
Accommodatiebeleid gemeente Leudal
“Samen leven in Leudal, klaar voor de toekomst!”

Overleg Binnensport | 15 mei 2019 



Verenigingen | dorpen | uitdagingen | toekomst | bruisend en 
leefbaar | passende voorzieningen en accommodaties



Niet alleen voor de inwoners van nu, 
maar ook voor de inwoners van later. 



Doel en resultaat
• Accommodatiebeleid ontwikkelen
• Vanuit Bestuursopdracht
• Kaders en richting voor toekomst
• Vraag en aanbod in balans
• Uitvoeringsplan



Fasen Bestuursopdracht
1. Beschrijven huidige situatie
2. Beschrijven relevante trends, 

ontwikkelingen en tendensen
3. Aanpak korte termijn
4. Aanpak lange termijn



Hoe dan?
• Integraal
• Met inwoners, verenigingen, 

exploitanten en partners
• Dorpsgerichte aanpak



Twee fasen
1) Ontwikkeling startnotitie
2) Ontwikkeling nota accommodatiebeleid 



Doel startnotitie
Duidelijkheid over: 
• Waar we het over hebben
• Hoe de huidige situatie in elkaar zit
• Wat we belangrijk vinden (visie/kaders)
• Welke stappen we met wie gaan zetten



Planning Startnotitie
Maart - Raadsbijeenkomst
April - Adviesraad Sociaal Domein

- OOG
Mei - Dorpsraden / Dorpsoverleggen

- Sportcafés
Juni - Cultuurcafés

Besluitvorming in juli 2019



Analyse accommodaties 
• Zowel gemeentelijk als niet gemeentelijk
• Per cluster
• Per kern
• Integrale benadering
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Binnensport
• Beschikking over drie sporthallen, vijf sportzalen en zestien gymzalen
• Meer binnensportruimte dan volgens kengetallen nodig
• Relatief veel sport- en gymzalen (door vele kleine kernen)
• Qua bezetting sprake van overcapaciteit
• Sporthallen en sportzalen in piekuren avond goed bezet
• Goede spreiding, accommodaties dichtbij scholen (< 500 meter)



Buitensport
Voetbal
• 11 voetbalverenigingen
• 174 competitieteams
• In totaal 19 wedstrijdvelden en 17 trainingsvelden
• Op basis van norm overcapaciteit van zeven voetbalvelden 



Buitensport
Tennis
• 9 tennisverenigingen
• In totaal 38 tennisbanen in gebruik
• Overschot van 16 tennisbanen
• Overschot loopt in toekomst op tot ongeveer 20 tennisbanen
Atletiek
• 250 leden
• Voldoende ruimte voor gebruik in Heythuysen



Gemeenschapshuizen
• Bijna iedere kern beschikt over een gemeenschapsvoorziening
• Diversiteit qua aanvullende functies
• Veel verschillende beheersvormen 
• Exploitatie bij enkele gemeenschapshuizen onder druk



Overig
• Relatief veel bibliotheken
• Kleine verzorgingsgebieden zwembaden
• Leegstaande accommodaties





Wat valt op?
• Rijk aanbod aan voorzieningen
• Bijna iedere kern beschikt over onderwijs- en sportvoorziening
• Er is veel sprake van monofunctioneel gebruik
• Gebruik accommodaties neemt af
• Leegstand aan accommodaties is groeiende



De wereld verandert. Dit heeft impact op 
verenigingen, dorpen en accommodaties



De vijver verandert





Wat zien we?
• Langer vitaal en langer thuis
• Behoefte aan voorzieningen dichtbij 
• Meer doelgroepen
• Verenigingen hebben het moeilijk



GALM fittest 65+
• Fittesten
• Beweegprogramma
• Verschillende sport- en beweegvormen



We leven anders



Wat zien we?
• Meer, beter, sneller
• 24/7 bereikbaar
• Flexibiliteit & minder binding
• Consumentgedrag



Anytime Fitness
• Heythuysen
• 24 uur per dag open
• Flexibel en onbeperkt sporten
• Extra faciliteiten zoals sauna



Op zoek naar beleving & kwaliteit



Wat zien we?
• Behoefte aan aanbod op maat
• Betalen voor kwaliteit
• Bereid om langer te reizen
• Bewustzijn duurzaamheid en kwaliteit leefomgeving



Jeugdraad
• ‘Binden en behouden junioren’
• Aanbod verbeteren voor (jeugd)leden
• Veritas Neeritter, andere verenigingen volgen

Foto: Veritas



Samen beter worden



Wat zien we?
• Samenwerking in gemeenschap
• Minder concurrentiegevoel
• Gezamenlijke ambities
• Alleen sneller, samen verder



Open Club Roggel
• Samenwerking en leefbaarheid
• Acht sport- en cultuurverenigingen
• De Mössehook



We doen het zelf



Wat zien we?
• Van globaal naar lokaal
• Dichtbij en toegankelijk
• Lokale partijen zoeken elkaar 

steeds meer op
• Burgerinitiatieven 



Beheer sportzaal Baexem
• Door vereniging zelf: BC Push
• Verantwoordelijk voor beheer
• Zelfwerkzaamheid wint aan populariteit



Interactie
1. Welke kansen en ontwikkelingen hebben invloed op het 

accommodatiebeleid?
2. Hoe zien jullie de toekomst in 2030 (droombeeld)?
3. Wat betekent dit voor

a) Dorpen
b) Verenigingen 
c) Accommodaties

4. Wat moet het accommodatiebeleid opleveren?
5. Nog andere tips/ideeën die je zou willen meegeven?





Bedankt voor jullie 
input en aandacht!


