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Haelen

Ontwikkelingen

Wat valt op?

Kasteel Aldenghoor is een middeleeuwse burcht. Het hoofdgebouw uit 
de 17e eeuw heeft 2 vleugels met wolfdaken. Op de binnenhoek is een 
zwarte ronde toren uit 15e of 16e eeuw van baksteen en mergel. Aan de 
Roggelseweg ligt het Monument van Verdraagzaamheid. Dit is opgericht 
als herinnering aan de oorlogsjaren 1940-1945 en aan de 687 militairen 
van 11 nationaliteiten die in het Leudal gebied hun leven hebben ver-
loren.

• De bibliotheek en het oude gemeentehuis staan leeg. Er loopt een pilot 
   om deze te verkopen.

Relatief oude sportaccommodaties

Veel leegstaande accommodaties
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Wat maakt mooi leven in Haelen?
• Natuurlijke omgeving

• Rust en ruimte
• Sporten vertegenwoordigt

• Samenwerking cultuur (bezoekerscentrum, vossen 
v/d spik

• Toegangsgebied voor het Leudal

Wat zijn de grootste uitdagingen voor Haelen?
• Kleine groep mensen trekken de kar

• Blijven betrekken/op de been houden Haelense mensen 
(bv. Pubquiz Haelen Laeftj)

• Kern van Haelen aantrekkelijk maken
• Lelijk, niet gezellig

• Bereikbaarheid openbaar vervoer
• Samenwerking verenigingen

• Betrokkenheid inwoners

Wat moeten we behouden?
• Trefcentrum Aldenghoor

• Trefpunt jeugd
• Gymzalen Haelen/Nunhem

• Accommodaties en verenigingen
• Basisvoorzieningen

• Natuur
• Tenniscomplex (Napoleon)

• Voetbalpark
• Kermis

Wat moeten we veranderen? 
• Meer aandacht voor meer activiteiten Aldenghoor

• Meer mogelijkheden en plek voor jeugd
• Meer gebruiken accommodaties

• Eén complex voor sport Haelen en Nunhem
• Een centrale accommodatie sport en cultuur

• Gezondheidscentrum
• Pannaveldje voetbalveld
• Voedselbos bij het park

• Meer parkeerplaatsen bij het sportpark
• Meer saamhorigheid door investering

Welke andere ideeën hebben jullie nog?
• Activiteiten nieuwe Haelenaren

• Nieuw multifunctioneel gebouw in centrum
• Bushalte centrum

• Locatie hangjongeren
• Samenwerken voetbalclub en Jong Nederland

• Kerstversiering in de kern
• Soos voor de jeugd

• Walking voetbal
• Nieuw voetbalgebouw

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 Haelen? 
• Voetbalcomplex: velden vernieuwd - gebouwen verouderd

• Verouderde accommodaties
• Lege gebouwen: triest (bieb, gemeentehuis, tennisbaan)

• Gemeentehuis herbestemmen of afbreken
• Aldenghoor verouderde accommodatie

Wat zijn samenwerkingskansen met omliggende dorpen? 
• Damesvoetbal en jeugdharmonie werken al samen

• Sportvoorziening Haelen en Nunhem
• Zevenellen


