
Kaders en uitgangspunten www.samenleveninleudal.nl

Leefbaarheid en toekomstbestendigheid
• Wij investeren niet in méér accommodaties. 
• Herbestemming heeft de voorkeur boven nieuwbouw.

Spreiding en bereikbaarheid

• We houden rekening met bereikbaarheid voor gebruikers.
•	 We	streven	naar	een	geografisch	evenwichtige	spreiding	van	functies.	
			Onderstaande	spreidingspiramide	geeft	dit	visueel	weer.
•		Ontmoeten	is	een	basisvoorziening	voor	elk	dorp.	Dit	is	niet	
				vanzelfsprekend	in	een	gemeenschapshuis.
•	 Een	basisvoorziening	kan	per	kern	verschillen.

Capaciteit en aanbod
•	 We	beperken	leegstand	door	te	slopen	of	herbestemmen.
•	 Bij	herbestemming	is	er	sprake	van	een	aanvullende	functie.
•	 Initiatieven	zijn	complementair	en	niet	concurrerend.

Kwaliteit, functionaliteit en duurzaamheid
•	 De	kwaliteit	van	de	accommodaties	voldoet	aan	wet-	en	regelgeving.
•	 Indien	nodig	kiezen	we	voor	een	flexibele	en	mobiele	oplossing.
•	 We	stimuleren	en	realiseren	duurzaamheid	in	accommodaties.
•	 Bij	nieuwbouw	gaan	we	voor	Bijna	Energieneutrale	Gebouwen	(BENG).

Toegankelijkheid en betaalbaarheid
• Iedereen heeft fysiek toegang tot de activiteiten en accommodatie.
•	 Voorzieningen	zijn	voor	zowel	gemeente	als	gebruikers	betaalbaar.

Verantwoordelijkheid en rolverdeling

•	 Huurder	en	verhuurder	nemen	beide	hun	verantwoordelijkheid.
•	 Voorzieningen	zonder	draagvlak	houden	we	niet	in	stand.
•	 We	dragen	accommodaties	over	aan	de	gemeenschap	als	er	een	
				toekomstbestendig	plan	onder	ligt.
• We initiëren wanneer de ‘markt’ niet in de behoefte kan voorzien.
•	 We	dekken	de	kapitaallasten	en	groot	onderhoud.	Dit	geldt	ook	
	 voor	gemeenschapshuizen	die	niet	in	eigendom	van	de	gemeente	zijn.

Multifunctionaliteit en clustering
•	 We	zetten	in	op	clustering	en	multifunctioneel	gebruik.	
•	 We	moedigen	samenwerking	aan	met	een	samenwerkingsprikkel.
•	 Bij	investeringen	gaan	we	uit	van	multifunctionaliteit.
•		Waar	mogelijk	verbreden	we	monofunctionele	accommodaties.
•		We	ondersteunen	accommodaties	met	één	functie	niet	financieel.

Hoofduitgangspunten

1. Maatwerk per dorp.

2. Van mono- naar multifunctionaliteit.

3. Optimaliseren bezettingsgraad.

4. Verminderen aantal accommodaties.
DORP

Ontmoeting en zorg

CLUSTER DORPEN
Basisonderwijs, bewegingsonderwijs, wedstrijd 

buitensport, recreatief, sporten/bewegen, cultuur, 
jeugdvoorzieningen (scouting etc)

GEMEENTE
Voortgezet onderwijs, wedstrijd

binnensport, zwemmen,
ontspanning



Ontwikkelopgaven Leudal

Binnensport

Binnensportvoorzieningen
Doel
Toekomstbestendige binnensportvoorzieningen realiseren met aandacht 
voor ruimte en afstand voorbewegingsonderwijs
Inhoud
• Relatief veel binnensportaccommodaties
• Aantal zaalsporteenheden naar beneden brengen
• We houden rekening met een goede spreiding
• Gebruik en staat binnensport elke vier jaar monitoren

Beugelbanen
Doel
Met de beugelverenigingen een plan ontwikkelen voor toekomstbesten-
dige beugelaccommodaties
Inhoud
•	 Beugelen	behoeft	een	specifieke	accommodatie
• Meeste beugelbanen in eigen beheer verenigingen
• Groei beugelsport verwacht door vergrijzing
• Toekomst beugelsport borgen door samenwerking tussen 
 verenigingen te faciliteren

1.

