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1. Inleiding
1.1 Aanleiding
We leven in een veranderende wereld waarin
maatschappelijke ontwikkelingen als bevolkingskrimp,
vergrijzing en individualisering een grote rol spelen.
De veranderende maatschappelijke behoeften hebben
invloed op de leefbaarheid van de dorpen. Passende
voorzieningen en accommodaties dragen daar aan bij
en hebben invloed op de toekomst van onze inwoners
en verenigingen. Daarom ontwikkelen we een actueel
en toekomstbestendig accommodatiebeleid. Met de
kaders uit deze startnotitie wordt samen met
betrokkenen een vertaling gemaakt naar het
accommodatiebeleid.

1.2 Doel
De doelstelling van de herijking van het
accommodatiebeleid voor de gemeente Leudal is om
te komen tot een toekomstgericht gemeentelijk beleid
met als doel een vitale samenleving.
Een vitale samenleving met kunst en cultuur, sport, \
sociale cohesie en participatie passend bij de
behoeften van de inwoners van Leudal nu én in de
toekomst. Het accommodatiebeleid moet zorgen voor
duidelijkheid en transparantie. Met het beleid ontstaat
er een bepaalde samenhang, context en
integraliteit. Het toont aan dat er gedurfd wordt om
keuzes te maken en doorgepakt wordt. Doordat
inwoners een belangrijke rol hebben binnen de
totstandkoming van het accommodatiebeleid, wordt
het beleid breed gedragen.

Het accommodatiebeleid komt gefaseerd tot stand.
Deze startnotitie is de basis voor het nieuwe accommodatiebeleid. Deze startnotitie beschrijft de context,
de richting en het proces van het
accommodatiebeleid. Daarnaast beschrijft het een
globale visie met kaders en uitgangspunten.
Na vaststelling van deze startnotitie wordt de
beleidsnota accommodatiebeleid opgesteld.
Voor de beleidsnota gaan we zowel kwalitatief als
kwantitatief informatie uit de dorpen ophalen.
De verwachting is dat de beleidsnota accommodatiebeleid in december 2019 gereed is. Er is voor deze
werkwijze gekozen omdat we een duurzame beweging
op gang willen brengen, die niet eindigt na oplevering
van de nota accommodatiebeleid. De stappen die erna
genomen (moeten) worden zijn minstens zo belangrijk.

Om een toekomstbestendig accommodatiebeleid te
realiseren, is het noodzakelijk om in beeld te brengen
welke functies/activiteiten in de toekomst gewenst zijn
en welk aanbod van accommodaties nodig is.
Daarnaast wordt het totale bestaande aanbod,
de kwaliteit, het gebruik en de kosten van alle
accommodaties per dorp in beeld gebracht.
Op basis van deze input wordt samen met
inwoners en verenigingen beleid ontwikkeld waarin
wordt aangegeven welk aanbod in de toekomst
noodzakelijk is, wat we daarvoor moeten doen en hoe
we dat gaan aanpakken. Dit wordt gebundeld in een
beleidsnota.
1.3 Leeswijzer
In deze startnotitie wordt het waarom, hoe en wat van
het accommodatiebeleid beschreven. Hoofdstuk twee
gaat over de landelijke maatschappelijke trends en
ontwikkelingen en hoofdstuk drie over
ontwikkelingen in Leudal. Hoofdstuk vier gaat over de
globale beleidsvisie. In hoofdstuk vijf zijn kaders en
uitgangspunten geformuleerd op basis van
ontwikkelingen die op macroniveau en op lokaal
Leudals niveau spelen. De startnotitie sluit af met een
hoofdstuk waar we het proces beschrijven hoe
te komen tot de nota accommodatiebeleid.
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2. Maatschappelijke trends
en ontwikkelingen
De wereld verandert. Ontwikkelingen zoals de bevolkingskrimp, ontgroening, vergrijzing en individualisering hebben
een grote invloed op de vraag en behoefte naar accommodaties. Ook in de gemeente Leudal. In dit hoofdstuk zijn
de maatschappelijke ontwikkelingen op een rij gezet.

De vijver verandert
Bevolkingsaantallen dalen, er worden minder kinderen geboren en gezinnen met kinderen en jongeren trekken
vaker naar grotere steden. De komende 25 jaar vergrijst de bevolking van Nederland en dus ook Leudal sterk.
We worden steeds ouder. In 2040 bestaat de bevolking uit ruim 1,6 miljoen 80-plussers! Dit heeft een grote
invloed op de vraag en behoefte naar accommodaties. We hebben minder sportfaciliteiten, bibliotheken
en scholen nodig.

We leven anders
Zorg en ondersteuning wordt vaker dichtbij of aan huis verleend. De zorgvraag verandert door de toenemende
levensverwachting, innovatie in de zorg en de vergrijzing. We willen zo lang mogelijk thuis wonen. Dat vergroot
de behoefte aan laagdrempelige ontmoetingsplekken dichtbij huis. Bovendien willen mensen zich minder binden en hun vrije tijd flexibel indelen. Dat heeft een grote invloed op het verenigingsleven en dus ook
de accommodaties.

Op zoek naar beleving en kwaliteit
Mensen zijn bereid (extra) te betalen voor kwaliteit en flexibiliteit. We stellen steeds hogere eisen aan de kwaliteit van maatschappelijke accommodaties, qua aanbod, voorzieningen en gastvrijheid. Mensen zijn bereid langer
te reizen voor hun vrijetijdsbesteding. Niet alle voorzieningen hoeven meer dichtbij huis georganiseerd
te worden
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We doen steeds meer zelf
De relatie tussen de inwoner en de overheid verandert. Inwoners nemen zelf steeds meer initiatief en krijgen
meer verantwoordelijkheid. De overheid faciliteert. Veel maatschappelijke accommodaties worden gerund door
vrijwilligers. Maar het vinden en binden van vrijwilligers staat onder druk en dat beïnvloedt de kwaliteit en
continuïteit van vrijwilligersorganisaties.

Samen beter worden
Mensen zijn meer op zoek naar een groep om bij te horen. Verenigingen zoeken elkaar meer op om samen te
werken. Accommodaties worden steeds meer multifunctioneel gebruikt. Organisaties werken efficiënter en
effectiever met elkaar samen. Kleine dorpsscholen fuseren en worden brede scholen. En andere partners spelen
een grotere rol in het maatschappelijk vastgoed, zoals woningbouwcorporaties.

We willen duurzaam
Er is steeds meer aandacht voor het milieu, duurzaamheid en een veilig leefomgeving van mensen. We zijn ons
steeds meer bewust van de gevolgen die hun acties hebben voor het milieu. Ook bedrijven nemen een duurzame houding aan. Niet duurzaam ondernemen wordt door mensen steeds minder geaccepteerd. Een leefbare
woonomgeving ondersteunt betrokkenheid en sociale cohesie in de buurt.
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3. Leudal in beeld
3.1 Ontwikkeling bevolking
Over ongeveer 20 jaar (2040) is het aantal inwoners in de gemeente Leudal volgens de bevolkingsprognose met
14% gedaald. Deze bevolkingskrimp is relatief gezien sterker dan in andere gemeenten in (Midden-)Limburg.

Bron: CBS/Progneff 2017

De krimp is een gevolg van een veranderende samenstelling van de bevolking. Er worden minder kinderen in
de gemeente Leudal geboren. De verwachting is dat het aantal kinderen en jongeren (0 tot 19 jaar) in 2040 met
20% is gedaald. Tevens kan de leeftijdsgroep 20 tot 65 jaar een afname verwachten van 33%. Aan de andere
kant zien we een sterke stijging van het aantal 65-plussers met 40%. De vergrijzing zit met name in de groei van
het aantal 75-plussers in de gemeente Leudal. Meer informatie over demografie en de vraagontwikkeling naar
accommodaties staat in bijlage 1.
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3.2 Maatschappelijke accommodaties
Met accommodaties worden activiteiten van
inwoners gefaciliteerd. Momenteel liggen verspreid
over de gemeente en over de zestien dorpen diverse
maatschappelijke accommodaties. Deels eigendom
van de gemeente, deels in eigendom van particulieren.
Een overzicht per cluster wordt gegeven in
onderstaande afbeelding:

Per cluster worden in deze paragraaf de belangrijkste conclusies beschreven. Meer informatie over de maatschappelijke
accommodaties staat in bijlage 2.

8

Binnensport
In de gemeente Leudal is een ruim aanbod van
binnensportaccommodaties, namelijk drie
sporthallen, vijf sportzalen en zestien gymzalen.
Relatief gezien beschikt de gemeente Leudal over
veel sport- en gymzalen, aangezien ieder dorp over
één of meerdere binnensportaccommodaties
beschikt. Dit betekent dat er sprake is van een goede
spreiding. Alle basisscholen beschikken over een
binnensportaccommodatie in de buurt.

Gemeenschapshuizen en andere
ontmoetingscentra
De gemeente Leudal telt 15 gemeenschapshuizen. Vrijwel ieder dorp beschikt over een
gemeenschapsvoorziening. De invulling van de
gemeenschapsvoorzieningen is divers. Sommige
voorzieningen beschikken over een theaterzaal,
anderen over een gym- of sportzaal. Ook het
eigendom, beheer en exploitatie van de
gemeenschapshuizen is verschillend georganiseerd.
In de meeste gemeenschapsvoorzieningen is een
commercieel exploitant verantwoordelijk voor de
exploitatie. Bij een aantal van de gemeenschaps
voorzieningen staat de exploitatie onder druk,
mede door een teruglopend gebruik van de
accommodaties.

