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Haler

Ontwikkelingen

Wat valt op?

Het dorp Haler is omringd door een aantrekkelijk cultuurlandschap. Bij-
zonder is het eeuwenoude eslandschap. Even buiten Haler ligt de Uffelse 
watermolen. Haler is omringd door rust en natuur en kent veel monu-
menten.

•  In het voormalig schoolgebouw zit een sportschoolhouder. Er is een ini-
tiatief om daar ook een kinderopvang te plaatsen. Op het voormalige 
speelterrein denkt men aan woningbouw.

• De gemeenschap van Haler bouwde Ons Dorpshuis, de kerk en de 
   school zelf. 
•  Er komt één basisschool voor de kernen Hunsel, Neeritter, Ittervoort en 

Haler. De locatie van de school wordt nog bepaald.
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Wat maakt mooi leven in Haler?
• Rust en stilte

• Groen en landelijk
• Ruimte

• Samenwerken/saamhorigheid
• Hechte gemeenschap

• Sociale cohesie tussen de mensen
• Familie/sociale binding

• Geboorteplaats
• Vliegenoverlast maakt het leven in Haler niet mooi

Wat zijn de grootste uitdagingen voor Haler?
• Dorpshuis open houden

• Leefbaar houden (ook voor jeugd)
• Voorzieningen/ontspanning voor alle leeftijden

• Openbaar vervoer tot 00.00 uur
• Verbeteren infrastructuur

• De gemeente Leudal hoort en investeert in Haler
• Versterking dorpsoverleg

• Woningen (levensloopbestendig, starters, nieuwbouw)
• Meer saamhorigheid en betrokkenheid bewoners

• Integratie nieuwe inwoners Haler. Informeren over vereni-
gingen en activiteiten
• Meer publiek groen

• Aantrekkelijk maken voor gezinnen
• Vrijwilligers

• Te trage besluitvorming

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

• Kaart geeft minder dan de helft van Haler weer
• Accommodaties zijn gedateerd

• Vechten voor geld voor (groot) onderhoud
• Openbaar vervoer verbeteren: studenten kunnen ‘s avonds niet meer tot in Haler komen, buurtbus zit in 

de winter vaak te vol
• Dorp heeft weinig uitstraling! Weinig aantrekkelijk (groen)

• Gemeente doet veel te weinig -> plein / nieuwbouw / onderhoud
• Totale Halerse bevolking blijft jaren stabiel

• Interesse in dorpsactiviteiten neemt af
• Toename 65+ wordt betwijfeld -> vrijkomende huizen worden door ‘jongeren’ overgenomen
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Wat moeten we behouden en veranderen
 in Haler?

• Niet door de gemeente voor de gek gehouden worden
• Woningbouw

• Activiteiten voor jong en oud
• Behouden: dorpshuis, kerk, leefbaarheid, openbaar vervoer, 

kleinschaligheid, verenigingen voor sociale cohesie
• Veranderen: grotere betrokkenheid inwoners/gemeente 
Leudal, betere verlichting fietspaden Ell-Stramproy-Nee-

ritter - Weert, laagdrempelige dag/ontmoetingsactiviteiten 
voor iedereen

• Aankleding en verbetering parkeerplaats (opnieuw asfalte-
ren TT Parcours!)

• Bestaande accommodaties behouden en moderniseren
• Revitalisering kerkplein

• Verbeteren infrastructuur

Wat betekent dat voor de accommodaties 
in Haler?

• Dorpshuis in stand houden
• Visieontwikkeling

• Actief in ontwikkeling van commerciële en niet commerciële 
activiteiten

• Leefbaarheid
• Gemeenschappelijk de schouders eronder zetten

• Zorgen dat Haler inwoners behoudt
• Als we naar andere dorpen moeten voor een gemeen-

schapshuis is dat het einde van de gemeenschap Haler
• Uitwisseling materialen dorp

• Brede beschikbaarheid
• Vooral kijken naar wat nodig is!

Welke andere ideeën hebben jullie nog?
• Agrarische kinderopvang Uffelsestraat in buitenomgeving

• Communicatie subsidies voor kinderactiviteiten verbeteren
• Activiteitenagenda met breed aanbod aansluitend aan be-

hoefte
• Samenwerking verenigingen

• Upgraden kerkplein
• Verkeersveiligheid in geding door tijdelijke maatregelen 

met paaltjes
• XTC opruimen

Wat zijn de noodzakelijke vervolgstappen?
• Ander ambtelijk denken en cultuur

• Wanneer zien we hier iets van terug?
• Subsidie dak/zonnepanelen Dorpshuis

• Gestructureerder dorpsoverleg
• Vast overlegmoment met de gemeente

• ACTIE!!!
• Ophouden met praten en starten met doen