2.

Buitensport

Tennis
Doel
Optimaliseren van het gebruik van de tennisbanen
Inhoud
• Overschot van 19 tennisbanen op basis van de KNLTB-norm
• Als er sprake is van een overschot bij een vereniging, dan onderhoudt 
 of vervangt de gemeente deze banen niet meer. De vereniging is dan 
 verantwoordelijk voor de overtollige banen
• Eventuele fusies faciliteren we met een samenwerkingsprikkel

Voetbal
Doel
Toekomstbestendige voetbalvoorzieningen voor de inwoners van Leudal 
realiseren
Inhoud
• Eventuele samenwerking dient vanuit de verenigingen te ontstaan
• Toekomstige samenwerking Ell, Grathem, Hunsel en Kelpen-Oler
• Mogelijkheden voor meer multifunctioneel gebruik accommodaties
• In gesprek met voetbalverenigingen over ontwikkelingen, kansen en 
 toekomstbeeld

Open Clubs
Doel
Helderheid creëren over (investerings)vraagstukken voor Open Clubs
Inhoud
• Roggel en Neer aan de slag om open club te realiseren
• In een Open Club gaan we uit van één gezamenlijke accommodatie
• Samenwerkingspartners ontwikkelen zelf een toekomstplan
• Samenwerkingspartners investeren zelf ook in de Open Club
• Mogelijke oprichting overlegorgaan voor toekomstige Open Clubs

1.

2.

3.

Cultuur

Bibliotheken
Doel
De bibliotheken behouden door de (op zichzelf staande) bibliotheken 
multifunctioneler te gebruiken
Inhoud
• Bibliotheek is meer dan een uitleenpunt voor boeken
• Rijksmiddelen voor pilot beschikbaar
• Heythuysen als “hoofdbibliotheek”
• Kansen voor combinaties met gemeenschapshuizen en scholen

Schutterijen
Doel
Met de schutterijen een plan ontwikkelen voor toekomstbestendige 
schutterijen
Inhoud
• Meeste schutterijen in eigendom van de schutterij
•	 Accommodaties	met	een	specifiek	karakter
• Belangrijk fundament voor cultureel en historisch erfgoed

1.

2.

Gemeenschapshuizen

Doel
Gebruik van gemeenschapshuizen optimaliseren

Inhoud
• Gereedschapskist ontwikkelen om besturen en beheerder te 
 ondersteunen
• Elk gemeenschapshuis voert een gebruikersoverleg
• Evaluatie en mogelijke herijking overeenkomsten met gemeenschaps-
 huizen
• Vierjaarlijks tevredenheidsonderzoek uitvoeren onder gebruikers
• We maken een beweging naar andere functies voor gemeenschaps
    huizen, zoals bewegen, wmo-activiteiten, kleinschalige zorg etc.

Jeugd
Doel
Samen met jeugdorganisaties een toekomstplan ontwikkelen

Inhoud
• Zeven monofunctionele jeugdvoorzieningen in de gemeente
• De meeste jeugdvoorzieningen zijn sterk verouderd
• Beperkt en vooral in het weekend gebruikt
• Mogelijkheden om jeugdvoorzieningen te koppelen met andere 
 accommodaties
• Vernieuwende activiteiten stimuleren

Zwembaden
Doel
Het	aantal	zwembaden	waar	we	financieel	aan	bijdragen	op	termijn	
terugbrengen naar één

