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Ittervoort
Demografie (E,till Progneff, 2017)

Ontwikkelingen

Wat valt op?

Ittervoort behoorde vroeger tot het vorstendom Thorn en ligt op de 
plaats waar de Itterbeek het natuurgebied ’het Vijverbroek’ instroomt. 
Hier kruiste vroeger de Romeinse weg Tongeren-Nijmegen via een door-
waadbare plaats de Itterbeek. Aan de overzijde van de Napoleonsweg 
staat de parochiekerk uit de 19e eeuw. Tussen Neeritter en Ittervoort ligt 
een watermolen; de Schouwsmolen.

•  De scholen in Hunsel, Ittervoort en Neeritter gaan fuseren om naar de 
toekomst meer continuïteit en kwaliteit te kunnen bieden.

•  Het voortbestaan van het gemeenschapshuis is verzekerd door on-
derdeel te vormen van een medisch centrum, waar langjarige huuraf-
spraken zijn gemaakt. Het jeugdwerk van Ittervoort is hier ook geves-
tigd.

•  De kinderopvang Holder de Bolder van Humanitas staat leeg en te koop.

Sterke ontgroening

Zeer sterke krimp
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SAMEN LEVEN IN ITTERVOORT www.samenleveninleudal.nl

Wat maakt mooi leven in Ittervoort?
• Alle voorzieningen aanwezig

• Rustig
• Bus

• Betaalbaar wonen
• Bereikbaar

• Werkgelegenheid/industrieterrein
• Mooi buitengebied

• Goed gemeenschapshuis
• Cultureel leven

• Medisch centrum

Wat zijn de grootste uitdagingen voor Ittervoort? 
• Preventie: voorkomen eenzaamheid, ontmoeten

• Behouden voorzieningen (school,gymzaal)
• Woonvoorzieningen jong en oud (idee: inwoners met 

ontwikkelaars om tafel zetten)
• Vitale ouderen

• Behouden jeugd
• Nieuwe dorpsbewoners betrekken

• Veilig oversteken naar medisch centrum
• Diversiteit (culturele) activiteiten

• Terugloop verenigingen leden en vrijwilligers
• Mogelijkheid voor jeugd (blokhut) + jongerenwerker

Wat moeten we behouden?
• Voorzieningen (school, bieb, gymzaal, schutterij 

tennis, judo)
• Container voor de hangjeugd

• Jan Linders
• Gymzaal, ongeacht locatie school

Wat moeten we veranderen? 
• Volwaardige sporthal: aantrekkelijk voor jeugd 

en ouderen
• Introductie voor nieuwe inwoners

• Infopunt in CC de Mortel
• Inloopdagen

• Jeugdhonk + activiteiten
• Mogelijkheid tot multifunctioneel gebruik, o.a. 

wetgeving aanpassen
• Opties bekijken voor centralisering voorzienin-

gen (nummer 5-2-3-6 op de kaart)

Welke andere ideeën hebben jullie nog?
• Padelbanen voor tennis

• Speeltuinen aantrekkelijk maken, beter onder-
houden en voetbalveldje/toestellen voor de 

“iets” oudere kinderen
• Gemeentelijke afvalzakken voor plastic

• Verkeersveiligheid
• Handhaving industrieterrein, camera plaatsen?

• Hondentoiletten schoon houden
• Afsluitingsweg naar Neeritter

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 Ittervoort? 
• Huur Mortel te hoog als je afhuurt

• Te weinig gebruik van accommodaties
• Eetpunt wordt herstart

• CC de Mortel met sprongen vooruit gegaan
• Laag gebruik tennisaccommodatie, is dit houdbaar?

• Geen plek voor jeugdontmoetingsplaats

Wat zijn samenwerkingskansen met omliggende dorpen? 
• Jeugd

• Muziekverenigingen
• Schutterijen

• Sporten (tennis werk incidenteel samen met Grathem)
• Gebruik gemeenschapsvoorziening CC de Mortel

• Bepalen van sterktes per kern en deze met elkaar delen