In de binnensportaccommodaties is door het jaar
heen en doordeweeks nog veel ruimte. Tijdens de
piekuren in de avond zijn de sporthallen en
sportzalen in Leudal goed bezet. Gezien de beperkte
bezetting van de binnensportruimtes, de verwachte
bevolkingsontwikkeling en de daling van het aantal
leerlingen, is het de vraag of het aantal
binnensportruimtes in de toekomst in stand gehouden kan en moet worden. Afname in de vraag naar en
het gebruik van voorzieningen en accommodaties is
al waarneembaar en neemt verder af met ongeveer
15% in 2030.

Jeugd/welzijn
In de gemeente Leudal zijn diverse jeugdverenigingen (scouting en Jong Nederland). Veel van deze
verenigingen hebben een eigen accommodatie. Deze
accommodaties worden voornamelijk
monofunctioneel gebruikt.

Buitensport
In de gemeente Leudal zijn diverse buitensportaccommodaties. De gemeente beschikt over dertien
sportparken met voetbalvelden. In de gemeente
liggen in totaal 19 wedstrijdvelden en 17
trainingsvelden. De verenigingen hebben een totale behoefte aan 16 wedstrijdvelden en 13 trainingsvelden. Dit betekent dat er een overcapaciteit
is van 7 voetbalvelden.

Cultuur
In dit cluster gaat het voornamelijk om de
bibliotheekvoorzieningen. In tien dorpen in de
gemeente Leudal is een bibliotheekvoorziening
aanwezig. Vaak zijn deze voorzieningen geïntegreerd
in de scholen en ligt de focus op kinderen. Op zeven
locaties gebeurt dat in combinatie met een
bibliotheekvoorziening voor volwassenen.
Zwembaden
De gemeente Leudal beschikt over vier zwembaden.
Het primaire verzorgingsgebied voor de zwembaden
is relatief klein. Over het algemeen is al enkele jaren
een daling waarneembaar van het aantal
zwembadbezoekers. De verwachte daling van het
aantal inwoners en specifiek het aantal
kinderen kan de komende jaren leiden tot een
verdere daling van het aantal bezoekers.

De gemeente Leudal beschikt over elf tennisaccommodaties met in totaal 51 tennisbanen. Er is binnen
de gemeente Leudal sprake van een grote
overcapaciteit aan tennisbanen. Als de 13 ‘oude’
banen in Horn en Haelen niet mee worden gerekend
is er nog steeds sprake van een overcapaciteit van
16 banen. In de toekomst neemt het overschot aan
tennisbanen in Leudal alleen nog maar toe. In 2030
is er in Leudal sprake van een overschot van 20
tot 22 banen.

Samenvatting
Algemeen kunnen we het volgende concluderen:

In de gemeente Leudal ligt momenteel één
atletiekaccommodatie. De accommodatie ligt in
Heythuysen en er is voldoende ruimte. Daarnaast
zijn er in de gemeente Leudal nog diverse
schuttersparken, beugelaccommodaties en terreinen
voor ruitersport.
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• D
 e gemeente Leudal heeft voldoende kwalitatieve
en kwantitatieve voorzieningen.
• B
 ijna ieder dorp beschikt over onderwijs-, gemeenschaps- en sportvoorzieningen.
• V
 oorzieningen worden voornamelijk monofunctioneel gezet.
• H
 et accommodatiegebruik neemt in het algemeen
af en de leegstand van (delen van) voorzieningen is
groeiende.
• D
 e invulling en beheersvorm van gemeenschaps
huizen is divers.

3.3 L okale voorbeelden
In deze paragraaf staan lokale voorbeelden opgenomen die een relatie hebben naar het vraagstuk rondom
accommodaties en de trends en ontwikkelingen. Deze voorbeelden zijn niet volledig maar geven een indicatie van
lokale ontwikkelingen.

Samen in Leudal
• D
 e scholen in Hunsel, Ittervoort, Neeritter (HIN) gaan
fuseren om zo naar de toekomst meer continuïteit
en kwaliteit te kunnen bieden. Mede door
combinatiemogelijkheden kinderopvang,
bibliotheekwerk en binnensport.
• D
 e voetbalverenigingen van Grathem, Kelpen-Oler,
Hunsel en Ell gaan op één locatie samenwerken om
daarmee behoud van (de kwaliteit van) de
voetbalsport in dat gedeelte van Leudal
te behouden.
• O
 pen 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 initiatieven aansluiten.
• Ontstaan van Open club op sportpark Het Maasveld
in Neer. Waar sport, bewegen, ontmoeten, recreatie
en zorg geclusterd zijn met 37 samenwerkings
partners.

Maatwerk in Leudal
• Momenteel

wordt er binnen Leudal gewerkt met de
GALM fitheidstest voor 65-plussers. Deze aanpak is
er speciaal op gericht om senioren in beweging te
brengen en te houden.
•B
 ij Anytime Fitness in Heythuysen is het aanbod
helemaal afgestemd op de actieve levensstijl die
mensen tegenwoordig hebben. Binnen Anytime
Fitness hebben mensen de mogelijkheid om 24 uur
per dag flexibel te sporten.
• V
 oetbalclub Veritas uit Neeritter neemt deel aan het
ondersteuningsproject ‘Binden en Behouden
Junioren’ door middel van het opzetten van een
jeugdraad.
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Eigen kracht in de dorpen
van Leudal
• In Hunsel zijn er diverse ontwikkelingen. Zo heeft
het dorp de kermis op een heel eigen wijze invulling
gegeven. Verder wordt de zaal beheerd door de
verenigingen in de gemeenschap. Ook willen zeven
samenwerkende verenigingen in Hunsel De Parochiezaal, die eigendom is van fanfare St. Cecilia en die
al jaren fungeert als de ontmoetingsplaats in Hunsel,
in eigendom nemen en exploiteren. Met deze samenwerking willen zij het voortbestaan en de kwaliteit van
deze samenwerking borgen.
• In Ell is BMV Ellenhof gerealiseerd die met de
expertise van het dorp is ontwikkeld en waarvan ook
de exploitatie door het dorp zelf wordt gerealiseerd.
Dit gaat in hele goede samenwerking waarbij men
elkaar iets gunt, zowel de verenigingen als de horeca
en winkeliers. Het voormalige Ellenhof wordt op
verzoek van de gemeenschap en met medewerking
van Wonen Limburg, gemeente en provincie Limburg
verbouwd tot tien woningen voor jongeren en
ouderen. De gemeenschap zal de woningen
exploiteren.
• In Hunsel zijn er diverse ontwikkelingen. Zo heeft het
dorp de kermis op een heel eigen wijze invulling
gegeven. Verder wordt de zaal beheerd door de
verenigingen in de gemeenschap. Ook willen zeven
samenwerkende verenigingen in Hunsel De
Parochiezaal, die eigendom is van fanfare St. Cecilia
en die al jaren fungeert als de ontmoetingsplaats
in Hunsel, in eigendom nemen en exploiteren. Met
deze samenwerking willen zij het voortbestaan en de
kwaliteit van deze samenwerking borgen.

• In Ell is BMV Ellenhof gerealiseerd die met de
expertise van het dorp is ontwikkeld en waarvan ook
de exploitatie door het dorp zelf wordt gerealiseerd.
Dit gaat in hele goede samenwerking waarbij men
elkaar iets gunt, zowel de verenigingen als de horeca
en winkeliers. Het voormalige Ellenhof wordt op
verzoek van de gemeenschap en met medewerking
van Wonen Limburg, gemeente en provincie Limburg
verbouwd tot tien woningen voor jongeren en
ouderen. De gemeenschap zal de woningen
exploiteren.
• In Ittervoort is het voortbestaan van het
gemeenschapshuis verzekerd door onderdeel te
vormen van een medisch centrum, waar langjarige
huurafspraken zijn gemaakt. Het jeugdwerk van
Ittervoort is hier ook in gevestigd.
• In Neeritter heeft dorpsoverleg ‘Itter Laeftj’ initiatief
genomen om met de inwoners van Neeritter in
overleg te gaan over het draagvlak en de
voorwaarden voor het creëren van een
ontmoetingsplaats.
• In Grathem zijn bestuur en exploitatie van een
noodleidend gemeenschapshuis door een nieuw en
jong bestuur overgenomen. De exploitatie is op
vernieuwende en energieke wijze nieuw leven in
geblazen waardoor de continuïteit van het
gemeenschapshuis wordt geborgd.
• In Neer wil het bestuur van gemeenschapshuis In d’n
Haammaeker de inrichting en toegankelijkheid van
het gemeenschapshuis aanpakken, zodat het
gemeenschapshuis beter bereikbaar
en multifunctioneler wordt. Daarnaast
hebben in Buggenum en Neer de fanfares besloten
om samen te werken.
• In Heythuysen zijn drie samenwerkende verenigingen
een initiatief gestart voor behoud van het verenigingsgebouw van de plaatselijke duivenvereniging.
Hiermee behouden ze de duivensport,
handboogsport en toneel in Heythuysen.

