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Heibloem
Heibloem ligt ten noorden van Roggel en wordt omringd door het natuurgebied “De Waterbloem”. Tot 2007 maakte Heibloem deel uit van de
gemeente Roggel en Neer. Heibloem is een relatief jong kerkdorp dat is
ontstaan vlak na de Tweede Wereldoorlog. De kloosters van Heibloem
en Stokershorst, die nu niet meer bestaan, vormden in voorgaande eeuwen een belangrijke reden voor het ontstaan van het dorp Heibloem.
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Demografie (E,till Progneff, 2017)
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Ontwikkelingen
• Inwoners van Heibloem ontwikkelen een visie op de toekomst van het
dorp.
• Er is een nieuw bestuur voor gemeenschapshuis De Klokkestoel.
• Sportpark Beekkant wordt multifunctioneel gebruikt.
• Coöperatie Zuidenwind bouwt twee nieuwe windmolens in Heibloem.
Een deel van de opbrengst steken zij in de ontwikkeling van Heibloem.

Wat valt op?

Sterke vergrijzing
Verouderde basisschool
Alle basisvoorzieningen aanwezig
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SAMEN LEVEN IN HEIBLOEM
Wat maakt mooi leven in Heibloem?
Saamhorigheid
Sociale netwerken
Zie informatie reeds opgehaald tijde Os Dorp,
dit is dubbelwerk.
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Wat zijn de grootste uitdagingen voor Heibloem?
• Behouden minimaal wat we hebben
• Uitbreiden met woningbouw (starters en levensloopbestendig), verdelen onder de kernen
• Samenwerking (geheel dorp)
• Kwaliteit van gebouwen opwaarderen (Klokkestoel: uitbreiding berging, terras voor Hoeskamer)
• Grotere accommodatie voor grotere evenementen (toneel, carnaval,
bonte avond, feest voor jeugd)
• Heibloem wordt als dorp te klein gezien. Buitengebied Heibloem is
erg groot, dat nu niet meegeteld wordt.
• Clustering binnen de gemeente is door ligging van Heibloem niet
mogelijk
• Willen we Heibloem leefbaar houden dan is samenwerking binnen
het dorp nodig. Clustering binnen Heibloem via MFA voor
sport/horeca/zorg

Wat valt jullie op aan accommodaties en ontwikkelingen in Heibloem?
(gebruik hiervoor de kaart)
• Welke rol speelt het kerkgebouw op langere termijn?
Een gemeenschapshuis hoort in het centrum van het dorp!!
• Voor ouderen is 100 m meer lopen een heel groot probleem.

SAMEN LEVEN IN HEIBLOEM
Wat moeten we behouden en veranderen
in Heibloem?
•
•
•
•
•
•

Gemeenschapshuis in de kern (centrum)
School
Kerkgebouw  is van/gebouwd door gemeenschap?
Sportterrein
Clustering in nieuwe MFA is noodzakelijk!
Focus moet meer liggen op samenwerken, activiteiten
samenbrengen en het samenbrengen van de twee delen
van Heibloem.

Welke andere ideeën hebben jullie nog?
• Kerkgebouw multi-functioneel maken
• MFA aan ‘Andere kant’ is niet voor iedereen ideaal. Drukke weg midden door het dorp niet wenselijk. Vooral ouderen verwachten niet de extra afstand af te leggen en het
is gevaarlijk.
• Ontmoeten moet in het hart van het dorp gebeuren.
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Wat betekent dat voor de accommodaties
in Heibloem?
• Gemeenschapshuis uitbreiden (en duurzaam maken)
• Samenwerking om binnen accommodaties en hogere
bezettingsgraad te krijgen.
• Vernieuwing van bestaande accommodaties en samenvoegen functies

Overige opmerkingen
• School is niet verouderd (wij hoeven geen luxe)
• Men is niet neutraal over de staat van de Klokkestoel.
Hier wordt onderzoek naar gedaan, vooral op het gebied
van duurzaamheid.
• Groot deel van Heibloem is niet meegenomen in de informatie, omdat dit buitengebied is.
• Overschot aan tennisbanen? Tijdens competitie dagen is
er juist een groot tekort!
• Handboog en voetbal is niet multifunctioneel gebruik
(hebben allebei een eigen accommodatie)

