
Gymzaal Nunhem 
(1978)

St. Servaas (1978)

Gemeenschapshuis

Binnensport
1

2

Nunhem

2
1

www.samenleveninleudal.nl

Overig
Voormalig 
schoolgebouw
Gebruiker: Care-Plus

3

3

4
Voormalige 
voetbalaccommodatie

4



Nunhem

Ontwikkelingen

Wat valt op?

Het dorpje Nunhem wordt omgeven door het Leudalgebied en door de 
rivier de Maas. Dat biedt veel rust en ruimte en mogelijkheden om te 
wandelen of fietsen. Bijzonder zijn de uit 1719 daterende hoeve Huize 
Nunhem en de monumentale Sint Servatiuskerk.

•  Het gemeenschapshuis draait veel op verenigingen van de gymzaal. 
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SAMEN LEVEN IN NUNHEM www.samenleveninleudal.nl

Wat maakt mooi leven in Nunhem?
• Kleinschalig en dorps

• Natuur
• Voorzieningen dichtbij

• Snelle integratie nieuwe inwoners
• Bereikbaarheid

• Betrokken en hechte gemeenschap
• Veel activiteiten

• Servaesprocessie met bloementapijt

Wat zijn de grootste uitdagingen voor Nunhem? 
• Passende woningbouw

• Demografische ontwikkelingen
• Behoud van voorzieningen, verenigingen en activiteiten

• Leegstand tegengaan
• Betrokkenheid in stand houden

• Jeugd vasthouden

Wat moeten we behouden?
• Gymzaal-Gemeenschapshuis

• Sjan muziekvereniging, Forever Young Leudal, 
Dorpsraad, handboog, gymclub, yoga, schoolgym, 

judo
• Wensbus

• Laagdrempelige ontmoetingsfunctie bij CarePlus

Wat moeten we veranderen? 
• Duurzame inrichting gemeenschapshuis

• Upgrade interieur en uitstraling (ook toiletten)
• Verhuur stimuleren (Wifi, beamer)

• Betere aansluiting openbaar vervoer
• Duurzaamheid accommodaties

• Boeken van zaal/gemeenschapshuis via website
• Meer bekendheid aan ontmoetingsfunctie

Welke andere ideeën hebben jullie nog?
• Communicatie met gemeente verbeteren

• JOP realiseren
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 Nunhem? 
• Veelzijdig en goed gebruik gemeenschapshuis en gymzaal

• Gemeenschapshuis is essentieel voor Nunhem
• Gemeenschapshuis is verouderd

• Eventueel andere verenigingen op zondag bij CarePlus

Wat zijn samenwerkingskansen met omliggende dorpen? 
• Haelen: gymzaal, school, Sjan, Kindervakantieweek, Jong Nederland, buitensport, senioren, muziek en harmonie