Duurzaamheid in Leudal
• D
 e provincie wil met de subsidieregeling ‘duurzame
maatschappelijke organisaties’ zorgen dat
accommodaties van verenigingen, scholen en
sportclubs verduurzaamd worden om zo de
energierekeningen omlaag te brengen.
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4. Visie
De gemeente Leudal bestaat uit 16 dorpen met iedere
een eigen identiteit en kwaliteiten. Samen met
inwoners en verenigingen streven we naar sociale en
vitale dorpen. Ze zijn van belang voor een duurzame
leefomgeving. Voorzieningen en accommodaties
zijn belangrijk voor de leefomgeving in de dorpen,
omdat het hierdoor mogelijk is dat inwoners prettig
in de gemeente Leudal wonen, ontspannen en elkaar
ontmoeten.
Voorzieningen en accommodaties vormen geen doel
op zich, maar zijn een middel om de leefbaarheid in
de gemeente Leudal in stand te houden en waar nodig
te versterken. Er wordt niet meer gedacht in termen
van gebouwen, maar in termen van functies en
activiteiten. Deze functies zijn ontmoeten, leren,
sporten, cultuur, wonen, recreëren/ontspannen en
(ver)zorgen. In de gemeente Leudal staan deze
functies centraal en kijken we hier integraal naar.
Een van de belangrijkste functies vinden wij
ontmoeten. Elkaar ontmoeten is essentieel voor het
leggen van verbindingen tussen diverse (groepen van)
inwoners, verenigingen en vrijwilligers. Daarnaast
zorgt dit voor het verder versterken van de
gemeenschapszin. Ontmoetingsplekken moeten zijn
afgestemd op de veranderende samenstelling en
behoefte van de bevolking. Zeker met het oog op de
toenemende vergrijzing neemt de behoefte aan
laagdrempelige ontmoetingsactiviteiten toe. Een
ontmoetingsfunctie in ieder dorp zien we als een
bindende factor voor sociale cohesie en leefbaarheid.

De jeugd is onze toekomst en daarom is het belangrijk
om hier onze aandacht op te vestigen. We doen het
immers niet alleen voor inwoners van nu, maar ook
voor de inwoners van later. Dit betekent dat niet koste
wat kost elke accommodatie in stand wordt gehouden.
De keuzes die worden gemaakt moeten
toekomstbestendig zijn.
Niet ieder dorp is hetzelfde en daarom moet er gekeken worden naar het profiel per dorp. Op basis
hiervan kan er per dorp gezorgd worden voor een
passend aanbod aan voorzieningen en
accommodaties. De vraagt om een differentiatie in
functies en activiteiten. In sommige situaties wordt
een activiteit op een hoger gebiedsniveau aangeboden. Dit betekent dat we in deze situaties ook de
samenwerking tussen de dorpen willen stimuleren.
Belangrijk hierbij is dat er aandacht gaat naar de
toegankelijkheid en bereikbaarheid van de
voorzieningen en accommodaties.
Daarnaast gaan we steeds meer uit van de eigen
kracht van onze inwoners en verenigingen. Zij
nemen zelf initiatief en voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen leefomgeving. We richten ons op
vitaliteit van dorpen, dit betekent dat we meer aansluiten op de aanwezige kracht in de dorpsgemeenschappen. Actief eigenaarschap van onze inwoners willen
wij verder stimuleren zodat zij meer ruimte, zeggenschap en verantwoordelijkheid krijgen. Als gemeente
geven wij hen hiervoor de ruimte. De gemeente neemt
steeds meer een faciliterende rol in. Dit betekent ook
durven loslaten.
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5. Kaders en uitgangspunten
Op basis van opgehaalde input van stakeholders, huidig
beleid (bijlage 3) en trends en ontwikkelingen zijn kaders
en uitgangspunten ontwikkeld. Deze punten vormen het
kader in het accommodatiebeleid. Daarnaast is per
cluster een aantal uitgangspunten beschreven.
We hebben vier hoofduitgangspunten geformuleerd
die leidend zijn:
1. We verminderen het aantal accommodaties.
2.We optimaliseren de bezettingsgraad van de
accommodaties. Accommodaties met een goede
bezetting krijgen een beter onderhoudsniveau.
3. We zetten in op samenwerking en de overgang
van mono- naar multifunctionaliteit.
4. Ieder dorp is anders. Maatwerk is noodzakelijk.
5.1 Algemeen
Leefbaarheid en toekomstbestendigheid
• Macro gezien investeren wij niet in méér
accommodaties.
Wat betekent dit?
• Dit betekent bij investeringsvraagstukken dat:
- Eerst wordt onderzocht of capaciteitsoverschot bij een andere accommodatie een
acceptabele oplossing biedt
• Als er behoefte is aan een volledig nieuwe
accommodatie dat wordt overwogen onder de
volgende voorwaarden:
- Een toekomstbestendige exploitatie kan
worden gerealiseerd
• Een bestaande accommodatie komt te vervallen
• Herbestemming de voorkeur heeft boven
nieuwbouw. Nieuwbouw wordt pas gepleegd als
hergebruik om inhoudelijke, functionele of
andere redenen niet mogelijk is.

Multifunctionaliteit en clustering
• V
 erenigingen en stichtingen worden aangemoedigd
om meer samen te werken of samen te gaan, met
respect voor de eigen keuzes die hierbij worden
gemaakt. Hierbij wordt eerst naar het gebruik van
bestaande gebouwen gekeken.
• V
 erenigingen die koploper zijn op het gebied van
samenwerking, multifunctioneel gebruik en
clustering worden extra gefaciliteerd, zodat
andere verenigingen hierdoor worden gestimuleerd.
• W
 e zetten in op clustering en multifunctioneel
gebruik van accommodaties om slimme combinaties
te maken. Dit kan zowel clusterals dorpsoverstijgend zijn.
• B
 ij renovatie, nieuwbouw of uitbreiding van
accommodaties is multifunctioneel gebruik een
uitgangspunt. Bij de bestaande voorzieningen
stimuleren we multifunctioneel gebruik via onder
meer gebruikersovereenkomsten.
• B
 estaande monofunctionele accommodaties
worden waar nodig en mogelijk verbreed naar
multifunctionele accommodaties en/of
accommodaties voor multigebruik.
• F
 inanciële ondersteuning voor nieuwbouw en
verbouw ten behoeve van slechts één functie wordt
niet ondersteund.
Wat betekent dit?
• A
 ls verenigingen samengaan, wordt eerst gekeken
naar mogelijkheden in bestaande gebouwen.
• W
 e introduceren een samenwerkingsprikkel
waarmee verenigingen die koploper willen zijn op
het gebied van samenwerking en multifunctioneel
gebruik worden ondersteund. Dit is zowel
inhoudelijk als financieel van aard.
• D
 e gebruikersovereenkomsten worden aangepast
waarbij multifunctioneel gebruik een
uitgangspunt is.

Capaciteit en aanbod
• We beperken leegstand door het slopen of
herbestemmen van gebouwen.
• In het geval van herbestemming moet er sprake zijn
van een aanvullende functie.
• wInitiatieven op het gebied van maatschappelijke
accommodaties moeten complementair zijn en niet
concurrerend.
Wat betekent dit?
• We inventariseren welke investeringen verwacht
worden voor welke gebouwen.
• We bekijken dit integraal per dorp of clusteroverstijgend om zo een goede afweging te maken.
• We proberen om samen met betrokkenen te kijken
naar een combinatie en clustering waardoor minder gebouwen nodig zijn, de gebouwen beter bezet
worden, een betere exploitatie haalbaar is en
daarmee meer sociale cohesie in het dorp is.
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Spreiding en bereikbaarheid
• Bij locatiekeuzes wordt rekening gehouden met
bereikbaarheid voor gebruikers; het gaat
bijvoorbeeld om afstand, veilige toegangsroutes en
voldoende parkeergelegenheid. We gaan zo veel
mogelijk uit van bestaande bestemmingen.
• We streven naar een goede bereikbaarheid en
geografisch evenwichtige spreiding van functies
en accommodaties. De functie ontmoeting en zorg
moet in elk dorp beschikbaar zijn. In een cluster van
dorpen organiseren we basisonderwijs, beweegonderwijs, wedstrijd buitensport, recreatief sporten
en bewegen, cultuur en jeugdvoorzieningen,
bijvoorbeeld scouting. Op gemeenteniveau
organiseren we voortgezet onderwijs, wedstrijd
binnensport, zwemmen en ontspanning.
Onderstaande spreidingspiramide geeft dit
visueel weer:

• O
 ntmoeten is een basisvoorziening die beschikbaar
moet zijn voor ieder dorp, afgestemd op de lokale
behoefte. Dit hoeft niet vanzelfsprekend een
gemeenschapshuis te zijn.
• D
 aar waar een passend gemeenschapshuis
aanwezig is, wordt geprobeerd om zoveel mogelijk
activiteiten onder te brengen in het
gemeenschapshuis, zonder daarbij te concurreren
met lokale ondernemers. Dit is goed voor de
bezetting en exploitatie, maar levert ook een
belangrijke bijdrage aan de sociale samenhang.
• E
 en basisvoorziening per dorp kan verschillen.
Wat voor het ene dorp belangrijk is, hoeft voor het
andere dorp niet belangrijk te zijn.

GEMEENTE

Voortgezet onderwijs, wedstrijd
binnensport, zwemmen,
ontspanning

CLUSTER DORPEN

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

DORP

Ontmoeting en zorg
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Wat betekent dit?
• In dorpen waar meerdere gebouwen zijn voor de
functies ontmoeten en zorg, wordt bekeken of een
combinatie mogelijk is.
• Voor sport, cultuur en jeugd wordt in overleg met
betrokkenen bekeken of een clustering wenselijk is
voor de toekomstbestendigheid. Verenigingen die
hierin koploper willen zijn, worden gefaciliteerd via
een samenwerkingsprikkel.

o
 f ondersteunt deze financieel als deze niet door de
gemeenschap worden gedragen.
• M
 aatschappelijke accommodaties zijn van en voor
de gemeenschap. Ze worden bij voorkeur
overgedragen aan een beheerstichting, aan de
hoofdgebruiker of aan een commerciële partij die
een maatschappelijke functie kan waarborgen.
Dit geldt ook voor sportverenigingen indien zij vitaal
zijn.