Inhoud
• Drie zwembaden krijgen exploitatiebijdrage (Haelen, Heythuysen 
 en Neer)
• Zwembad Neer in toekomst zelfvoorzienend
• Zwembaden Haelen en Heythuysen verouderd
• Toekomstvisie op overdekte zwembaden in samenwerking met 
 partners opstellen. Voorwaarde is dat de gemeente de exploitatie 
 van één zwembad dekt

www.samenleveninleudal.nl



Toetsingsinstrument www.samenleveninleudal.nl

Toekomstbestendigheid 

BEHEER
Bestuurskracht

&
Exploitatie

GEBOUW
Kwaliteit van de 
accommodatie

&
Multifunctionaliteit

INHOUD EN FUNCTIE 
Maatschappelijke 

functie en betekenis van 
de accommodatie 

&
Kenmerken van het gebied



Baexem www.samenleveninleudal.nl

Sport 
Kapittel- en 
Sint Jansstraat

Baexheimerhof 

Doel:
Verkennen samenwerking 
sportverenigingen in één 
accommodatie

Inhoud
• Burgemeester Hannenhal, Beugel- 
   accommodatie DOS, Tennis Baexem 
   en sportpark Het Kerkveld
• Wens verenigingen  
• Uitwerken businessplan en organisatie-   
   vorm
• Voorwaarden Open Club leidend
• Speel- en ontmoetingsplek voor spelen 
   bewegen en tuinieren

Inhoud
Zie uitgangspunten gemeenschaps-   
huizen ontwikkelopgaven Leudal

1

2

Inhoud
Toekomstplan schutterijen

Schutterij
St. Jan

3

1

1

1

2

3



Buggenum www.samenleveninleudal.nl

Gemeenschaps- 
voorzieningen

De Klink

Doel:
In stand houden gemeen-
schapsvoorzieningen

Inhoud
• De Roffert, basisschool en gymzaal 
   blijven behouden
• Gemeenschapsvoorzieningen worden 
   goed gebruikt
• Evaluatie tevredenheid en gebruik 
   voorzieningen in 2022

Inhoud
• De voormalig kleedlokalen worden 
   gebruikt voor opslag door 
   Buggenumse verenigingen
• Verenigingen willen kleedlokalen 
   overnemen en opknappen
• Overdragen binnen kaders 
   accommodatiebeleid   

1

2

Inhoud
Toekomstplan schutterijen

Schutterij
St. Aldegundis

3

Doel:
Overdragen voormalig kleed-
lokalen VV Buggenum aan 
Buggenumse verenigingen

1

1

1

2

3

1

23



Heythuysen www.samenleveninleudal.nl

De Bombardon 

Binnensport  

Doel:
Optimaliseren invulling en 
gebruik De Bombardon

Doel:
De overcapaciteit van 
binnensportvoorzieningen 
saneren in samenwerking 
met de partners

Inhoud
•  Exploitant zegde contract op   
 vanwege geen toekomstbestendige 
 exploitatie
• Samenwerking exploitant en (de   
 verenigingen in) het dorp versterken
• Wens voor meer maatschappelijke en 
 bredere activiteiten
• Inwoners moeten laagdrempelig 
 binnen kunnen lopen

Inhoud
• Binnensportaccommodaties worden 
 niet effectief gebruikt
• Verwachte krimp van leerlingaantallen
• In overleg met betrokken partijen 
 terugbrengen aantal zaaldelen
• Relatie met zwembad Heythuysen

Inhoud
“Hoofdbibliotheek” Leudal

1

2

Sportpark 
Molenhoek

Clubgebouw 
schutterij 
Sint Nicolaas

Zwembad Laco 
sportcentrum Beugelclub 

Oet Ein Stök

Inhoud
Visie ontwikkelen op samenwerking en 
toewerken naar één multifunctionele 
accommodatie

