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Neer

Ontwikkelingen

Wat valt op?

De kern Neer heeft een paar pareltjes, zoals de bierbrouwerij, het 
klooster Keizerbosch en de oude Friedesse watermolen, midden in het 
dorp. Het historische dorpscentrum heeft een imposante kerk en fraa-
ie historische panden en geveltjes. In de omgeving van het dorp zijn 
vergezichten over de Maas te bewonderen en ook de Neerbeek met zijn 
vistrappen. Daarnaast is Neer bekend om het windmolenpark aan de 
rand van het dorp. 

•  Er loopt een burgerinitiatief om een nieuw sportpark te realiseren waar alle 
partners samenkomen. De Open Club moet op sportpark Het Maasveld 
komen, waar sport, bewegen ontmoeten, recreatie en zorg geclusterd zijn 
met 37 samenwerkingspartners. 

• In Neer wil het bestuur van gemeenschapshuis In d’n Haammaeker de            
   inrichting en toegankelijkheid van het gemeenschapshuis aanpakken, 
   zodat het gemeenschapshuis beter bereikbaar en multifunctioneler  
   wordt. 
• In Buggenum en Neer hebben de fanfares besloten om samen te werken.
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SAMEN LEVEN IN NEER www.samenleveninleudal.nl

Wat maakt mooi leven in Neer?

• De ligging (dichtbij grotere plaatsen en centraal)
• Fijn wonen, mooie omgeving, rust en ruimte, natuur
• Gemoedelijkheid
• Naoberschap -> er zijn voor elkaar
• Saamhorigheid, sociale cohesie
• Vasthoudendheid (Neerse Weerse) 
• Verenigingsleven (hecht en talrijk)
• Organisatietalent, initiatiefrijk, kunnen veel zelf

Wat zijn de grootste uitdagingen voor Neer?

• Vrijwilligers en besturen weten te vinden en binden
• Leden binding verenigingen
• Behouden leefbaarheid voor jong en oud
• Huisvesting starters/jongeren en senioren
• Vernieuwende activiteiten 
• Realisatie ‘t Maasveld, dit voortvarend maken
• Betrokkenheid jeugd
• Voorzieningen op peil houden, instand houden detailhandel, ge-

meenschappelijke ontmoetingsplaats houden
• Toegankelijkheid accommodaties
• Zwembad behouden

Wat moeten we behouden?

• Gemeenschapshuis!!!
• Sportzaal de Kwiebus
• Het zwembad
• ‘t Maasveld
• De energie die in het dorp zit
• Het verenigingsleven
• Wat goed is, moet goed blijven/ bestaande accom-

modaties behouden 
Wat we hebben = nodig  

• (Brouwerij)

Wat moeten we veranderen?
 

• Sportverenigingen moeten zich samenpakken
• Meer eigentijds maken van gebouwen (opknappen en 

moderniseren) 
• Aoje Kraom opknappen/verbeteren en samen gaan 

werken 
• Bridgeclub weer terug naar accommodatie in eigen 

dorp
• Klantvriendelijkheid Haammaeker is aandachtspunt
• Kosten van accommodaties: per inwoner per kern 

hetzelfde
• Oud vervangen door nieuw

Welke andere ideeën hebben jullie nog?
• Meer (mee)denkende gemeente
• Gemeente moet niet met twee maten meten
• Inclusiviteitsbeleid van gemeente, stimuleren integratie
• Zorg voor geld om zaken door gemeenschap zelf te laten reali-

seren
• Tempo maken als overheid/gemeente en oplossingsgericht 

meedenken/faciliteren van initiatieven vanuit gemeenschap
• Jeugd betrekken - op eigen plek
• Opwaarderen openbaar groen (samen met inwoners) 
• Ideeën opdoen in Peel en Maas
• Speel en trapveldjes in de buurten 
• Neem geopperde ideeën serieus
• Snelle besluitvorming accommodatie beleid (<10 jaar) 

• ‘t Maasveld staat al voor de hiernaast omschreven uitgangs-
punten. 

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 Neer? 
• Goede bezetting! (sporthal, haammaeker (+sportzaal)
• Achterstallig onderhoud 

Het patronaat is een prima accommodatie: Bezetting & Exploitatie (door scouting)
• Zwembad is prima -> gerund door vrijwilligers
• Aandacht voor gezamenlijkheid Haammaeker en ‘t Maasveld
• Er is veel
• Aantal parkeerplaatsen Haammaeker gering
• Lopen achter op dorpen waar in tennisvelden, kleedlokalen, kantines geïnvesteerd wordt. Sportvelden liggen er goed bij. 
• Veel zelfwerkzaamheid (meeste onderhoud door vrijwilligers)
• Scheefgroei subsidies accommodaties 

Wat zijn samenwerkingskansen met omliggende dorpen? 
• Adviseren/overleg met andere kernen 
• Wat betreft sport: gezamenlijke wielerbaan, damesvoetbal, handbal, ruiterclub
• Gebruikers uit omliggende dorpen komen samen -> Gebeurt al op ‘t Maasveld: delen inkoop en vrijwilligers 
• Sporthal - multifunctioneel
• Muziekverenigingen / cultuur
• Samenwerken gemeente Peel en Maas