Kwaliteit, functionaliteit en duurzaamheid
• De ondergrens aan kwaliteit bij maatschappelijke
accommodaties wordt bepaald door wet- en
regelgeving, waaraan uiteraard moet worden
voldaan.
• Als de lange termijn moeilijk te voorspellen of te
beïnvloeden is, wordt gekozen voor een flexibele en
mobiele oplossing.
• Gemeentelijk eigendom wordt waar mogelijk
verduurzaamd.
• Voor nieuwbouw van gemeentelijk vastgoed geldt
dat vanaf 1 januari 2019 de uitgangspunten van
Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG) gehanteerd
worden.

• D
 e gemeente neemt alleen een meer initiërende
rol wanneer de ‘markt’ niet in de (maatschappelijke)
vraag of behoefte kan voorzien.
• V
 oor de duur dat accommodaties gemeentelijk
eigendom zijn, worden kapitaallasten door de
gemeente gedekt, evenals de kosten van groot
onderhoud, dit geldt ook voor niet in eigendom
behorende door de gemeente erkende
gemeenschapshuizen.
Wat betekent dit?
• D
 e gemeenschap is verantwoordelijk voor de
exploitatie van maatschappelijke accommodaties.
• Indien mogelijk worden maatschappelijke
accommodaties overgedragen aan de gemeenschap.

Wat betekent dit?
• Er worden Meerjarigonderhoudsplannen per
accommodatie opgesteld om de kwaliteit van de
accommodaties te behouden of te verbeteren.
• Voor de bestaande gebouwen van de gemeente
Leudal worden energiescans uitgevoerd.
De aanbevelingen die hieruit voortvloeien worden
vertaald in directe, concrete verbeteringen of
opgenomen in het meerjarenonderhoudsplan.
• Een scherpere energieprestatie en het terug
dringen van het niet-gebouwgebonden energieverbruik (zoals bijvoorbeeld ICT en catering) worden
als gunningsfactoren meegenomen in de
aanbesteding.

Op basis van de beschreven uitgangspunten is een
meetlat ontwikkeld. Op basis van deze meetlat kunnen
toekomstige keuzes gemaakt worden bij vraagstukken
en ontwikkelingen rondom maatschappelijke
accommodaties. De meetlat is weergegeven
in bijlage 4.

Toegankelijkheid en betaalbaarheid
• Iedereen moet fysiek de mogelijkheid hebben om
toegang te krijgen tot de activiteiten die plaatsvinden
in een gebouw.
• We streven naar betaalbare accommodaties en
voorzieningen, zowel voor gemeente als voor
gebruikers.
Wat betekent dit?
• Na vaststelling van het accommodatiebeleid gaan
we het tarievenbeleid herijken en kijken we naar de
samenhang met het subsidiebeleid.
Verantwoordelijkheid en rolverdeling
• Huurder en verhuurder nemen beide hun
verantwoordelijkheid in relatie tot de accommodatie.
• De gemeente houdt geen voorzieningen in stand
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5.2 Cluster specifiek
Binnensport
• Er vindt doelmatig onderhoud plaats aan de
binnensportaccommodaties. Deze moeten voldoen
aan de eisen en normen van NOC*NSF, ISA en KVLO
(Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke
Opvoeding).
• Bij de nieuwbouw (en/of grondige renovatie) van
binnensportaccommodaties wordt ingezet op
verbetering van (multi)functionaliteit. Dit betekent
dat een beweging wordt gemaakt van gymzalen naar
sportzalen, zodat de accommodaties beter
aansluiten bij de behoeften van sportgebruikers.
Hierbij worden de NOC*NSF en KVLO normen
aangehouden.
• Multifunctioneel gebruik door sport en
onderwijs vormt een harde voorwaarde. Indien
mogelijk worden binnensportaccommodaties ook
ingezet voor andere functies en activiteiten.
• Voor wat betreft het onderwijs vormen afstandsnormen het formele kader en wordt gestreefd naar
een maximale afstanden van 1,5 km, 3,5 km en 7,5
km (afhankelijk van aantal uren bewegingsonderwijs) tussen schoolgebouw en binnensportaccommodatie. Indien dit niet het geval is, wordt
vervoer gefaciliteerd.
• Eventuele uitbreiding van de binnensportcapaciteit
(nieuwbouw) vereist tenminste een bezetting van
1.600 uur op jaarbasis, zonder de bezetting in
andere binnensportaccommodaties (substantieel)
te verminderen.
Buitensport
• We stimuleren samenwerking en partnerships op
verschillende niveaus (bijv. via subsidies).
• Clusteren moet leiden tot hogere kwaliteit en tot
kostenefficiëntie.
• De bepaling van het totale aantal benodigde
voetbalvelden (wedstrijd- en trainingsvelden) wordt
conform de opgave van de behoeftebepaling van de
KNVB, VNG en VSG gedaan. Bestaande
trainingsvelden en oefenhoeken die afwijken in
maatvoering kunnen naar rato worden
meegenomen voor de capaciteitsberekening.
• Voor het aantal kleedkamers wordt de richtlijn
van de KNVB, VNG en VSG aangehouden.
• In principe is natuurgras de standaard voor voetbal.
Aanvullend kan kunstgras worden aangelegd indien
sprake is van efficiëntievoordelen of onvoldoende
ruimte voor het accommoderen van alle teams.
Belangrijke criteria zijn het aantal leden/spelers en
de vitaliteit van de vereniging. Daarnaast moet het
kunstgrasveld multifunctioneel benut worden.
• Voor de bepaling van het aantal banen is het aantal
spelende KNLTB leden per baan gesteld op 70.
De banen moeten voldoen aan de kwaliteitsnormen
van de NOC*NSF.

Gemeenschapshuizen
• E
 lk dorp beschikt over een ontmoetingspunt op
maat, afgestemd op de lokale behoefte. Het is een
plaats waar inwoners elkaar treffen en waar
activiteiten kunnen plaatsvinden, met name voor
hen die aangewezen zijn op voorzieningen in het
dorp. Dit ontmoetingspunt kan een gemeenschapshuis zijn, maar ook een sportaccommodatie.
Als blijkt dat geen behoefte bestaat aan een
dergelijke voorziening, houdt de gemeente geen
voorziening (meer) in stand.
• G
 estreefd wordt naar meer gelijkwaardigheid en
samenhang ten aanzien van de gemeenschaps
huizen. Maatwerk blijft echter noodzakelijk.
• G
 emeenschapshuizen bieden primair een
ontmoetingsplaats voor sociaal-maatschappelijke
activiteiten die bijdragen aan de verbetering van de
sociaal-maatschappelijke cohesie en leefbaarheid
binnen het verzorgingsgebied. Gemeenschapshuizen zijn er in eerste instantie op gericht om
verenigingen met een sociaal-culturele doelstelling
onderdak te bieden.
• G
 emeenschapshuizen mogen ruimten beschikbaar
stellen voor commerciële activiteiten, mits deze de
reeds geplande sociaal-maatschappelijke activiteiten
niet hinderen.
Jeugd
• E
 r dient een goede spreiding van jeugdvoorzieningen over de gemeente te zijn.
• S
 amenwerking en bundeling wordt zo veel mogelijk
nagestreefd. Dit kan binnen het domein jeugd en/of
binnen de kern met andere activiteiten.
Cultuur
• W
 ij stimuleren cultuur en culturele activiteiten onder
meer door het faciliteren van subsidie.
• S
 pecifieke cultuurvoorzieningen zoals theater,
bioscoop etc. zien we op regionaal niveau en niet op
gemeentelijk niveau.
• C
 ulturele activiteiten krijgen bij voorkeur een plek
binnen gemeenschapshuizen.
• W
 e zetten in op minder op zichzelf staande
bibliotheekvestigingen. Dit moet intensiever
gekoppeld en geïntegreerd worden met andere
functies (zoals ontmoeten, ontspannen en
ontplooien) en voorzieningen, zoals
gemeenschapshuizen en onderwijsvoorzieningen.
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6. Proces
Het accommodatiebeleid komt gefaseerd tot stand. Om
te komen tot een toekomstbestendig accommodatiebeleid
worden de volgende fases onderscheiden: inventarisatie
en analyse, visie- en beleidsontwikkeling en het opstellen
van de beleidsnota accommodatiebeleid. De fases worden
in dit hoofdstuk nader toegelicht.
6.1 Inventarisatie en analyse
Er wordt gestart met het (verder) in kaart brengen van
de (toekomstige) vraag en het aanbod. Dit wordt per
cluster en per dorp gedaan. De toekomstige vraag
wordt in deze fase afgezet tegen de capaciteit en
kwaliteit van de accommodaties.
Om inzicht te verkrijgen in de toekomstige vraag wordt
een kwantitatief onderzoek gehouden onder
verenigingen/gebruikers van accommodaties in de
gemeente Leudal. Via deze vragenlijst wordt inzicht
verkregen in:
•
Algemene gegevens over verenigingen
•
Ontwikkeling van het ledenbestand
•
Gebruik van accommodaties
•
Waardering van accommodaties en faciliteiten
•
Toekomstige wensen/behoeften
De informatie die vergaard wordt uit het kwantitatieve
onderzoek wordt afgezet tegen de verwachte krimp,
de veranderende bevolkingssamenstelling en andere
ontwikkelingen. Daarnaast worden de resultaten
getoetst aan achterliggende informatie over het
bezoek en de bezetting van de accommodaties.
Het huidige aanbod wordt in kaart gebracht via
beschikbare gemeentelijke informatie van
accommodaties in eigen beheer en via een vragenformat dat wordt ingevuld door beheerders en
gebruikers. Op basis van deze gegevens brengen we
per accommodatie in kaart welke gebruikers er zijn,
wat de bezetting is, wat de inkomsten en uitgaven
zijn en welke beheersvorm er van toepassing is.
Aan het einde van deze fase wordt een inventaris
atie opgeleverd van het huidig gebruik en toekomstig
gewenst gebruik, afgezet tegen het bestaande
aanbod aan voorzieningen. Dit gebeurt per cluster en
per dorp. De tabel hiernaast geeft inzicht in de specifieke werkzaamheden die uitgevoerd worden gedurende de inventarisatiefase. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de inventarisatie en de analyse.