Inhoud
Toekomsplan schutterijen

Inhoud
Toekomstvisie zwembaden Leudal met 
voorwaarde één zwembad met bijdrage 
gemeente

Inhoud
Overdragen aan vereniging

4

5

6
7

Bibliotheek 
Heythuysen

3

1

26
2

2

3
57

4



Ell www.samenleveninleudal.nl

Binnensport

Ut Meuleveldj

Doel:
Volleybalvereniging Bach 
onderbrengen in een 
toekomstbestendige 
binnensportaccommodatie

Inhoud
• Gymzaal Ell verouderd
• Afmetingen gymzaal voldoen niet aan 
   vereisten voor volleybal
• In overleg met Bach SV voor mogelijke 
   oplossingen

Inhoud
• RKESV Ell gaat verhuizen naar 
   Kelpen-Oler
• Accommodatie komt leeg in de 
   toekomst
• In overleg met inwoners invulling voor 
   locatie zoeken

1

2

Inhoud
Optimaliseren gebruik tennisbanen

Tennis TV Ell3

Doel:
Afstoten en slopen 
accommodatie sportpark ut 
Meuleveldj

BMV Ellenhof

Schutterij St. 
Sebastianus

Inhoud
Zie uitgangspunten gemeenschaps-   
huizen ontwikkelopgaven Leudal

Inhoud
Toekomsplan schutterijen

4

5

Beugelclub 
Ons Genoegen

Inhoud
Toekomstplan beugelaccommodaties

6

1
1

2
3

4

56



Grathem www.samenleveninleudal.nl

Meeting Point
Nassaurie

Sportlaan

Doel:
Toekomstig gebruik van 
Meeting Point Nassaurie 
optimaliseren

Inhoud
• Nieuw bestuur verantwoordelijk voor 
   beheer
• Streven om bezetting en activiteiten 
   voor verschillende leeftijden te 
   verhogen
• Kansen doordat sportzaal geen horeca 
   faciliteit heeft

Inhoud
• Accommodatie VV GKC komt leeg. 
  Deze stoten we af en slopen we
• Verenigingen (TC De Koel, Jong 
   Nederland en St. Severinus) in overleg 
   om gedachte Open Club te verkennen

1

2

Inhoud
Behouden en multifunctioneler 
gebruiken

Bibliotheek3

Doel:
Creëren van een 
toekomstvisie op de 
Sportlaan in Grathem

Sportzaal BMV Inhoud
Zie uitgangspunten binnensport Leudal

4

1

2

3
4



Haelen www.samenleveninleudal.nl

Schutterij St.
Agatha

Inhoud
Toekomstplan schutterijen

6

Voormalig 
gemeenteuis

Sportpark 
Houtrust

Doel:
Multifunctionele gemeen-
schapsvoorziening realiseren 
in de kern

Doel:
Toekomstbestendig 
scenario’s uitwerken voor 
sportpark Houtrust

Inhoud
• Veel monofunctionele en leegstaande 
   accommodaties in Haelen
• Plan ontwikkelen met inwoners,
   verenigingen en gebruikers 
   accommodaties (trefcentrum 
   Aldenghoor, Jong Nederland, 
   bibliotheek)

Inhoud
• Accommodatie is verouderd.
• Uitwerken twee scenario’s: 
   multifunctioneler gebruiken sportpark 
   en aansluiten bij Open Club Roggel
• Relatie met toekomstbestendigheid 
   zwembad en toekomstplan schutterij

Inhoud
• Accommodatie is verouderd
• Eén gymzaal voor Haelen en Nunhem 
   voldoende voor vraag onderwijs en 
   verenigingen
• Gymzaal Nunhem is onderdeel van het 
   gemeeschapshuis, gymzaal Haelen 
   wordt monofunctioneel gebruikt

1

2

Zwembad 
Laco

TV Napoleon

Inhoud
Toekomstvisie zwembaden Leudal met 
voorwaarde één zwembad met bijdrage 
gemeente

