
Wat leeft en speelt er in jouw dorp?            Naam dorp: Ell
• Herbestemming oude Ellenhof  sociale huisvesting jongeren/ouderen
• Gymzaal upgraden naar sportzaal (competitie voor volleybal is nu onmogelijk) ook meer mogelijk voor andere binnen sporten en school
• Behoud overige buiten- en binnensporten + accommodaties na fusie voetbalclubs
•  Bijbehorende maatregelen verkeersveiligheid

Samen leven in Leudal, klaar voor de toekomst!

Hoe accommodatiebeleid?
Rol inwoners?
• Participatie in beheer/onderhoud/exploitatie gewenst
  Gebeurt al, maar staat onder druk vanwege aanbod vrijwilligers
  Ook aansturen/besturen is problematisch
• Deelname aan activiteiten stimuleren
• Gebruik van de faciliteiten die er wel zijn

Rol van jullie als dorpsoverleggen?
• Stimuleren/entameren nieuwe initiatieven (aantal kansen) uit/in het dorp
• Organiseren/faciliteren van overleggen/processen
• Aandacht voor alle bevolkingsgroepen
• Informeren van gemeenschap over zaken m.b.t. leefbaarheid van bijvoorbeeld (lokale) overheid, maar ook daarbuiten (bijvoorbeeld bank,      
          gezondheidszorg, woningbouw)

Aparte bijeenkomsten, combineren van dorpen en/of aansluiten bij bestaande overleggen?
• Aansluiten bij bestaande overleggen: bestuursvergadering (maandelijks) en algemene vergadering dorp (oktober)



Waarom accommodatiebeleid?
Welke belangrijke ontwikkelingen/uitdagingen zien jullie?
• Krimp (behoud faciliteiten voor de jeugd bv. school)
• Samenwerking tussen sport/cultuurverenigingen

Wat moet het accommodatiebeleid opleveren?
• Duidelijkheid, richting, draagvlak
• Voldoende voorzieningen in alle kernen

Wat als we niets doen?
• Voortzetting huidige situatie

Samen leven in Leudal, klaar voor de toekomst!



Wat leeft en speelt er in jouw dorp?            Naam dorp: Grathem
• Bezettingsuren en invulling van de BMV
• Fusie van de voetbalvereniging -> gevolg kinderen moeten gaan fietsen over onverlichte fietspaden!
• Leegloop van het dorp – terugloop ledenaantallen verenigingen – woningbouwplannen en uitvoeren
• Accommodaties voor verenigingen betaalbaar houden

Samen leven in Leudal, klaar voor de toekomst!

Hoe accommodatiebeleid?
Rol inwoners?
• Vrijwilligers “bijdrage”. Zonder vrijwilligers géén goed functionerende vereniging
• Inwoners moeten hun wensen kenbaar kunnen maken. Niet de gegevens uit Ôs Dörp gebruiken! Deze gegevens zijn helaas achterhaald en niet meer       
          actueel

Rol van jullie als dorpsoverleggen?
• Voordat de plannen naar de gemeenteraad gaan, eerst overleg, bespreken met de dorpsraad
• Informatie doorsturen naar de bewoners! En óók halen!

Aparte bijeenkomsten, combineren van dorpen en/of aansluiten bij bestaande overleggen?
• Aansluiten bij Dorpsraadoverleg
• Begrijpbare informatie (startnotitie) naar bewoners/dorpsraad



Waarom accommodatiebeleid?
Welke belangrijke ontwikkelingen/uitdagingen zien jullie?
• Ons dorp leefbaar houden
• Betaalbare accommodaties

Wat moet het accommodatiebeleid opleveren?
• Richting aangeven/handvatten aanreiken om de leefbaarheid in het dorp levend te houden

Wat als we niets doen?
• Dan gaat alles in het dorp ter ziele
  Verenigingen
  BMV
  School
  Winkels
  Bewoners die vertrekken

Samen leven in Leudal, klaar voor de toekomst!