Inventarisatie
• D
 emografie en andere ontwikkelingen per cluster en
dorp
• A
 ctiviteiten en gebruikersgroepen
• V
 erenigingen en scholen
- Leden/leerlingenaantallen
- Ruimtebehoefte
• Beheer en exploitatiegegevens accommodaties
- Organisatie/beheersvorm
- Inkomsten en uitgaven
- Tarieven
- Bezettingsgraad
• Overige gegevensverzameling
- Subsidies en overige facilitering
- Aanvullen ontbrekende gegevens
- Accommodatiekaart per dorp Analyse
• Functies en activiteiten
• Vraag en aanbod
• Huidige beheer en exploitatie
• Subsidies en overige facilitering
Deze fase vindt plaats van juli 2019 t/m september
2019.
6.2 Visie en beleidsontwikkeling
Gedurende het proces voor de totstandkoming van
het accommodatiebeleid staat co-creatie centraal.
Betrokkenen worden vanaf het begin tot het einde
meegenomen om een gezamenlijke visie te vormen,
maar beoordelen vervolgens ook mee welke keuzes
gemaakt moeten worden. Dit is noodzakelijk om een
breed gedragen toekomstvisie en een concreet accommodatiebeleid te ontwikkelen, aansluitend op lokale
behoeften en vraagstukken.
Dorpsraden & Adviesraad Sociaal Domein
Tijdens de ontwikkeling van het accommodatiebeleid
worden uiteraard de dorpsraden en de Adviesraad Sociaal Domein betrokken. Zij worden voor iedere bijeenkomst uitgenodigd. Voor de besluitvorming wordt de
Adviesraad Sociaal Domein uiteraard ook vanuit hun
formele rol om advies gevraagd.
Verenigingen en gebruikers
De inbreng van verenigingen en gebruikers van de
accommodaties is enorm belangrijk. Zij zijn grotendeels de gebruikers van de accommodaties, nu maar
ook in de toekomst. Hun ervaringen met de accommodaties en blik op de toekomst nemen we graag mee
in het accommodatiebeleid. Dat doen we tijdens een
verdiepende bijeenkomst in de afzonderlijke dorpen.
Alle verenigingen en gebruikers worden hiervoor
uitgenodigd, maar ook andere relevante stakeholders
vanuit het maatschappelijk middenveld. Het dorp staat
centraal, dus iedereen die wil meedenken is welkom.

18

Bijeenkomsten per dorp
We vinden maatwerk per dorp erg belangrijk en kiezen
er voor om in de verschillende dorpen bijeenkomsten
te organiseren. Tijdens de bijeenkomsten per dorp
worden deelnemers geïnformeerd over de aanleiding,
het doel en het proces van het accommodatiebeleid.
Er wordt inzicht gegeven in de huidige situatie rondom
de accommodaties. Daarnaast worden deelnemers
geïnformeerd en geïnspireerd over de trends en
ontwikkelingen die van invloed zijn op de accommodaties en het gebruik ervan. Ook worden de globale
toekomstvisie en kaders gepresenteerd en besproken.

6.3 Penvoering Beleidsnota
Alle input die gedurende het proces is opgehaald,
wordt verwerkt en vertaald in een beleidsnota. In deze
beleidsnota komen de volgende onderdelen aan bod:
•
Analyse van vraag en aanbod
•
Beleidsvisie met kaders en uitgangspunten
•
Toekomstplannen per dorp
•
Keuzes en vervolgstappen (uitvoeringsplan)

Voorzien van meer kennis en inspiratie worden deelnemers gevraagd om samen een aantal vragen te
beantwoorden. Gevraagd wordt om te focussen op het
gezamenlijk belang en niet op het individuele belang
van verenigingen of inwoners zelf. De volgende vragen
worden beantwoord:
• Wat zijn jullie grootste uitdagingen en prioriteiten?
• Wat zijn relevante kansen en ontwikkelingen?
• Wat is jullie ideale en realistische toekomstbeeld
voor toekomstbestendige accommodaties?
• Wat moet we behouden en wat moet veranderd
worden?
• Wat kunnen jullie zelf?
Raadsbijeenkomst
Raadsleden zijn als toehoorder welkom bij de bijeenkomsten met inwoners en verenigingen. Nadat deze
interactie met het veld heeft plaatsgevonden, wordt
een raadsbijeenkomst georganiseerd. Raadsleden
wordt dan meer inzicht geboden in de huidige situatie rondom de accommodaties en de (toekomstige)
behoeften. Daarna worden de ontwikkelde plannen
per dorp gepresenteerd. Vervolgens worden raadsleden gevraagd hun mening te geven over de visie,
uitgangspunten en uitwerking en kunnen zij hierover
in discussie.
Jongere inwoners
Wij ervaren in processen rondom de ontwikkeling van
het accommodatiebeleid dat het risico bestaat dat
we alleen maar met de ‘usual suspects’ praten. Dit
zijn over het algemeen de huidige verenigingen en
gebruikers, die al een hogere leeftijd hebben en waar
vaak sentiment overheerst. Juist als het gaat om het
accommodatiebeleid is het belangrijk om naar de toekomst te kijken. Dit vraagt om frisdenkers. Jongeren
zijn hiertoe zeer goed in staat. De keuzes die we nu
maken, hebben immers impact op de jongeren en hun
toekomst. We willen gebruik maken van de frisheid
van jongeren om ze mee te laten denken over dit onderwerp. Dit is bijvoorbeeld mogelijk via leerlingen van
het Sint Ursula.
Deze fase vindt plaats van september 2019 t/m
oktober 2019.

Met een gedragen visie en een helder beleidskader
wordt aangegeven hoe we willen omgaan met onze
maatschappelijke accommodaties. Nieuwe initiatieven,
wensen of knelpunten worden hier op basis van objectieve criteria aan getoetst. Dit betekent dus dat niet
alle (dorps)plannen zonder meer uitvoerbaar zijn.
Per dorp worden gewenste toekomstplannen opgesteld en voorstellen gedaan voor eventuele maatregelen en veranderingen op het gebied van maatschappelijke accommodaties (renovatie, nieuwbouw,
uitbreiding, afstoten, clustering, eigendomssituatie
etc.). De maatregelen worden samen gebracht en
opgenomen in een uitvoeringsplan voor de korte,
middellange en lange termijn. Het uitvoeringsplan is
richtinggevend voor de toekomst en moet waar mogelijk nog verder worden uitgewerkt of worden geconcretiseerd.
In de beleidsnota wordt aangegeven in welke mate de
plannen al dan niet passen binnen de kaders van het
nieuwe beleid, geven we een doorkijk van de mogelijke
consequenties (maatschappelijk, organisatorisch en
financieel) en beschrijven we de vervolgstappen die
gezet moeten worden. Wij vinden het namelijk belangrijk dat er een duurzame beweging op gang gebracht
wordt die niet eindigt na oplevering van de beleidsnota.
Deze fase vindt plaats van november 2019 t/m
december 2019.
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6.4 Communicatie
Gedurende de ontwikkeling van het accommodatiebeleid staat co-creatie centraal. Dat betekent, dat
betrokkenen vanaf het begin tot einde meegenomen
worden in de beleidsontwikkeling. Om betrokkenen
hierin mee te nemen is communicatie van groot
belang. Wij geloven in de kracht van communicatie
en kiezen voor een communicatie-aanpak om
inwoners te inspireren en activeren om mee te denken
over het nieuwe accommodatiebeleid. In het proces
worden inwoners op
aansprekende wijze geïnformeerd en
uitgedaagd een actieve bijdrage te leveren aan de
beleidsontwikkeling. We onderscheiden daarbij
verschillende doelgroepen,
waaronder verenigingen, exploitanten,
maatschappelijke organisaties, ondernemers,
dorpsraden en jongeren. Inwoners worden op de
hoogte gehouden via verschillende kanalen, zoals
website en social media van de gemeente, gemeente
blad en lokale omroep. Het proces is ook te volgen via
www.samenleveninleudal.nl.

20

Bijlagen
Bijlage 1. Vraagontwikkeling
Demografie
De bevolkingsomvang neemt de komende jaren af in
de gemeente Leudal. In 2018 had de gemeente Leudal
35.713 inwoners. In 2040 is het inwoneraantal naar
verwachting gedaald naar 30.841 inwoners. Daarmee
daalt het aantal inwoners met bijna 5.000. Een
verwachte daling van 14% ten opzichte van het aantal
inwoners in 2018. In onderstaande tabel is de
bevolkingsontwikkeling weergeven.
0-19
20-44
45-64
65+
Totaal

2018
6.993
8.870
11.513
8.337
35.713

2020
6.619
8.839
11.145
8.751
35.354

2025
5.962
8.703
9.820
9.925
34.410

2030
5.815
8.248
8.316
11.054
33.434

2040
5.615
6.747
6.840
11.638
30.841

%
-20%
-24%
-41%
40%
-14%

In deze paragraaf worden de accommodaties per
cluster beschreven en wordt op hoofdlijnen een
beschrijving gegeven.
Binnensport
De gemeente Leudal beschikt over in totaal 24
binnensportaccommodaties. Dit aantal bestaat uit drie
sporthallen (waarvan één in beheer van de gemeente),
vijf sportzalen (waarvan vier in beheer van de
gemeente) en zestien gymzalen (waarvan vijf
in beheer van de gemeente).

