
Accommodatiebeleid gemeente Leudal
“Samen leven in Leudal, klaar voor de toekomst!”
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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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Gemeenschapshuizen
• Bijna iedere kern beschikt over een gemeenschapsvoorziening
• Diversiteit qua aanvullende functies
• Veel verschillende beheersvormen 
• Exploitatie bij enkele gemeenschapshuizen onder druk



Binnensport
• Beschikking over drie sporthallen, vijf sportzalen en zestien gymzalen
• Meer binnensportruimte dan volgens kengetallen nodig
• Qua bezetting sprake van overcapaciteit
• Relatief veel sport- en gymzalen (door vele kleine kernen)
• Goede spreiding, accommodaties dichtbij scholen



Buitensport
• Overcapaciteit van zeven voetbalvelden. Overschot van drie 

wedstrijdvelden valt mee. Daarnaast overschot van vier trainingsvelden
• Aanbod tennisbanen is zeer ruim. Overschot loopt in toekomst op tot 

ongeveer 20 tennisbanen
• Voldoende ruimte voor atletiek in Heythuysen



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





Wat valt op?
• Rijk aanbod aan voorzieningen
• Bijna iedere kern beschikt over onderwijs- en sportvoorziening
• Gebruik accommodaties neemt af
• Leegstand aan accommodaties is groeiende
• Met name monofunctioneel gebruik van veel voorzieningen
• Invulling en beheersvorm gemeenschapshuizen divers



Wat leeft en speelt er in jouw dorp?



Waarom accommodatiebeleid?
• Welke belangrijke ontwikkelingen/uitdagingen zien jullie?
• Wat moet het accommodatiebeleid opleveren?
• Wat als we niets doen?



Hoe accommodatiebeleid?
• Rol inwoners?
• Rol van jullie als dorpsoverleggen?
• Aparte bijeenkomsten, combineren van dorpen en/of aansluiten bij 

bestaande overleggen?







Bedankt voor jullie 
input en aandacht!


