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Voormalig
gemeenschapshuis ‘t Törp (Itter inn)
(1780) (te koop)
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Neeritter
Neeritter was vroeger een heerlijkheid aan de Itterbeek en was volledig
omwald. Van deze omwalling zijn slechts nog enkele resten zichtbaar.
Rond het centraal gelegen Frankische pleintje zijn monumentale woonhuizen en boerderijen, waaronder het 15e eeuwse gasthuis. De Sint
Lambertuskerk bestaat uit een 13e eeuwse toren bekroond met de zogenaamde Peperbus. Op korte afstand van de dorpskern ligt de Itterse
Heide, een landschap van bosperceeltjes, houtwallen en akkers.
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Demografie (E,till Progneff, 2017)
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Ontwikkelingen
• De scholen in Hunsel, Ittervoort en Neeritter gaan fuseren om naar de
toekomst meer continuïteit en kwaliteit te kunnen bieden.
• Gemeenschapshuis ’t Törp (Itter Inn) staat leeg en te koop. De dorpsraad is in overleg met de gemeenschap om te spreken over een gemeenschapszaal. Deze is er nu niet. Hierdoor zitten verenigingen verspreidt
door het dorp in verschillende (particuliere) accommodaties.
• Stichting De Paeperbus krijgt subsidie om de Sint-Lambertuskerk in te
richten voor multifunctioneel gebruik, zoals voor lezingen, exposities en
culturele en recreatieve activiteiten.
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Leerlingprognose Sint Lambertus (DUO, 2018)

Wat valt op?

Er is geen gemeenschapsaccommodatie
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SAMEN LEVEN IN NEERITTER
Wat maakt mooi leven in Neeritter?
• Historische en culturele kern
• Rust
• Rijkverenigingsleven
• Verbondenheid (DNA)
• Burenhulp
• Natuurlijke omgeving
• Voldoende mogelijkheden (winkel, horeca, sport etc.)
• Geografisch goede ligging
• Dorpse cultuur
• Groot “wij-gevoel”
• Sociale en fysieke veiligheid
• Mooie speeltuin
• Steeds meer samen!
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Wat zijn de grootste uitdagingen voor Neeritter?
• Gemeenschapshuis/ontmoetingsplek
• Gevolgen van demografische ontwikkeling
• Open staan voor verandering -> Nieuw denken!
• Binding houden met het dorp (bv. woningbouw jeugd)
• Ledenaantallen verenigingen in stand houden
• Behouden van voorzieningen
• Op korte termijn ‘dorpshuis’
• Openbaar vervoer (onderzoeken)
• Leefbaarheid in stand houden
• Woningen senioren en starters
• Ligging binnen de gemeente
• Verbinding houden met omliggende dorpen
• Veel opslag van verenigingen
• Echt samenwerken en krachten bundelen

Wat valt jullie op aan accommodaties en het gebruik daarvan in Neeritter?
• We missen een dorpshuis
• Veel verouderde (gymzaal, ‘t Zölderke, Groene Kruis) en kleine accommodaties, te klein voor gezamenlijk gebruik
• Relatieve versnippering draagt niet bij aan samen!
• Geen ‘zorg’
• Vaak noodoplossingen, omdat er geen andere opties zijn
• Welke voorzieningen gaan weg? School -> gymzaal? Jong Nederland?
• Leegstaande accommodatie
• Gebruik is monofunctioneel
Wat moeten we veranderen?
• Zo spoedig mogelijk een dorpshuis (binnen 2 jaar)
Wat moeten we behouden?
• Gemeenschapshuis opknappen en investeren (Itter Inn)
• Verenigingsleven en het samenspel in leven houden
• Bundelen van activiteiten en meer over grens van het
• Energie/betrokkenheid/saamhorigheid
eigen belang durven kijken
• Historische waarden/karakteristieke dorpskern
• Actief burgerschap vraagt een actieve gemeente
• Initiatieven/levendigheid
• (gemeentelijk) vastgoed
• Dorpsschuttersfeest in de kern
• Samenwerking tussen verenigingen en gemeente
• Jongeren
• Open mind
• Laagdrempeligheid (huurprijs betaalbaar), nieuwe accom• Knopen doorhakken/beslissing nemen
modatie moet ook betaalbaar zijn
• Verkeerssituatie herzien, vrachtverkeer in kern weren
• Veel activiteiten en culturele happeningen die in het dorp
• Opslagcapaciteit verenigingen
georganiseerd worden
• Jeugdactiviteiten in toekomstbestendig dorpshuis
• Bewegen voor kinderen en ouderen
• Jeugd aanspreken om mee te doen
• Veelheid culturele activiteiten (bonkavond, carnaval etc.)
• Kermis in andere vorm (bv. dorpsontbijt)
Wat zijn samenwerkingskansen met omliggende dorpen?
• Gemeenschappelijke binnensport, maar er zal een “draai in ‘t köpke” moeten komen!
• Onderwijsgebied - sport - cultuur (winkel, horeca, gemeenschapshuis, sport, cultuur, speeltuin, onderwijs), maar niet
afgedwongen, maar ook niet vrijblijvend zonder dat alles uit Neeritter verdwijnt (Haler)
• Hoe houdt je generaties in alle dorpen
• Onderzoeken waar gemeenschappelijke belangen en behoeften liggen
• Grensoverschrijdende activiteiten (ook naar België)
• Zonder voorzieningen geen
• Jeugdactiviteiten
Welke andere ideeën hebben jullie nog?
• Stimuleren ondernemers
• Analyse Itter Laeftj goed meenemen
• Themadorp worden (bv. kunstdorp)
• Woningbouw voor starters en levensloopbestendig
• Gemeente wordt eigenaar ‘t Törp, moeilijke eigenaar/
• Krekelbergplein “opknappen” (idee watertappunt)
huurconstructie opheffen
• TEMPO!!!!
• Cobble stenen op straat leggen
• Meer oog voor horeca
• Ondernemers uit het dorp samen laten zitten wat ze
• JOP-binnen voor jongeren
aan creatieve ideeën hebben
• Toerisme
• Hondenlosloopgebied
• Gelden/subsidieregelingen anders verdelen
• Aankleding van het dorp (bv. leibomen in de hoofd• Er is een impuls nodig
straat)
• (Verkeers)veiligheid/aandacht ondermijnende criminaliteit
• Nadruk leggen op geschiedenis en monumentaal ka• Gemeentebestuur dat bestuurt en niet ruziet
rakter van het dorp
• Bibliotheek met museum
• Camera’s op plein bij containers