Ook de bevolkingssamenstelling verandert de
komende jaren in Leudal. Er vindt een sterke
vergrijzing plaats. De vergrijzing zit met name in de
groei van het aantal 75-plussers. De grootste afname
qua leeftijdsgroep zijn de inwoners van 45 tot en met
64 jaar. Deze groep daalt met 41%.
Indien de bevolkingsontwikkeling wordt vergeleken
met Midden-Limburg en Limburg valt op dat de
gemeente Leudal relatief gezien te maken heeft met
een sterke krimp, ontgroening en vergrijzing.
De resultaten worden weergegeven in onderstaande
afbeelding.

Heythuysen
Neer
Horn

Sportzalen
Hannenhal
Microsport Roggel
La Rochelle Roggel
De Kwiebus
BMV Grathem

Baexem
Roggel
Roggel
Neer
Grathem

Gymzalen
Widdonkschool Heibloem
BS de Neerakker Heythuysen
St. Ursula VO Heythuysen
(3 zalen)
St. Servaas Nunhem
Gymzaal Haelen
De Roffert Buggenum
Gymzaal Latasteschool Horn
St. Urula VO (2 zalen)
Gymzaal Ell
Gymzaal Hunsel
Gymzaal Ittervoort
Het Trefcentrum Kelpen-Oler
Gymzaal Neeritter

Bijlage 2. Aanbod
Om te komen tot een integraal accommodatiebeleid
is het van belang inzicht te hebben in het huidige
maatschappelijk vastgoedbestand. In deze bijlage
wordt voornamelijk inzicht gegeven in de accommodaties die in eigendom zijn van de gemeente en in accommodaties waar de gemeente de kosten voor groot
onderhoud betaalt. Hieronder wordt inzicht gegeven
in deze accommodaties op basis van cluster en op
basis van dorp.
Per cluster
In totaal beschikt de gemeente Leudal over meer dan
80 maatschappelijke accommodaties die in het accommodatiebeleid worden meegenomen. Om het aanbod van de accommodaties overzichtelijk te maken,
worden de volgende clusters gehanteerd:
1.
Binnensport
2.
Buitensport
3.
Gemeenschapshuizen
4.
Welzijn / Jeugd
5.
Cultuur
6.
Zwembaden

Sporthallen
Sporthal Laco
Sporthal ‘t Ligtveld
Van Hornehal

Heibloem
Heythuysen
Heythuysen
Nunhem
Haelen
Buggenum
Horen
Horn
Ell
Hunsel
Ittervoort
Kelpen-Oler
Neeritter

Met de 24 binnensportaccommodaties beschikt de
gemeente Leudal over voldoende binnensport
-ruimte. Op basis van de planologische kengetallen
kan er gesteld worden dat er zelfs meer sporthallen en
sportzalen zijn dan nodig. Het is wél wenselijk dat er
drie sporthallen zijn om zo te zorgen voor een goede
spreiding in de dorpen. De sporthallen moeten dan
wel goed verdeeld worden over de clusters, want dit
is momenteel namelijk niet het geval.
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Wanneer het aantal zaalsporteenheden vergeleken
wordt met Database Sportaanbod (DSA), zien we dat
de gemeente Leudal over meer zaalsporteenheden
beschikt dan het landelijk gemiddelde. Leudal beschikt
namelijk gemiddeld over 20,9 zaalsporteenheden per
25.000 inwoners, terwijl het gemiddelde in Nederland
op 16,3 zaaldelen ligt. Dit heeft met name te maken
het feit dat Leudal uit veel kleine dorpen en scholen
bestaat, waardoor het een groot aantal sport- en
gymzalen heeft.

In de binnensportaccommodaties is door het jaar en
de week heen nog veel ruimte. Dit komt met name
door het feit dat Leudal relatief veel accommodaties
heeft. Tijdens de piekuren in de avond zijn de
sporthallen en sportzalen in Leudal nagenoeg
volledig bezet.
Buitensport
In de gemeente Leudal zijn diverse buitensportaccommodaties. Hieronder zal dieper in worden
gegaan op het aantal voetbalaccommodaties, tennis
accommodaties en de atletiekvereniging.

De binnensportruimtes zijn bijna allemaal geschikt
voor het geven van bewegingsonderwijs, maar
voldoen niet allemaal aan de gewenste afmetingsrichtlijn van KVLO. Zo voldoet de sporthal in Grathem
niet aan deze richtlijn. Van de gymzalen voldoen er vijf
zalen niet aan de gemeentelijke afmetingseis, maar
ook niet aan de KVLO-richtlijn.
In Leudal is de norm gesteld dat er binnen 1.000 meter
van een school een ruimte moet zijn waar bewegingsonderwijs gegeven kan worden. Alle veertien
schoollocaties in Leudal beschikken over een
onderwijslocatie binnen 1.000 meter. De gemeente
voldoet hiermee aan de norm uit de verordening.

Voetbal
De gemeente Leudal beschikt over dertien sportparken met voetbalvelden. In het seizoen 2017/2018
nemen 11 voetbalverenigingen deel aan de
bondscompetitie met in totaal 174 teams. RKSV
Nunhem is opgeheven en neemt daarom niet meer
deel aan de competitie. Uit de fusie tussen de verenigingen uit Grathem en Kelpen-Oler is VV GKC ontstaan.
Sinds het seizoen 2017/2018 speelt de jeugd van
Hunsel en RKESV Ell ook samen met deze teams, waardoor het niet ondenkbaar is dat deze vier locaties in
de toekomst worden samengevoegd tot één locatie.

Dorp

Sportpark

Vereniging

Wedstrijdvelden

Trainingsvelden

Heythuysen

Molenhoek

SV Heythuysen

2

2

Roggel

De Mössehook

SV Roggel

2

2

Heibloem

Beekkant

SVVH Heibloem

1

1

Horn

Casquetteakker

KSV Horn

1

1

Neer

Ligteveld

KRKSVN Neer

2

2

Haelen

Houtrust

RKVV

2

2

Baexem

Het Kerkveld

RKVB Baexem

2

1

Kelpen-Oler

Op ‘t Heukske

RKHVC/VV GKC

1

1

Grathem

Grassheim

RKHVC/VV GKC

1

1

Ell

Molenveld

RKESV

1

1

Hunsel

In ‘t Veld

RKHVC/VV GKC

1

1

Neeritter

Breierein

Neeritter

2

1
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In de gemeente liggen in totaal 19 wedstrijdvelden
en 17 trainingsvelden. Daarnaast beschikken enkele
verenigingen nog over een oefenhoek welke niet als
officieel trainingsveld worden geteld vanwege de
kleinere afmetingen.

De gemeente beschikt over 51 buitenbanen welke,
op twee na, allemaal verlicht zijn. Er is binnen de
gemeente Leudal sprake van een grote overcapaciteit
aan tennisbanen. Als de 13 ‘oude’ banen in Horn en
Haelen niet meer worden gerekend is er nog steeds
sprake van een overcapaciteit van 16 banen. Alleen bij
Tennisvereniging Ell sluit het aantal banen aan op de
behoefte. Bij de overige tennisverenigingen is sprake
van een overcapaciteit van 1 of 2 banen.

De verenigingen hebben een totale behoefte aan
zestien wedstrijdvelden (VV GKC en RKHVC Hunsel zijn
hierbij als één vereniging gehanteerd). Momenteel is
het op de sportparken van Nunhem, Baexem en
Hunsel/Grathem/Kelpen-Oler sprake van een
overcapaciteit van een wedstrijdveld. Op de overige
sportparken komt het aanbod overeen met de
behoefte.

In de toekomst zal het overschot aan tennisbanen in
Leudal alleen nog maar toenemen. In 2030 zal er in
Leudal sprake zijn van een overschot van 20 tot 22
banen.

In totaal is behoefte aan 13 trainingsvelden. Op vier
sportparken is sprake van een overcapaciteit van één
trainingsveld. Dit is het geval bij Nunhem, Neer,
Haelen en Hunsel/Grathem/Kelpen-Oler. Als alle teams
optimaal over de velden verdeeld zouden zijn, zijn er
slechts negen trainingsvelden nodig.
Tennis
De gemeente Leudal beschikt over in totaal negen
tennisverenigingen en elf sportparken met
tennisbanen. De tennisbanen in Horn en Haelen
worden niet meer gebruikt sinds 2013 omdat de
verenigingen die hierop speelden gefuseerd zijn in
TV Napoleon.
Dorp Vereniging Aantal verlichte banen
Baexem

TC Baexem

4

Roggel

TV Wimbledonck 5

Neer

LTV Neer

4

Kelpen-Oler

T.C. Kelpen-Oler

2

Ittervoort

L.T.C. Ittervoort

2

Heythuysen

TC Rulec

6

Haelen

TV Napoleon

8a

Grathem

TC de Koel

3

Ell

TV T-Ell

2

Horn

-

8b

Haelen

-

5

a: exclusief 3 kinderbanen, b: waarvan 2 onverlichte banen

Atletiek
In de gemeente Leudal ligt momenteel één atletiekvereniging. De atletiekvereniging is gevestigd op sportpark Molenhoek in Heythuysen. De atletiekaccommodatie kan dankzij de verlichting het gehele
jaar worden gebruikt. Op dit moment heeft de
vereniging 255 leden, waarvan 92 juniorleden.
In de toekomst zou het totale aantal leden kunnen
groeien naar 300 leden. Wanneer dit zou gebeuren
heeft de atletiekvereniging nog steeds voldoende
ruimte.
Daarnaast zijn er in de gemeente Leudal nog diverse
schuttersparken, beugelaccommodaties en terreinen
voor ruitersport.
Gemeenschapshuizen en andere ontmoetingscentra
De gemeente Leudal telt 15 gemeenschapshuizen.
Vrijwel ieder dorp beschikt over een gemeenschapsvoorziening. Het gaat om de volgende
voorzieningen:
1.
La Rochelle (Roggel)
2.
De Klokkenstoel (Heibloem)
3.
In d’n Haammaeker (Neer)
4.
St. Servaas (Nunhem)
5.
De Roffert (Buggenum)
6.
Aldenghoor (Haelen)
7.
De Postkoets (Horn)
8.
Baexheimerhof (Baexem)
9.
Meeting Point Nassaurie (Grathem)
10.
Trefcentrum (Kelpen-Oler)
11.
BMV Ellenhof (incl. school) (Ell)
12.
De Mortel (Ittervoort)
13.
Parochiezaal Hunsel (Hunsel)
14.
Ons Dorpshuis (Haler)
15.
De Bombardon (Heythuysen)
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De invulling van de gemeenschapsvoorzieningen is
divers. Sommige voorzieningen beschikken over een
theaterzaal, anderen over een gym- of sportzaal. Ook
het eigendom, beheer en exploitatie van de gemeenschapshuizen is divers georganiseerd. In de meeste
gemeenschapsvoorzieningen is een commercieel
exploitant verantwoordelijk voor de exploitatie. Bij
enkele gemeenschapsvoorzieningen staat de
exploitatie onder druk, mede door een teruglopend
gebruik van de accommodaties en het wegvallen
van subsidies.

