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Drie gymzalen 
St. Ursula (1960)
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Gymzaal basisschool 
De Neerakker (1986)

Middelbare school
St. Ursula (1960)
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Cultuur
Bibliotheek 
Heythuysen (1986)

Clubgebouw 
schutterij Sint 
Nicolaas (2005)
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Duivensport De 
Vliegende Hollander 
(1970)
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Beugelclub Oet Ein Stök 
(1967)
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Heythuysen

Ontwikkelingen

Wat valt op?

De kern Heythuysen is de grootste kern van de gemeente Leudal. Het 
kent een bruisend winkelcentrum. In de directe omgeving liggen fraaie 
natuurgebieden, zoals het Leudal tussen Heythuysen en Neer en de loof- 
en naaldbossen langs de Leu- en Zelsterbeek. De Beylshof is een natu-
urgebied aan de Tungelroyse beek. Ten noorden van de kern bevinden 
zich de bossen van Heibloem en de natuurgebieden in het gebied Calu-
na. Daarnaast heeft Heythuysen een aantal bezienswaardigheden, zoals 
de Sint Antoniusmolen, de missiekapel en galerie In ‘t Vergulde Hirt. 

• Anytime Fitness biedt de mogelijkheid om 24 uur per dag te sporten.
• In Heythuysen zijn drie samenwerkende verenigingen een initiatief voor 
   behoud van het verenigingsgebouw van de plaatselijke 
   duivenvereniging gestart. Hiermee behouden ze de duivensport, 
   handboogsport en toneel in Heythuysen.
• De voormalige VSO-ZMOK aan de Ortolaan staat leeg en te koop. Er is  
   leegstandsbeheer op.
• St. Ursula in Heythuysen en Horn verwachten een daling van leerlingen.   
   Er loopt een onderzoek om scenario’s voor de toekomst in beeld te  
   brengen.

Sterke ontgroening

Veel accommodaties waar dezelfde 
functies gehuisvest kunnen worden

Relatief veel binnensportaccommodaties

Leeftijd2019

2019

2035

2035

%

%

0-20

20-45

45-65

65+

885

1.185

1.340

2.540

1.145

1.500

1.980

1.795

Totaal:

-23%

-21%

-32%

+42%

6.415 5.960 -7%

Demografie (E,till Progneff, 2017)
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SAMEN LEVEN IN HEYTHUYSEN

Wat maakt mooi leven in Heythuysen?
• Veel, complete en adequate voorzieningen

• Dorpsgevoel
• Groen

• Bruisende kern
• Niet massaal

• Ondernemersklimaat
• Woningbouw

• Sterk verbeterde horeca

Wat zijn de grootste uitdagingen voor Heythuysen?
• Activiteiten jeugd

• Gezellig dorp blijven
• Cohesie verbeteren/saamhorigheid bevorderen

• Gebruik gemeenschapsvoorzieningen
• Betaalbaar blijven van voorzieningen

• Samenwerken verenigingen
• Groen behouden (inwoners zelf)

• Behoud van verenigingen
• Inspelen op komst van velerlei nationaliteiten

• Jeugd proberen te binden voor maatschappelijke problemen

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

• Goede kwaliteit
• Cluster van voorzieningen

• Cluster van verenigingen (Molenhoek), clubgebouwen gemiste kans, niet organisatorisch
• Vergrijzing!

• Geen privatisering -> moet bij de dorpen blijven
• Sportvoorzieningen in overaanbod (binnensport)

• Sprake van paracommercie
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SAMEN LEVEN IN HEYTHUYSEN

Wat moeten we behouden en veranderen
 in Heythuysen?

• Aangeboden functies
• De Bombardon

• Sociaal/cultureel ontmoetingspunt behouden
• Kost geld, gemeente bijspringen (niet onbeperkt)

• Accommodaties betaalbaar houden voor verenigingen
• Accommodaties afstellen op de behoefte

• Het voorzieningenniveau behouden, zo nodig met minder 
opstal

Wat betekent dat voor de accommodaties 
in Heythuysen?

• Kwaliteit in het algemeen
• Minder accommodaties

• Kost geld
• De accomodaties bijven niet zoals het is, daardoor ontstaan 

er nieuwe kansen. Ze worden aangepast
• Het moet de gemeente financieel wat waard zijn dit te be-

houden
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Welke andere ideeën hebben jullie nog?
• Trendverandering van de jeugd

• Gemeente voortrekkersrol 
• Uitkomsten overleg Os Dorp gebruiken (2015)

• Gebrek aan faciliteiten voor jeugd (uitgaansgelegenheid)
• Inwoners bewust maken van hun verantwoordelijkheid voor 

hun eigen leefomgeving (bv. groen) -> opruimdag met bij-
voorbeeld scholen organiseren

• Pitt promoten

Wat zijn de noodzakelijke vervolgstappen?
• Gemeente kartrekker in samenwerking met verenigingen

• Onderscheid en diversiteit verenigingen
• Met elkaar in gesprek gaan en verbinding zoeken
• Betere samenwerking gemeente en verenigingen


