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Roggel

Ontwikkelingen

Wat valt op?

Gastvrij en actief Roggel staat bekend als een aantrekkelijk dorp waar 
altijd wat te beleven valt. Er is een groot recreatiepark met zwembad, 
speeltuin, camping en manege. Een aantal maal per jaar wordt een druk-
bezochte markt gehouden. Buiten het dorp ligt de Sint Petrusmolen uit 
1866.

•  Open Club Roggel is ontstaan uit een samenwerkingsverband van acht 
sport- en cultuurverenigingen die werken aan behoud en vergroten van 
leefbaarheid in Roggel. De bedoeling is dat meer verenigingen en initiati-
even aansluiten.

•  Micosport is verkocht aan de recreatievoorziening de Leistert.

Relatief veel binnensport

Relatief nieuwe accommodaties
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SAMEN LEVEN IN ROGGEL www.samenleveninleudal.nl

Wat maakt mooi leven in Roggel?
• Rijk en actief verenigingsleven

• Schoon en veilig
• (noodzakelijke) voorzieningen aanwezig

• Veel recreatievoorzieningen
• Hechte gemeenschap

• Eigen initiatief door bewoners
• Groot aanbod voor senioren (Jozefhuis, eetpunt)

• Mooie omgeving, natuur dichtbij
• Bereikbaarheid

• Woningaanbod is betaalbaar
• Activiteiten voor elke leeftijd

Wat zijn de grootste uitdagingen voor Roggel? 
• Behoud voorzieningen

• Jeugd bereiken en behouden
• Binding met verenigingen behouden en uitbouwen

• Flexibiliteit naar elkaar en in accommodaties
• Vervangende accommodatie Micosport

• Parkeergelegenheid
• Betere samenwerking Roggel en de Leistert

• Samenwerken verenigingen in één gebouw (bv. voetbal-
club en skatebaan)

• Herbestemming van relatief nieuwe gebouwen
• Opzet en duurzaamheid gezamenlijke exploitatie ac-

commodaties

Wat moeten we behouden?
• Doelmatige en betaalbare accommodaties

• Zeggenschap gebruikers
• Actief verenigingsleven

• Variatie aan voorzieningen in eigen dorp
• Bereikbaarheid en toegankelijkheid waarborgen

• Evenemententerrein is flexibiliteit
• Huur en tarieven

• Dorpsgevoel
• Jeugd

Wat moeten we veranderen? 
• Ontmoetingspunt senioren (bv. bibliotheekruimte)

• Gebruik Jozefhuis omhoog
• Eén gebouw voor meerdere verenigingen 
• Opslagruimte voor verenigingen (bv. KVW)

• Functies commerciële accommodaties meenemen
• Onderzoek redenen waarom verenigingen bij com-

merciële accommodaties zitten
• Parkeergelegenheid La Rochelle

• Scherm en geluidscapaciteit
• Vluchtplanroute
• Grotere keuken 

Welke andere ideeën hebben jullie nog?
• Opslagloods met meerdere verenigingen

• Stimuleren en faciliteren verenigingsleven
• Kortere lijnen tussen verenigingen en lokale ondern-

mers m.b.t. uitbesteding onderhoud: niet alles via ge-
meente!

• Gebruik lege ruimte naast bibliotheek
• Open Club Roggel wil graag met alle verenigingen in 

gesprek
• Bewaken vraag en aanbod gezien de demografie

• Drogist en opticiën

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 Roggel?
• Goed onderhoud door eigen initiatief

• Voldoende buitensportaccommodaties, weinig binnensportaccommodaties (winter)
• Voorziening La Rochelle niet voor alle gebruikers geschikt

• Exploitatie La Rochelle kan beter
• Huur La Rochelle te hoog

• Zwembad mag in vakantieperiode niet door eigen inwoners worden gebruikt
• Zijn sportcijfer van KBO opgenomen in aanbod La Rochelle? (maken van een andere ruimte gebruik dan sportzaal)

• Voormalig bibliotheekruimte staat leeg (bv. inlooppunt senioren i.c.m. seniorenwerk of heemkundevereniging)

Wat zijn samenwerkingskansen met omliggende dorpen? 
• Binnensportaccommodaties (bv. volleybal, badminton, tafeltennis)

• Er wordt meer naar Neer als naar Heythuysen getrokken
• Heibloem samenwerken met Roggel (voorbeeld SVVH en SV Roggel)

• Inkoop van materialen
• Lasten en lusten verdelen bij grotere activiteiten