Vaak zijn deze voorzieningen geïntegreerd in de
scholen en ligt de focus op kinderen. Op zeven locaties
gebeurt dat in combinatie met een bibliotheekvoorziening voor volwassenen.
Zwembaden
De gemeente Leudal beschikt over vier zwembaden.
Twee van deze zwembaden worde geëxploiteerd
door Laco. Het primaire verzorgingsgebied voor de
zwembaden is relatief klein. Over het algemeen is al
enkele jaren een daling waarneembaar van het aantal
bezoekers. De verwachte daling van het aantal
inwoners en specifiek het aantal kinderen kan de
komende jaren leiden tot een verdere daling van het
aantal bezoekers.

Jeugd/Welzijn
In de gemeente Leudal zijn diverse jeugdverenigingen.
Deze verenigingen zijn gehuisvest in verschillende
voorzieningen in de gemeente Leudal. Veel van deze
verenigingen hebben een eigen accommodatie. Deze
accommodaties worden voornamelijk monofunctioneel gebruikt. Het gaat hierbij om de volgende
accommodaties:
1.
Jeugdhonk Patronaatsgebouw (Neer)
2.
Jeugdhonk Scouting Horn (Horn)
3.	Jeugdhonk (stichting Jong Nederland)
(Grathem)
4.
Jeugdhonk (Ko-kids) (Kelpen-Oler)
5.
Jeugdhonk in Kruisgebouw (Neeritter)
6.
Jeugdhonk de Spieker (Hunsel)
7.
Jong Nederland (Halen)

Bijlage 3. Gemeentelijke doelstellingen
Een aantal gemeentelijke (beleids)documenten is
geanalyseerd om relevante doelen, kaders en speerpunten die van toepassing zijn op het accommodatiebeleid inzichtelijk te maken. Per document worden
hieronder relevante aanknopingspunten opgesomd.

Daarnaast maken een aantal jeugdverenigingen
gebruik van gemeenschapshuizen, al dan niet met een
eigen ruimte. Het gaat hierbij om de volgende
verenigingen en accommodaties:
8.
Jeugdwerk Heibloem - Gemeenschapshuis
De Klokkestoel in Heibloem
9.	Jong Nederland Ittervoort - Gemeenschapshuis
De Mortel
10.
Jeugdwerk Ell - BMV Ellenhof
Cultuur
In dit cluster gaat het voornamelijk om de bibliotheekvoorzieningen. In elf dorpen in de gemeente Leudal is een bibliotheekvoorziening aanwezig:
1.
Heythuysen
2.
Baexem
3.
Haelen
4.
Horn
5.
Neer
6.
Roggel
7.
Ittervoort
8.
Ell
9.
Kelpen-Oler
10.
Grathem
11.
Heibloem

Huidig beleidskader accommodaties en subsidies
Ontmoetingspunt
Elk dorp beschikt over een ontmoetingspunt op maat,
dus afgestemd op de lokale behoefte. Het is een
plaats waar inwoners elkaar treffen en waar activiteiten kunnen plaats vinden, met name voor hen die
aangewezen zijn op voorzieningen in het dorp.
Zelfsturing middels overdracht
Gemeenschapshuizen en sportaccommodaties zijn
van en voor de gemeenschap. Ze worden bij voorkeur
overgedragen aan een beheerstichting, aan de
hoofdgebruiker of aan een commerciële partij die
de gemeenschapsfunctie kan waarborgen.
Verdeling verantwoordelijkheid
Voor de duur dat accommodaties gemeentelijk
eigendom zijn, worden kapitaallasten door de
gemeente gedekt, evenals de kosten van groot
onderhoud, dit geldt ook voor niet in eigendom
behorende door de gemeente erkende gemeenschapshuizen. Het is vervolgens aan de beheerstichting c.q.
hoofdgebruiker om een sluitende exploitatie te
realiseren, inclusief regulier onderhoud.
Nieuw voor oud
De gemeente werkt in beginsel mee aan nieuwe accommodaties als daarmee bestaande accommodaties
komen te vervallen en het voor de gemeente uiteindelijk tot kostenbesparingen zal leiden.
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Afstoten bij ontbreken draagvlak
De gemeente zal geen voorzieningen in stand houden of financieel ondersteunen als deze niet door de
gemeenschap worden gedragen.

Deze coalitie zet in op het behoud van de accommodaties die een toekomstbestendige exploitatie willen
en kunnen realiseren. We denken dan met name aan
maatregelen op het gebied van duurzaamheid. Accommodaties die niet toekomstbestendig blijken, doordat er te weinig behoefte aan is zullen we niet meer
ondersteunen en zullen mogelijk gesloten worden.

Subsidiebeleid
Het subsidiebeleid wordt met name afgestemd op de
kerndoelen van het gemeentelijk beleid: zelfsturing,
jeugd (sport en cultuur), zorg, zelfregie en onderlinge
hulp, inclusief preventie.

Verenigingen die willen gaan samenwerken zullen we
extra stimuleren. Het onderhoud van de noodzakelijke
geachte accommodaties zal op peil worden gebracht,
waarbij maatwerk wordt geleverd. We houden vast
aan het uitgangspunt van minimaal één
ontmoetingspunt per kern.

Meer autonomie dorpen
Dorpen krijgen meer autonomie in het organiseren en
ondersteunen van gemeenschapsactiviteiten.
Perspectief verenigingsleven
Verenigingen en stichtingen worden aangemoedigd
om meer samen te werken of samen te gaan, met
respect voor de eigen keuzen die hierbij worden
gemaakt. We vragen hen in te spelen op de demo
grafische ontwikkelingen en op de verandering van
behoeften bij inwoners.

Bibliotheken
Leudal kent sinds 2017 een nieuw bibliotheekbeleid
dat voor vier jaar is vastgelegd met onze partner Bibliocenter. Het uitgangspunt daarbij is dat we in zoveel
mogelijk kernen bibliotheekwerk willen aanbieden
via onze scholen. We vinden dat de bibliotheek meer
is dan een verzameling boeken. Het is een open en
toegankelijke plek in onze dorpen waar onze burgers
gratis gebruik van kunnen maken. We gaan samen
met Bibliocenter een actieplan opstellen om nog meer
uit onze bibliotheken te halen. In 2020 evalueren we
ons bibliotheekbeleid en komen we indien nodig met
een bijstelling. Hierbij willen we nadrukkelijk de gebruikers betrekken.

Coalitieakkoord
Onderwijs
We hebben als gemeente beperkte taken op het vlak
van het onderwijs. We willen goed onderwijs behouden, ook bij een toenemende ontgroening. Door een
duidelijke teruggang in het aantal leerlingen wordt de
roep tot het samenvoegen van locaties steeds groter.
Deze coalitie streeft in dat opzicht ook naar behoud
van scholen in de kleine kernen, maar niet ten koste
van de kwaliteit.

Kadernota 2018-2021
Herijken strategie vastgoed
Met de vaststelling van de begroting voor 2015 is
besloten om veel gemeentelijk vastgoed af te stoten.
Dit is in de kadernota van 2017 vertaald in een lange
termijn ombuiging, waarbij gemeente Leudal in een
periode van 3 jaar tot een vastgoedloze gemeente
wordt en zodoende een structurele bezuiniging van
€ 1,6 miljoen realiseert. In de programmabegroting
2017-2020 zijn drie acties uitgevoerd, waarmee een
deel van de taakstelling wordt ingevuld:
• a
 l het groot onderhoud wordt uitgevoerd op basis
van niveau 4;
• d
 e afschrijvingstermijnen op gemeentelijke
gebouwen zijn verlengd, waardoor de jaarlijkse
druk op de exploitatie is verlaagd;
• o
 p leegstaande panden met een verkoopintentie
wordt niet meer afgeschreven.

