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Horn

Ontwikkelingen

Wat valt op?

Kasteel Horn is met zijn ovaalvormige burchtmuur in hoofdzaak 15e en 
16e eeuws, maar kent ook restanten uit de 14e eeuw. Dit stamhuis van 
de heren van Horn verkeert in goede staat van onderhoud. Rondom het 
kasteel ligt een wandelpark. Daarnaast liggen in Horn twee windmolens, 
De Hoop en De Welvaart, die op gezette tijden draaien.

• St. Ursula in Horn en Heythuysen verwachten een daling van leerlingen. 
   Er loopt een onderzoek om scenario’s voor de toekomst in beeld te 
   brengen. 
• De voormalige tennisaccommodatie wordt door HHC gebruikt voor 
   beachvolleybal.

Verouderde accommodaties

Relatief veel voorzieningen
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SAMEN LEVEN IN HORN www.samenleveninleudal.nl

Wat maakt mooi leven in Horn?
• Landelijke omgeving

• Gemeenschapszin
• Veelheid aan voorzieningen

• Verenigingsleven
• Samenwerking tussen verenigingen

• Fusie sportverenigingen uit eigen beweging
• Ligging van het dorp (stad, natuur, infrastructuur)

Wat zijn de grootste uitdagingen voor Horn?
• Een leefbare samenleving behouden

• Gebruik van de Postkoets (tevredenheid)
• Demografie (vergrijzing, dalend inwonersaantal)

• Betaalbaarheid accommodaties
• Gezamenlijke acties van verenigingen

• Betrokkenheid van jeugd bij verenigingen
• Tegengaan van leegstand (o.a. oud gemeentehuis)
• Kinderen aan het sporten krijgen (subsidie sport)

• Heemkundevereniging huisvesten
• Pand Rooswinkel (onbewoonbaan laten verklaren)

• Plaatsen van opslagcontainer bij andere verenigingen
• Vergunningenbeleid m.b.t. verenigingen 

Wat moeten we behouden?
• Sporthal

• Beach Sport Leudal
• Eén multifunctionele ruimte

• Gemeenschapshuis laagdrempelige inloop van 10.00 
uur naar 20.00 uur, 6 dagen per week?

• Sportparken en accommodaties
• Openingstijden accommdoaties (9.00-23.00 elke dag)

• Samenwerking verenigingen
• Sport dicht bij huis

• Zelfonderhoudende gemeenschapshuizen

Wat moeten we veranderen? 
• Openingstijden van De Postkoets
• Middelen voor duurzaam beleid

• Maandelijks overleg dorpsraad met gemeente
• Essent gelden gebruiken voor nieuw beleid

• Praten met gebruikers accommodaties
• Uniformiteit in beheer gemeenschapshuizen

• Flexibiliteit in gebruik accommodaties
• Politiek moet achter het beleid staan

• Uniforme prijzen (huur, muziek, drank etc.)
• Samenwerking verenigingen (nu geblokkeerd door 

overbodige vergunningen)

Welke andere ideeën hebben jullie nog?
• Langetermijn visie politieke partijen

• Nieuwe innovatieve sporten faciliteren 
• Stichtingsbestuur Postkoets elke vijf jaar kiezen

• Gebruikersoverleg gebruikers Postkoets
• Dagcafé, ontmoetingsplek

• Eerst in gesprek met gebruikers Postkoets voordat 
een gesprek met de exploitant plaats vindt

• Opslagruimte
• Ruimtes verenigingen door meerdere verenigingen 

laten gebruiken (bv. voetbalkantine door kaartclub)
• Jaarlijkse uitwisseling tussen verenigingen

• Verenigingsnieuws in Leudalnieuws
• Onderhoud door lokale partijen 

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 Horn? 
• Veel accommodaties worden monofunctioneel gebruikt

• Sporthal: goed gebruikt. Avondgebruik kan beter. Kantine niet altijd open. LED-verlichting niet goed voor sport
• De opsomming van accommodaties klopt niet, er is maar één openbare binnensport en geen drie

• Bibliotheek is uitgekleed en heeft geen uitstraling
• Slecht onderhoud aan gemeentelijke gebouwen is zichtbaar (Postkoets, aula kerkhof, sporthal)

• Laat plaatselijke bedrijven onderhoud uitvoeren, deze hebben sociale binding met het dorp
• De Postkoets is geen gemeenschapshuis. Verenigingen gaan naar andere dorpen vanwege prijs en organisatie

• Beach Sport Leudal heeft een oude accommodatie. Zekerheid nodig om te blijven
• Kantines staan veel leeg

Wat zijn samenwerkingskansen met omliggende dorpen? 
• Regioparken sport voor alle dorpen

• Turnvereniging Horn heeft leden uit alle omliggende dorpen
• Oprichten sportraad om belangen van alle verenigingen te coördineren

• Beter subsidiebeleid in samenwerking met andere gemeenten (Maasgouw/Roermond), nu geen subsidie voor leden uit 
andere gemeente

• Meer samenwerking tussen verenigingen, bijvoorbeeld trainen in andere dorpen
• Samenwerking tussen de KVW’s  Horn + Heythuysen is al in stand 