Inhoud
Optimaliseren gebruik tennisbanen

4

5

Gymzaal 
Haelen

3

Doel:
Afstoten en slopen gymzaal 
Haelen

1
3

2
4

5

1

6



Haler www.samenleveninleudal.nl

Ons 
Dorpshuis

Doel:
Optimaliseren bezetting Ons 
Dorpshuis

Inhoud
• Ons Dorpshuis gebouwd door 
   inwoners
• Onderhoud, moderniseringsslag en 
   duurzaamheidsoplossingen nodig
• Interesse dorpsactiviteiten verhogen
• Versterken Dorpsoverleg Haler

1 1



Heibloem www.samenleveninleudal.nl

Gemeenschappelijk 
ontmoetingspunt

Doel:
We gaan naar één kwalitatief en 
multifunctioneel ontmoeting-
spunt voor horeca, sport, 
educatie, cultuur en groen

Inhoud
• Wens inwoners voor multifunctioneel  
   ontmoetingspunt
• Wensendocument voor Heibloem is 
   opgesteld door organisaties uit 
   Heibloem
• Verschillende locaties in beeld: de    
   Klokkestoel, sportpark de Beekkant en 
   locatie de Widdonck
• Focus op samenwerken en activiteiten 
   verbinden
• Samen met inwoners en partijen uit 
   Heibloem komen tot een kwalitatief en
   multifunctioneel ontmoetingspunt

1

1

1

1



Horn www.samenleveninleudal.nl

De Postkoets

Van Hornehal

Doel:
Optimaliseren gebruik van de 
Postkoets

Doel:
Realiseren toekomst-
bestendige exploitatie Van 
Hornehal

Inhoud
• Samenwerking exploitant en gebruikers  
   verdient aandacht
• Organiseren gebruikersoverleg
• Uitvoeren tevredenheidsonderzoek
• Meer activiteiten onderbrengen bij De 
   Postkoets (o.a. Wmo-activiteiten)
• Gezamenlijk overleg

Inhoud
• Hoge bezettingsgraad, vooral in de 
   avonduren
• Exploitant kantine stopt binnenkort
• Relatief hoge kosten voor beheer
• Keuze voor beheer commerciële 
   exploitant of door verenigingen

Inhoud
• Groeiende vereniging
• Geen duidelijkheid over toekomst 
   accommodatie door jaarlijkse 
   afspraken
• Onderzoeken toekomstbestendige 
   locatie: huidige locatie of verplaatsing 
   naar sportpark Casquettenakker

1

2

Jeugdhonk 
scouting

Bibliotheek

Casquetten-
akker

Inhoud
Toekomstplan jeugdvoorzieningen

Inhoud
Integreren in school voor 
multifunctioneler gebruik

Inhoud
Mogelijkheden multifunctioneler gebruik

4

5

6

Beach Sport 
Leudal

3

Doel:
Een structurele en multi
functionele plek geven aan 
Beach Sport Leudal

Gymzalen
onderwijs

Inhoud
Multifunctioneler gebruiken

7

1

23

4

6

5

7

7



Hunsel www.samenleveninleudal.nl

Toekomstige 
gemeenschapszaal

Gymzaal

Doel:
Het realiseren van een multi-
functionele toekomstbesten-
dige gemeenschapszaal voor 
Hunsel, passend binnen
de kaders van het 
accommodatiebeleid

Inhoud
• Investering in Parochiezaal nodig, zaal 
   kent begrenzingen. Hier is onderzoek 
   naar uitgevoerd
• De Wegwijzer in de toekomst leeg
• Haalbaarheidsonderzoek uitvoeren 
   voor toekomstbestendige gemeen
   schapszaal op locatie De Wegwijzer in 
   relatie tot Parochiezaal
• Jeugdhonk De Spieker integreren in 
   toekomstbestendige gemeen-
   schapszaal

