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Kelpen-Oler

Ontwikkelingen

Wat valt op?

Kelpen-Oler is een kleine kern. De parochiekerk werd gebouwd in 1935 
naar een ontwerp van J.Th.J. Cuypers en P. Cuypers junior uit Roermond. 
De kerk midden tussen Kelpen en Oler was het begin van de vorming 
van de gezamenlijke woonkern Kelpen-Oler. Kelpen en Oler worden voor 
het eerst vermeld in 1329. Enkele bodemvondsten wijzen er echter op 
dat dit gebied ook in de prehistorie reeds werd bewoond. Het Kevers-
broek is een mooi natuurgebied. Aan de rand van deze woonkern ligt het 
bedrijventerrein Kelperheide.

•  De voetbalverenigingen van Grathem, Kelpen-Oler, Hunsel en Ell gaan 
op één locatie samenwerken om (kwaliteit van) de voetbalsport te garan-
deren. Het nieuwe voetbalcomplex komt in Kelpen-Oler.

•  De bezetting van basisschool Sint Liduina wordt lager. 
•  Het gemeenschapshuis en de sportzaal wordt door een stichting be-

heerd.

Verouderde accommodaties

Laag aantal leerlingen op de basisschool
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SAMEN LEVEN IN KELPEN-OLER www.samenleveninleudal.nl

Wat maakt mooi leven in Kelpen-Oler?
• Actief verenigingsleven

• Saamhorigheid
• Strijdersmentaliteit
• Landelijke omgeving

• Sportaccommodatie in de buurt
• Bereikbaarheid
• Mooie huizen

• School
• Centrale ligging

• Door de kern leefbaar te houden (woningbouw)

Wat zijn de grootste uitdagingen voor Kelpen-Oler?
• WONINGBOUW!!!

• Diversiteit en betaalbaarheid woningen voor jong en oud, 
dit is de basis voor accommodatiebeleid

• Actieve rol van gemeente in realiseren betaalbare koop en 
huurwoningen

• Behoud openbaar vervoer
• Openhouden basisschool

• Sociale controle
• Behoud verenigingsleven

• Onderhoud accommodaties
• Groen en cultuurbehoud

• Verloedering leegkomende voetbalterrein voorkomen 
door percelen snel goede en nieuwe bestemming te geven

Wat moeten we behouden?
• Trefcentrum (incl. gymzaal): nog functioneler 

gebruiken
• Basisschool

• Peuterprogramma
• Tennisbanen

• Jeugdwerk (Ko-Kids)
• Nieuwe voetbalvelden

Wat moeten we veranderen? 
• BOUWBELEID GEMEENTE LEUDAL!

• Samenwerking op verenigingsniveau bevorderen
• Onderhoud accommodaties

• Subsidiebeleid
• Gevarieerder aanbod

• Aanvullende functies Villa Koki
• Bewustzijn aanbod onder inwoners

• Afgekeurde gymtoestellen vervangen
• Samenwerking verenigingen en Trefcentrum

Welke andere ideeën hebben jullie nog?
• Betaalbare woningen voor jongeren

• Alle accommodaties centreren op één plek (Ko Kids, 
tennis, voetbal, gymzaal, gemeenschapshuis en extra’s)

• Voetbalveld bebouwen (wonen!)
• Er zijn te weinig verschillende sportsoorten voor senio-

ren (zitvoetbal, blokvoetbal, walking voetbal) -> eventu-
eel met andere kernen

• Kermisbrunch met dorpsraad en gebruikers Trefcen-
trum

• Gemeenschapsspelen (buurten)
• Informatiebord bij dorpsingang voor activiteiten

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 Kelpen-Oler?
• Sterk verouderde accommodaties

• Er wordt veel en multifunctioneel gebruik gemaakt van de accommodaties
• Onderhoudsniveau is slecht

• Veel accommodaties in eigen bezit

Wat zijn samenwerkingskansen met omliggende dorpen?
• Hier zijn we al mee bezig (voetbal, fanfare, tennis)

• We staan er voor open
• Bestuurssamenwerking tussen verenigingen

• Gezamenlijk organiseren activiteiten en evenementen