Wat leeft en speelt er in jouw dorp?            Naam dorp: Heibloem
• De leefbaarheid staat de laatste jaren onder druk
• Samenvoeging tussen kernen is moeilijk vanwege de grote afstand (ca 5 km)
• Eigen initiatieven van inwoners wordt steeds moeilijker

Samen leven in Leudal, klaar voor de toekomst!

Hoe accommodatiebeleid?
Rol inwoners?
• Rol wordt overgelaten aan de dorpsraad
• Eigen ideeën zijn minimaal vanuit het dorp

Rol van jullie als dorpsoverleggen?
• -

Aparte bijeenkomsten, combineren van dorpen en/of aansluiten bij bestaande overleggen?
• I.v.m. de krimp is dit noodzakelijk iets



Waarom accommodatiebeleid?
Welke belangrijke ontwikkelingen/uitdagingen zien jullie?
• -

Wat moet het accommodatiebeleid opleveren?
• Erg sceptisch daarover, zijn we als D.O.L. al jaren mee bezig

Wat als we niets doen?
• Ideeën die vanuit de D.O.L. in het verleden zijn gedaan is door de gemeente niets aan gedaan

Samen leven in Leudal, klaar voor de toekomst!



Wat leeft en speelt er in jouw dorp?            Naam dorp: Heythuysen
• Heythuysen is een kern waarin veel inwoners eigenlijk niets (of niet veel) met het dorp hebben
• Verenigingsleven mag best een boost hebben. Een aantal verenigingen hebben eigen accommodaties
• Seniorencentra hebben eigen accommodatie

Samen leven in Leudal, klaar voor de toekomst!

Hoe accommodatiebeleid?
Rol inwoners?
• Gezien de bevolkingssamenstelling (zie boven) is de rol van de inwoners minimaal. Zelfs is er weinig belangstelling voor het gebruik van accommodaties
• Afstand tot accommodaties is belangrijk

Rol van jullie als dorpsoverleggen?
• Wij willen best mee de kar trekken, maar niet alleen. Het moet vanuit de inwoners komen

Aparte bijeenkomsten, combineren van dorpen en/of aansluiten bij bestaande overleggen?
• Kan beide, bij bestaande overleggen aansluiten kan ook



Waarom accommodatiebeleid?
Welke belangrijke ontwikkelingen/uitdagingen zien jullie?
• Op moment geen belangrijke ontwikkelingen

Wat moet het accommodatiebeleid opleveren?
• Efficiënt en doelmatig exploiteren van accommodatie

Wat als we niets doen?
• Dan gaat veel eigenwaarde en cultuur in de kern verloren
• We moeten overleg wel ervaren als vanuit de gemeente ondersteunt, wethouder en beleidsambtenaar

Samen leven in Leudal, klaar voor de toekomst!



Wat leeft en speelt er in jouw dorp?            Naam dorp: Baexem
• Onvoldoende woningbouw
• Moeilijk aan bestuurders te komen
• Geprivatiseerd, goed lopen gemeenschapshuis

Samen leven in Leudal, klaar voor de toekomst!

Hoe accommodatiebeleid?
Rol inwoners?
• Als lid van verenigingen behulpzaam bij activiteiten
• Basis commercieel, lagere huren voor vereniging, bij hulp activiteiten provisie/sponsoring te verdienen
• Vrijwilligers voor klein onderhoud gebouw

Rol van jullie als dorpsoverleggen?
• Leefbaarheid/vitaliteit in het dorp bevorderen
• Weten wat er in het dorp speelt
• Schakel tussen gemeente en inwoners

Aparte bijeenkomsten, combineren van dorpen en/of aansluiten bij bestaande overleggen?
• Opzetten Centraal Dorpsoverleg Leudal, waarbij insteek wordt dat gemeente gezien wordt als partner (betekent SAMEN, niet tegen!)
  Leren van elkaar
  Visie over Leudal ontwikkelen, met ieder dorp zijn eigen plek
  Werkgroep accommodatiebeleid maken



Waarom accommodatiebeleid?
Welke belangrijke ontwikkelingen/uitdagingen zien jullie?
• Mooie ruimte in ieder dorp handhaven/krijgen/ passend bij het dorp
• Gemeente bewegen om gemeenschapshuizen toch een basissubsidie te geven, zal per dorp een ander bedrag zijn

Wat moet het accommodatiebeleid opleveren?
• Een vitaal dorp
• Mooie ruimte in ieder dorp, waarin activiteiten zijn

Wat als we niets doen?
• Worden dorpen doods

Samen leven in Leudal, klaar voor de toekomst!