Sport en cultuur
Gemeentelijk eigendom wordt zo veel als mogelijk
verduurzaamd. Ook zorgen we dat duurzaamheids
initiatieven die voortkomen uit de samenleving
kunnen rekenen op onze steun.
We hebben veel accommodaties die onze burgers
en verenigingen huisvesten. De belangrijkste zijn
de gemeenschapshuizen én de diverse binnen- en
buitensportaccommodaties. De laatste jaren is er een
achterstand ontstaan in het onderhoud vanwege de
bezuinigingen. Daarnaast hanteerde Leudal altijd het
adagium “stenen voor de gemeente, exploitatie voor
de gemeenschap”. Gezien de hoge kosten daarvan
blijkt dat uitgangspunt niet meer haalbaar.
We zien ook een teruggang in het gebruik van onze
accommodaties. Accommodaties moeten aantrekkelijk
blijven voor het doel waar ze voor zijn gebouwd. Dat
betekent ook dat we willen stimuleren dat gemeenschapshuizen weer worden gebruikt waar ze voor
bedoeld zijn: voor de lokale gebruikers (met name
verenigingen).
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Subsidiebeleid
In 2016 is nieuw subsidiebeleid vastgesteld. Aan de
nieuwe subsidieregelingen die zijn opgenomen in het
beleid lagen de volgende uitgangspunten ten
grondslag: eenvoud, waardering, koppeling inhoudelijk
beleid en dynamisch.
De consequenties van het accommodatiebeleid voor
het subsidiebeleid zijn op dit moment nog
onvoldoende in beeld. Dit kan bij de overdracht van
accommodaties consequenties hebben voor de te
verstrekken subsidies.
Regionale samenwerking
Investeren in onze economische structuur draagt bij
aan het behoud van werkgelegenheid en het
voorzieningenniveau en hiermee aan de
aantrekkelijkheid van het woonklimaat. De inzet voor
de komende periode is om te bezien welke regionale
en internationale samenwerkingsverbanden voor
onze gemeente van toegevoegde waarde zijn.
Internationale samenwerking
Een van de onderwerpen die voor Leudal van (groot)
belang zijn en daarmee meerwaarde kunnen
opleveren voor de gemeente: Positionering als
internationaal georiënteerde woon- en leefregio,
woonkwaliteit, onderwijs en voorzieningen.
Strategische visie Leven in Leudal 2020
Samenwerking: sociale netwerken
Door nieuwe sociale verbanden te leggen kunnen
burgers hun eigen zelfredzaamheid versterken,
voorzieningen verbeteren en in stand houden.
Tenslotte bepalen inwoners de kwaliteit van hun
leefomgeving, en zoeken we uit hoe we samen voor
het groen en de openbare voorzieningen zoals speeltuintjes en parkjes zorg gaan dragen. De gemeente
sluit aan, stimuleert en ondersteunt bij deze
initiatieven.
Burgers en dorpen: aantrekkelijk Leudal
We richten ons op vitaliteit van dorpen, dit betekent
dat we meer zullen aansluiten op de aanwezige kracht
in de dorpsgemeenschap. Bijvoorbeeld: het samen
zorgen voor elkaar, het organiseren van activiteiten en
bereikbare (winkel)voorzieningen, onderwijs en werk.
Onze basisscholen worden steeds meer Integrale Kind
Centra waar alle noodzakelijke voorzieningen samen
komen. Middelbare scholen moeten ook in de
toekomst in Leudal en de regio in voldoende
mate aanwezig blijven.

Wonen: meer kwaliteit
Er liggen kansen in het aanpassen van de bestaande
woningen en leegkomende gebouwen. Met de
belangrijkste spelers op de woningmarkt gaan we aan
de slag om deze uit het slop te trekken. Alleen als we
samen optrekken kunnen we hierin resultaten
bereiken.
Kaders Programmabegroting 2019-2022
“Leudal in 2019; samen bouwen aan een duurzame,
dienstverlenende en vitale toekomst.” Deze zin vormt
een herkenbaar kader voor de gemeente Leudal anno
2018 en in de doorkijk naar 2019.
Samen
Samen is momenteel hét credo in overheidsland. Een
gemeente is immers een entiteit die verbinding zoekt,
die niet alleen handelt, maar samen. Zo ook Leudal. In
Leudal werkt de gemeente samen met inwoners, partners en anderen aan de uitdagingen van morgen.
Duurzaam
In Leudal zijn en blijven we duurzaam zodat we onze
mooie omgeving ook voor de toekomst en de toekomstige generaties kunnen behouden. Het begrip
duurzaam gaat voor Leudal echter verder dan alleen
duurzame (zonne- en wind) energie. Duurzaam betekent voor Leudal ‘passend bij de toekomst’.
Dienstverlenend
De dienstverlening aan burgers is topprioriteit voor
het college. Wij willen een goede kwaliteit dienstverlening die niet alleen aansluit op de wensen van
vandaag, maar ook inspeelt op de behoefte van de
toekomst. Een randvoorwaarde voor een goede dienstverlening is een basis die op orde is.
Vitaal
Vitaal staat voor krachtig, energiek en levendig. Vitaliteit van onze inwoners betekent dat ze (positief)
gezond en zelfredzaam zijn. Onze inwoners nemen
vanuit eigen kracht deel aan de samenleving. In Leudal
streven we naar een vitale omgeving met vitale kernen
en een vitaal buitengebied. Hiervoor werken we aan
een vitaal woon- werk en leefklimaat met een vitale
economie.
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Bijlage 4. Meetlat Maatschappelijke Accommodaties
Op basis van de beschreven uitgangspunten in het
vorige hoofdstuk is een meetlat ontwikkeld. Op basis
van deze meetlat kunnen toekomstige keuzes gemaakt
worden bij vraagstukken en ontwikkelingen rondom
maatschappelijke accommodaties.
1. Inhoud en functie
Maatschappelijke functie en betekenis van de accommodatie
De functie die de accommodatie vervult voor het dorp
of een specifieke doelgroep is het belangrijkste
kenmerk waarop het functioneren van accommodaties
moet worden getoetst. De mate
waarin een accommodatie erin slaagt van belang te
zijn voor de groeperingen waarvoor zij in het leven is
geroepen is met afstand het belangrijkste aspect. Dit
kan worden gemeten door de volgende onderwerpen
in samenhang in kaart te brengen en te analyseren:
• De bezettingsgraad: Het aantal dagdelen per jaar dat
ruimten in de accommodatie bezet zijn ten opzichte
van het aantal beschikbare dagdelen.
• Het bereik: Het percentage van de doelgroep (b.v.
buurt- of wijkbewoners, jongeren, ouderen, et
cetera) dat de accommodatie wel eens bezoekt.
• Het animo: Het gemiddeld aantal keren per jaar dat
iemand de accommodatie bezoekt.
• De tevredenheid: De mate waarin de bezoekers
tevreden zijn over hetgeen geboden wordt.
Kenmerken van het verzorgingsgebied
Het betreft hier de kenmerken van de kern of ander
gebied waarvoor de accommodatie een rol vervult of
zou moeten vervullen. Aspecten waarop beoordeeld
zou kunnen worden zijn bijvoorbeeld: is dit een kern
waarin de gemeente actief wil zijn, is er vervangend
aanbod in deze kern? De volgende onderwerpen
zouden in kaart moeten worden gebracht:
• De omvang van de doelgroep: Het aantal inwoners
van het verzorgingsgebied dat tot de doelgroep
behoort.
• De behoefte aan accommodatie: De behoefte aan
sociaal-culturele accommodaties en activiteiten
onder de doelgroep.
• Overig aanbod: Het aanbod van andere accommodaties in het verzorgingsgebied dat dezelfde functie
vervult en/of de functie zou kunnen overnemen.
2. Beheer
Bestuurskracht
De sociaal-culturele accommodaties worden
doorgaans beheerd en geëxploiteerd door
stichtingen en hun besturen. Voorgesteld wordt dat de
wijze waarop deze besturen functioneren, een aspect
zou moeten zijn op basis waarvan keuzes kunnen
worden gemaakt. De bestuurskracht kan worden
gemeten door de volgende onderwerpen:
• De zelfredzaamheid: De mate waarin het bestuur

(en de achterban) in staat zijn gebleken om – zonder
hulp van de overheid – de accommodatie zelfstandig
in stand te houden.
• D
 e kwaliteit van het bestuur: De mate waarin alle
benodigde functies van het bestuur op voldoende
niveau zijn ingevuld.
• D
 e betrokkenheid: Het gemak waarmee vacatures in
het bestuur worden ingevuld, de mate waarin
gebruikers en inwoners bijdragen aan de instandhouding van de accommodatie (hetzij financieel,
hetzij d.m.v. vrijwilligerswerk).
Exploitatie
De wijze waarop de accommodatie wordt
geëxploiteerd en de continuïteit die dat biedt, blijkend
uit:
• D
 e exploitatieresultaten: De omvang van inkomsten,
kosten en een positief exploitatieresultaat.
• R
 eserves en voorzieningen: De mate waarin
tegenvallers kunnen worden opgevangen en de
mate waarin gereserveerd is voor vervangingen,
onderhoud, et cetera.
• V
 ergunningen en mogelijkheden: De exploitatie
mogelijkheden van een accommodatie.
3. Gebouw
Kwaliteit van de accommodatie
De technische staat en aantrekkelijkheid van een
accommodatie kunnen ook bepalend zijn voor de
toekomst van een accommodatie. De kwaliteit kan in
kaart worden gebracht door middel van:
• D
 e technische staat: De mate waarin de
accommodatie technisch in orde is en de
onderhoudstoestand.
• D
 e functionaliteit: De mate waarin de accommodatie
geschikt is voor de functie die zij vervult.
• D
 e belevingswaarde: De aantrekkelijkheid en de
mate waarin wordt uitgenodigd om het gebouw
te bezoeken.
Multifunctionaliteit
In kaart te brengen door middel van:
• G
 eschiktheid voor meerdere functies: De mate
waarin een accommodatie geschikt is om meerdere
functies en doelgroepen te huisvesten.
• D
 e flexibiliteit: De mate waarin de accommodatie
eenvoudig aanpasbaar is om in de toekomst andere
functies te huisvesten.
4. Toekomstbestendigheid
Het toekomstperspectief wordt bepaald door de drie
voorgaande pijlers. Daarnaast dient het toekomst
perspectief voor gebruikers en exploitant hierin
centraal te staan.
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