Inhoud
• Verouderde gymzaal
• Bezettingsgraad van 14%
• Toekomstig gebruik lager door vertrek 
   hoofdgebruiker (De Wegwijzer)
• Toekomstige sportzaal bij fusieschool 
   Haler, Hunsel, Ittervoort en Neeritter
• Open en groen karakter na sloop

1

2

Inhoud
• Het voormalig gemeentehuis staat leeg 
   en te koop
• Gemeente werkt mee aan
   herbestemming
• Inwoners zien bestemming wonen en 
   bedrijfspand voor zich

Voormalig
gemeentehuis

3

Doel:
Op termijn afstoten van de 
gymzaal in Hunsel

Sportpark ut 
Meuleveldj

Inhoud
Onlangs gesloopt

4

Doel:
Herbestemmen voormalig 
gemeentehuis Hunsel

Schutterij St.
Jacobus Inhoud

Toekomstplan schutterijen

5 Handboog 
Vriendschap 
en Strijd

Inhoud
Behouden

6

1
12

3

4
5

6



Ittervoort www.samenleveninleudal.nl

Tennis

Schutterij

Doel:
Plan maken voor de 
toekomst van de LTC 
Ittervoort

Inhoud
• LTC Ittervoort heeft 73 leden
• Norm is 70 leden per tennisbaan, 
   waarbij gemeente aantal banen van de 
   norm onderhoud
• Laagste ledendruk per baan in Leudal
• Toekomstbestendigheid in gevaar
• Vereniging maakt plan voor de 
   toekomst

Inhoud
• Ledenaantal schutterij loopt terug
• Schutterslokaal wordt 5 uur per week 
   gebruikt
• Ontwikkelen toekomstplan schutterij

1

2

Inhoud
Zie uitgangspunten gemeenschaps-   
huizen ontwikkelopgaven Leudal

CC De Mortel3

Doel:
Verhogen gebruik van de 
accommodatie van de 
schutterij

Gymzaal 
Ittervoort

Inhoud
Toekomst afhankelijk van keuze 
fusieschool

4

1
2

3
4



Kelpen-Oler www.samenleveninleudal.nl

Trefcentrum

Tennis

Doel:
Het Trefcentrum 
multifunctioneel blijven 
gebruiken

Inhoud
• Grote binding verenigingen en 
   Trefcentrum
• Veel activiteiten in het Trefcentrum: o.a. 
   een huiskamerproject, volleybal, meer 
   bewegen voor ouderen, carnaval etc.
• In 2022 evalueren tevredenheid en 
   gebruik Trefcentrum

Inhoud
• De tennisvereniging van Kelpen-Oler 
   heeft 45 leden
• Toekomstbestendigheid vereniging in 
   gevaar
• Gemeente investeert niet meer in  
   tennisverenigingen met minder dan 70 
   leden
• Vereniging maakt plan voor de 
   toekomst

1

2

Inhoud
Toekomstplan jeugdorganisaties

Ko-Kids3

Doel:
Stoppen met investeren in de 
tennisaccommodatie

Voetbal Inhoud
Toekomstbestendige voetbalvoorziening 
realiseren

4

Schutterij St.
Petrus Inhoud

Toekomstplan schutterijen

5

1

2
3

4

5

4



Neer www.samenleveninleudal.nl

‘t Maasveld

De Kwiebus

Doel:
Realisatie van Open Club ‘t 
Maasveld

Doel:
Toekomstscenario voor 
sportzaal de Kwiebus uit-
werken

Inhoud
• Initiatief met 37 samenwerkings-
   partners om een multifunctionele 
   sportvoorziening te realiseren
• Reeds budget beschikbaar gesteld
• Aandacht voor samenwerking met d’n 
   Haammaeker
• Toekomstige investeringen toetsen aan 
   accommodatiebeleid