Wat leeft en speelt er in jouw dorp?            Naam dorp: Neeritter
• Geen gemeenschapsaccommodatie
• Wel ontmoetingsplek (leegstaande lokalen basisschool)
• Actieve gemeenschap

Samen leven in Leudal, klaar voor de toekomst!

Hoe accommodatiebeleid?
Rol inwoners?
• Actieve rol bij stichtingsvorm -> gemeenschapsaccommodatie

Rol van jullie als dorpsoverleggen?
• Vertegenwoordiging inwoners

Aparte bijeenkomsten, combineren van dorpen en/of aansluiten bij bestaande overleggen?
• Aansluiten bij overleg dorpsraad



Waarom accommodatiebeleid?
Welke belangrijke ontwikkelingen/uitdagingen zien jullie?
• -

Wat moet het accommodatiebeleid opleveren?
• -

Wat als we niets doen?
• -

Samen leven in Leudal, klaar voor de toekomst!



Wat leeft en speelt er in jouw dorp?            Naam dorp: Nunhem
• We willen dorpshuis “De Servaaszaal” open houden t.b.v. onze verenigingen en bewoners van Nunhem en verenigingen uit naburige dorpen/kernen

Samen leven in Leudal, klaar voor de toekomst!

Hoe accommodatiebeleid?
Rol inwoners?
• In onze Servaaszaal komen de muziekvereniging – de senioren – SJAN (jeugd) – de handboogschutterij – de judoclub – dorpsraad – senioren zangkoor   
 – gymclub voor senioren – carnavalsvereniging – Nunhems zaden
• Alle verenigingen verzorgen hun eigen voorzieningen, dus koffie zetten, opruimen, inkopen enz. Schoonmaken centraal geregeld. Geen betaald    
 personeel. De afspraken werken

Rol van jullie als dorpsoverleggen?
• Weinig invloed – stichtingsbestuur voert beleid – verhuurt – zorgt voor het gebouw

Aparte bijeenkomsten, combineren van dorpen en/of aansluiten bij bestaande overleggen?
• N.v.t. Als u ons bezoekt dan alleen Nunhem



Waarom accommodatiebeleid?
Welke belangrijke ontwikkelingen/uitdagingen zien jullie?
• In de nabije toekomst geen

Wat moet het accommodatiebeleid opleveren?
• Het accommodatiebeleid moet opleveren dat de Servaaszaal beschikbaar blijft voor de Nunhemmers en hun verenigingen

Wat als we niets doen?
• Dan gaan verenigingen en indirect ook de leefbaarheid ter ziele

Samen leven in Leudal, klaar voor de toekomst!



Wat leeft en speelt er in jouw dorp?            Naam dorp: Kelpen-Oler
• Behoud basisschool
• Woningbouw (huur- en starterswoningen)
• Bestemming oude sportvelden (woningbouw)
• Veiligheid Ellerbrug
• Kruising Grathemerweg/Heideweg/Oranjestraat (nieuw complex voetbalveld)
• Behoud trefcentrum

Samen leven in Leudal, klaar voor de toekomst!

Hoe accommodatiebeleid?
Rol inwoners?
• Actievere rol van de inwoners en verenigingen

Rol van jullie als dorpsoverleggen?
• De dorpsraad wil een coördinerende rol en verlangt serieus genomen te worden
• Duidelijke bemiddelende en zichtbare rol
• Constructief overleg met beleidsmakers (voetbalcomplex/woningbouw)
• Proactieve rol

Aparte bijeenkomsten, combineren van dorpen en/of aansluiten bij bestaande overleggen?
• Ambtenaren en beleidsmakers sluiten aan bij georganiseerd overleg in het dorp
• Voorbereidingen in overleg met de gemeente
• Wat is de rol van het burgerplatform t.o.v. de dorpsraden



Waarom accommodatiebeleid?
Welke belangrijke ontwikkelingen/uitdagingen zien jullie?
• In stand houden van betaalbare voorzieningen

Wat moet het accommodatiebeleid opleveren?
• Realiseren wat er in het beleid beschreven is (middelen beschikbaar zijn)

Wat als we niets doen?
• Gaat ten koste van de leefbaarheid
• Leegloop van de kernen

Samen leven in Leudal, klaar voor de toekomst!



