Point de Nassaurie timmert goed aan de weg

• Verenigingen – veel inzet van vrijwilligers bij de accommodaties ook bij het gemeenschapshuis
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Wat moeten we behouden en veranderen
 in Grathem?

• Een zo breed mogelijk verenigingsleven
• Behoud van de school, Nassaurie, bruisend verenigingsle-

ven, kinderopvang, horeca, supermarkt
• Bouwen

• Jeugd vasthouden en aantrekken, geef jeugd woonaccom-
modatie

• Samenwerking verenigingen
• Verduurzaming energie

Wat betekent dat voor de accommodaties 
in Grathem?

• Verantwoordelijkheid bij verenigingen leggen vrijwilligers
• Samenwerking verenigingen onderling

• Inzet voor meerdere doeleinden van verenigingsgebouwen
• Verbetering bezettingsgraad accommodaties

• Betaalbaarheid accommodaties
• Dat de bestaande accommodaties behouden blijven

Welke andere ideeën hebben jullie nog?
• Duurzaamheid: zonnepanelen op Nassaurie laat paneel 

adopteren door bewoners
• Verduurzaming verenigingslokalen

• Denk aan voorbeeld Roggel  Open Club gedachte
• Dorpsfeest o.i.d. - Jaarlijks

• Evenemententerrein behouden op het huidige hoofveld van 
voetbalclub (sportpark Grathem)

Wat zijn de noodzakelijke vervolgstappen?
• Verandering visie gemeente + luisteren naar bevolking en er 

iets mee doen
• Vorm geven aan maatwerk

• Bouwen
• Daadkracht van gemeente bij burgerinitiatieven
• Commerciële aspect van Nassaurie verruimen