Inhoud
• Verouderde accommodatie
• Best bezette sportzaal Leudal
• Twee opties: in stand houden of 
   activiteiten verplaatsen naar de 
   Spantenhal
• Relatie met Micosport Roggel en Open 
   Club Maasveld

Inhoud
Verbeteren toegankelijkheid. Zie verder 
uitgangspunten gemeenschapshuizen 
ontwikkelopgaven Leudal

1

2

Jeugdhonk 
Patronaat

Zwembad ‘t 
Ligteveld

Bibliotheek

Inhoud
Toekomstplan jeugdvoorzieningen

Inhoud
Per 2022 zelfstandige exploitatie door 
vrijwilligers

Inhoud
Integreren in school voor 
multifunctioneler gebruik

4

5

6

D’n 
Haammaeker

3

5

1

4

3
6 2



Neeritter www.samenleveninleudal.nl

Toekomstig 
dorpshuis

Gymzaal 
Neeritter

Doel:
Realiseren van een 
toekomstbestendig 
dorpshuis voor Neeritter

Doel:
Op termijn afstoten van de 
gymzaal in Neeritter

Inhoud
• Neeritter enige dorp zonder dorpshuis
• Itter Laeftj peilde behoefte inwoners
• Drie mogelijkheden voor toekomstig 
   dorpshuis: zaal ‘t Törp, basisschool St. 
   Lambertus of aanbouw op nader te 
   bepalen locatie
• Haalbaarheidsonderzoek realisatie 
   toekomstig dorpshuis op genoemde 
   locaties
• Jong Nederland opnemen in 
   toekomstig dorpshuis

Inhoud
• Bezettingsgraad van 21%
• Door fusieschool vertrekt grootste 
   gebruiker Sint Lambertus op termijn
• Met de damesgymclub, Adukid yoga 
   en turnlust Budel in overleg om 
   activiteiten in de toekomst te 
   verplaatsen

Inhoud
Mogelijkheden multifunctioneler gebruik

1

2

Schutterij St.
Lambertus

Inhoud
Toekomstplan schutterijen

4

Sportpark
Breierin

3

1
1

1

2

3

4



Nunhem www.samenleveninleudal.nl

St. Servaas

Doel:
In stand houden gemeen-
schapsvoorzieningen

Inhoud
• Sint Servaas enige accommodatie 
   Nunhem
• Groot onderhoud nodig
• Bezettingsgraad gymzaal verhogen 
   door afstoten gymzaal Haelen
• Maatschappelijke functie CarePlus in 
   voormalig schoolgebouw

1

1



Roggel www.samenleveninleudal.nl

Binnensport

Open Club 
Roggel

Doel:
Helderheid creëren aan 
binnensportverenigingen van 
Micosport over waar zij 
kunnen sporten

Inhoud
• Micosport gekocht door de Leistert
• Toekomstig gebruik Micosport niet 
   helder voor verenigingen
• Indien verenigingen moeten verhuizen 
   in overleg met verenigingen alternatief 
   zoeken
• Verenigingen Micosport kunnen niet 
   allemaal terecht bij gymzaal La 
   Rochelle
• Mogelijke relatie met binnensport in 
   Neer en Heythuysen

Inhoud
• Onlangs subsidie ontvangen
• Samenwerking verder uitwerken
• Toekomstige investeringen toetsen aan 
   accommodatiebeleid

1
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Inhoud
• Exploitatie kan beter
• Samenwerking exploitant en het dorp 
   verdient aandacht
• Mogelijk inlooppunt voor senioren of 
   ruimte voor Heemkundevereniging in 
   oude bibliotheekruimte
• Uitgangspunten gemeenschapshuizen 
   van toepassing

La Rochelle3

Doel:
Realiseren van een optimale 
samenwerking en gebruik 
van Open Club Roggel

Bibliotheek Inhoud
Behouden en multifunctioneler 
gebruiken
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Doel:
Optimaliseren gebruik La 
Rochelle

1

1

2

3
4