Wat leeft en speelt er in jouw dorp?            Naam dorp: Buggenum
Per mail onder meer het Dorpsontwikkelingsplan verstuurd.
Verzoek om nadere afstemming met dorpsraad voor vervolg. 

Samen leven in Leudal, klaar voor de toekomst!

Hoe accommodatiebeleid?
Rol inwoners?

Rol van jullie als dorpsoverleggen?

Aparte bijeenkomsten, combineren van dorpen en/of aansluiten bij bestaande overleggen?



Waarom accommodatiebeleid?
Welke belangrijke ontwikkelingen/uitdagingen zien jullie?

Wat moet het accommodatiebeleid opleveren?

Wat als we niets doen?

Samen leven in Leudal, klaar voor de toekomst!



Wat leeft en speelt er in jouw dorp?            Naam dorp: Ittervoort
Weinig sociale samenhang
Fusie basisschool: verdwijnen school uit dorp, dan wel vestigen in Ittervoort   Nieuw pand tandarts
Behoud gemeenschapshuis voor 15 jaar, daarna?        Grond in failissement Nieuwe Borg
Terugloop bij verenigingen (sommige groeien)         Bakker, Chinees, bloemenzaak, frituur, café, gemeenschapshuis
Verplaatsing Jan Linders
Start medisch centrum Ittervoort

Samen leven in Leudal, klaar voor de toekomst!

Hoe accommodatiebeleid?
Rol inwoners?
Maken of breken van beleid door inwoners te bewegen en te erkennen
Benoemen van dorp als groeikern (structuurvisie)
Ittervoort meeste inwoners en voorzieningen, omliggende dorpen profiteren hiervan. Decentraliseren maakt het zwakker
Rol gemeente: erken je partners en doe er iets mee! Vergelijken opbrengst nu met die van Os Dorp, 2015 is inmiddels 4 jaar geleden, past dit nog?

Rol van jullie als dorpsoverleggen?
Inspraak op beleid op lokaal en regionaal niveau
Bereikbaarheid van dorp vergroten
Sociale samenhang verbeteren
Een zorgloket organiseren/eetpunt behouden/mogelijkheid voor Hospice
Gesprek over vestigingsbeleid met gemeente om toekomst te bespreken
Maatwerk mogelijk in beleid
Visie beleid voor korte en lange termijn, gemeente dient sterk en goed onderbouwd beleid vast te stellen (op basis van data en niet onderbuikgevoel)

Aparte bijeenkomsten, combineren van dorpen en/of aansluiten bij bestaande overleggen?
Ligt aan de opzet
Ruimte voor ieders inbreng
Eventueel plenair deel en dan per dorp
Drempel zo laag mogelijk houden, dus in de kern zelf



Waarom accommodatiebeleid?
Welke belangrijke ontwikkelingen/uitdagingen zien jullie?
Zorg dat je structuur hebt die gehandhaafd wordt en indien nog wordt bijgestuurd
Verenigingen die krimpen en regionaal samenwerken en verenigingen die groeien en ondersteuning of uitbreiding nodig hebben
Ontmoetingsplekken
Centralisatie voor sterke regio

Wat moet het accommodatiebeleid opleveren?
Een toekomstbestendig beleid waardoor de dorpen weten waar ze aan toe zijn en een aatrekkelijk vestigingsklimaat gecreëerd kan worden voor de regio
Provinciale -> gemeentelijke -> regionale dorpsvisie die voor duidelijkheid zorgt waardoor aan een toekomstbestendig beleid invulling kan worden gegeven
Lange termijn!

Wat als we niets doen?
Sterfhuisconstructie!

Samen leven in Leudal, klaar voor de toekomst!


