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1.   Voorwoord 
 
 
Voor u ligt het Dorpsomgevingsprogramma voor Kelpen - Oler 
 
De dorpsraad van Kelpen - Oler is zoals inmiddels in bijna alle dorpen van de gemeente Leudal gestart 
met de ontwikkeling van een Dorps Omgeving Programma (DOP). Het DOP dient naar onze mening 
een relatie te hebben met, alsook te passen binnen, de in ontwikkeling zijnde strategische visie van de 
gemeente Leudal en dient dan ook als een bijdrage hiertoe te worden gezien. 
We hebben derhalve bewust gekozen voor een zeer uitgebreide aanpak om te komen tot het DOP. Een 
aanpak die primair moet leiden tot een visie over de toekomst van Kelpen – Oler.  Een DOP mag niet 
alleen een opsomming zijn van te realiseren activiteiten en projecten maar dient gebaseerd te zijn op 
een visie en deze visie dient dan weer te passen of passend gemaakt te worden met de strategische 
visie van de gemeente Leudal.. 
 
Nadrukkelijk willen we echter ook stellen dat een visie wel moet leiden tot plannen en vervolgens tot 
concrete uitvoerbare projecten zodat deze visie ook praktisch vorm krijgt. Zij mag niet verzanden in 
een wenselijk toekomstbeeld zonder uitzicht op realisatie. 
Ook dient gesteld te worden dat daar waar concrete activiteiten en/of projecten in het DOP zijn 
genoemd, welke niet in strijd zijn met deze visie, binnen de voorhanden zijnde mogelijkheden nu al 
gerealiseerd dienen te worden. 
 
Ook een visie heeft een beperkte houdbaarheidsdatum en dient derhalve jaarlijks getoetst te worden 
aan de nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en de wensen van de inwoners en afgestemd te 
worden met de jaarlijks vast te stellen strategische visie van de gemeente, 
 
Als dorpsraad van Kelpen - Oler kunnen wij met genoegen terugzien op de periode waarin de Kelpen - 
Olerse gemeenschap zich heeft ingezet om haar visie en mening kenbaar te maken over de toekomst 
van Kelpen - Oler. Aan het tot stand komen van dit Dorps Omgeving Programma heeft zij een niet te 
onderschatten bijdrage geleverd. 
 
De dorpsraad heeft bij het formuleren van het DOP gebruik gemaakt van: 

• de uitkomsten van de enquête waarvan de vragenformulieren in de tweede helft van 2008 zijn 
ingevuld en waarvan de resultaten medio 2009 zijn gepresenteerd in de jaarvergadering van de 
dorpsraad.  De vragenlijst was opgebouwd uit een aantal onderdelen. Na enkele algemene 
vragen, hebben de overige vragen betrekking op onderwerpen zoals, oordeel leefbaarheid, 
plaatselijke woningbehoefte, voorzieningen, werkgelegenheid, sociale veiligheid, kwaliteit 
woonfunctie, informatie en bestuur en initiatieven vanuit het dorp. Het aantal uitgezette 
enquête formulieren was 850, hiervan zijn 621 formulieren terug ontvangen. Van de terug 
ontvangen formulieren waren echter 90 formulieren blanco of slechts gedeeltelijke ingevuld 
en daarom onbruikbaar. Met een score van 63 % was de enquête representatief. De uitkomsten 
van de enquête treft u aan in de bijlagen. 

• De uitkomsten van zeven thema avonden die in september en oktober 2009 zijn gehouden. Een 
bijeenkomst was georganiseerd door de basisschool. Vier bijeenkomsten waren gewijd aan 
alle leeftijdsgroepen; vanaf 12 jaar tot en met de leeftijdsgroep van 50 jaar en ouder. Ook de 
resultaten uit de overige twee bijeenkomsten met vertegenwoordigers van kerkgenootschap, 
onderwijs, verenigingen en ondernemers in Kelpen - Oler zijn hierin meegenomen. Aan deze 
themabijeenkomsten hebben ongeveer 110 inwoners van Kelpen - Oler een bijdrage geleverd. 
De verslagen van de themabijeenkomsten treft u aan in de bijlagen 

  
Met deze wijze van aanpak, zijn wij er als dorpsraad van overtuigd dat wij een zeer betrouwbaar beeld 
hebben verkregen van de mening van de inwoners van Kelpen – Oler.  
We mogen dan ook stellen dat het draagvlak van dit DOP daardoor evenredig groot is 
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Wij hebben de naar voor gebrachte meningen verwoord in de diverse hoofdstukken van het DOP. Niet 
alle resultaten zijn expliciet tot uitdrukking gekomen; maar impliciet is dit wel het geval. 
 
Als dorpsraad zijn wij er ons van bewust dat het formuleren van een visie met het aangeven van 
daaruit voortvloeiende plannen en projecten verwachtingen wekt. 
Verwachtingen die alleen waar gemaakt kunnen worden indien de overheden zoals Provincie, 
Gemeente en, in het kader van de Reconstructie van Noord en Midden Limburg, de gebiedscommissie 
“Leudal” hierin hun verantwoordelijkheid nemen.  
Zij zijn nu immers aan zet. 
 
Een van de vragen in de enquête was: “ Kunt u met een rapportcijfer aangeven hoe u de kwaliteit van 
de woonomgeving van Kelpen – Oler beoordeeld” en “Als u een rapportcijfer zou mogen geven voor 
de leefbaarheid van Kelpen – Oler, wat zou dat zijn? Wat het antwoord is vindt u terug in de 
overzichten van de enquête. Wij echter als dorpsraad “Kelpen – Oler zeggen: “Wij zijn zeer trots op de 
inwoners van Kelpen - Oler”. Zij hebben als inwoners van Kelpen - Oler door hun bijdrage vorm 
gegeven aan dit Dorps Omgevings Programma.  
 
 
Gert Raedts 
 
Voorzitter Stichting Dorpsraad Kelpen - Oler 
 
 
 
Kelpen – Oler, februari 2011 
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3.  Inleiding 
 

De reconstructiewet is vanaf april 2002 van kracht. Het hoofddoel van de reconstructiewet is de 
ruimtelijke structuur ten behoeve van de landbouw te verbeteren om ondermeer de veterinaire 
risico’s (o.a. varkenspest) te verminderen. Aan dit hoofddoel zijn een tweetal doelen toegevoegd: 
het verbeteren van de kwaliteit van natuur en landschap en het verbeteren van de kwaliteit van 
milieu en water. 
 
Op grond van deze reconstructiewet heeft de provincie Limburg in 2003 het reconstructieplan 
voor Noord en Midden Limburg vastgesteld. De doelen uit de reconstructiewet zijn door de 
provincie verwoord in drie opdrachten om deze doelstelling voor het landelijke gebied te 
realiseren:  

o het versterken van de sociaal economische vitaliteit,  
o het verbeteren van de omgevingskwaliteit en  
o het verminderen van de veterinaire kwetsbaarheid. 

Het reconstructieplan is niet bedoeld als visieplan, maar als plan met concrete doelen. Omdat het 
reconstructieplan betrekking heeft op een groot gebied, Noord en Midden Limburg, is in het plan 
opgenomen dat er zogenaamde Dorps Omgevings Programma’s (DOP’s) dienen te worden 
opgesteld. In deze Dop’s dienen concrete projecten te worden aangegeven om de doelen te 
bereiken. 
 
De DOP’s, dienen in principe door de gemeente Leudal te worden opgesteld. De gemeente Leudal 
heeft echter gekozen voor een DOP van alle dorpen. De gemeente stelt per dorp gelden 
beschikbaar voor het opstellen van een DOP. In een min of meer samenwerkingsproject met de 
gemeente zijn de dorpen van Leudal gestart met het opstellen van hun eigen DOP om zodoende 
bouwstenen aan te reiken die dienen voor de ontwikkeling van het “gemeente DOP”.  
Ook Kelpen – Oler heeft bij monde van de Dorpsraad het initiatief genomen om te komen tot een 
DOP voor Kelpen – Oler. 
Het is de bedoeling dat de resultaten hieruit verwerkt worden in de visie nota die de gemeente 
opstelt voor de toekomst tot 2015. Voor de doelen (projecten) die voortvloeien uit het DOP en 
welke passen in de visie van de gemeente zal door de gemeente geld vrij gemaakt moeten worden 
om deze te realiseren. 
 
Bij de totstandkoming van dit DOP voor Kelpen – Oler is door de Dorpsraad de gehele 
gemeenschap zo veel mogelijk betrokken. Er is door de dorpsraad een enquête gehouden onder 
alle inwoners van 16 jaar en ouder. Vervolgens zijn er themabijeenkomsten gehouden met 
onderscheiden leeftijdsgroepen, verenigingen en andere groeperingen. 
De bevindingen uit de enquête evenals de resultaten van de bijeenkomsten zijn verwerkt tot het 
Dorps Omgevings Programma van Kelpen - Oler 



Dorpsontwikkelingsplan Kelpen - Oler Pagina 6 
 

 

4.  Beschrijving huidige situatie Kelpen-Oler 

4.1  Algemeen. 

 

Kelpen-Oler is een kleine kern. De parochiekerk werd gebouwd 
in 1935 naar een ontwerp van J.Th.J. Cuypers en P. Cuypers jr. 
uit Roermond. De driebeukige kerk met neo-romaanse details 
midden tussen Kelpen en Oler was het begin van de vorming van 
de gezamenlijke woonkern Kelpen-Oler.  
Kelpen en Oler worden voor het eerst vermeld in 1329. Enkele 
bodemvondsten wijzen er echter op dat dit gebied ook in de 
prehistorie reeds werd bewoond.  
De voormalige openbare lagere school van Kelpen dateert van 
1905. De voormalige Rooms-katholieke lagere school van Oler 
werd gebouwd in 1929 en is nu in gebruik als brandweerkazerne.  
Het Keversbroek is een fraai stukje natuurschoon in de omgeving 
van Kelpen-Oler. Aan de rand van deze woonkern ligt het 
bedrijventerrein Kelperheide. 
 
 
 
 
 
 

Kelpen-Oler  is een van de 16 kernen van de gemeente Leudal. Per 1 januari 2010 telt deze kern 1.206 
inwoners met een gemiddelde leeftijd van 40 jaar. 
De gemeente Leudal geeft in haar Toekomstvisie 2020 de volgende beleidskeuzen aan (missie):  

• Samenleving: vitale kernen met ruimte om initiatieven te ontplooien en bestaande 
cultuur en sfeer te laten voortbestaan. 

• Wonen: Binnen de eigen gemeente zorg dragen voor een passende woning voor elke 
inwoner plus gedoseerde ontwikkeling van enkele regionale onderscheidende, 
concurrerende woonmilieus. 

• Omgeving: Bescherming van de ruimtelijke kwaliteit van het groene buitengebied en 
de kernen, met duidelijke keuzes voor nieuwe investeringen. 

• Vrije tijd: met de focus op de behoefte aan natuur, beleving, afwisseling en 
eigenheid, de “parels” in de gemeente duurzaam ontwikkelen en verbinden voor de 
bezoekers van buiten en de eigen inwoners. 

• Werken: Economische dynamiek faciliteren om de versterking van de ruimtelijke 
kwaliteiten te kunnen financieren. Focus op innovatie en duurzaamheid in 
agribusiness, zorg en toerisme gekoppeld aan kwaliteitsdoelstellingen. Het gaat om 
groei van lokale bedrijven maar ook soms in investeringen van elders aan te trekken 
(in de speerpunten) 

 
4.2  Ruimtelijk 
Kelpen – Oler bestaat uit een kern en een groot buitengebied. Kelpen – Oler ligt tussen de provinciale 
weg Roermond – Weert, het kanaal Wessem – Nederweert, de Tungelrose beek en de Hunselerdijk. 
Kelpen – Oler laat zich kenmerken door de kerk, ’t Trefcentrum, de boerderijen en de school. 
Landschappelijk gezien gaat de aandacht uit naar het kanaal, Keversbroek, Kaufven en het landschap 
in het algemeen. De oude boerderijen van de buurtschap Ensebroek en de buurtschap Ensebroek als 
landschap met een hoog landschappelijke waarde kunnen hieraan worden toegevoegd. 
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4.3  Onderscheidend van andere woonkernen. 
Volgens de bewoners heeft Kelpen-Oler geen echte kern; er is nauwelijks uitstraling, geen historie. 
Kelpen – Oler kent wel een groot landelijk gebied. Bij het in gebruik nemen van de kerk, in 1936, is 
Kelpen – Oler pas echt ontstaan. Voor die tijd vielen de inwoners van Kelpen – Oler gedeeltelijk onder 
de parochie van Ell en die van Grathem. Dit heeft er toe geleid dat de inwoners het idee hebben dat zij 
altijd hebben moeten vechten voor de kern en dat is dan ook de rede dat er een vitale gemeenschap is 
ontstaan met een heel ruim verenigingsleven. Wel wordt onderkent dat nieuwe inwoners hier minder 
aan deelnemen en nieuwe bewoners hebben het idee dat zij moeilijk aansluiting krijgen bij de huidige 
inwoners. 
 
4.4  Verbondenheid met de eigen kern. 
Ruim 80% van de bewoners van deze kern geeft aan zich verbonden te voelen met de kern Kelpen-
Oler. Uit de enquête blijkt dat 34 % geboren is in Kelpen – Oler en ruim 50% woont langer dan 10 jaar 
in Kelpen – Oler. Ook uit de enquête blijkt dat 73 personen die de afgelopen 10 jaar uit Kelpen – Oler 
zijn vertrokken, weer zouden terugkeren als zij daartoe de mogelijkheid krijgen. 
 
 
4.5  Werkklimaat 
Kelpen-Oler heeft twee bedrijventerreinen, nl. Ellerweg met 16 bedrijven en een oppervlakte van 
14,5 ha en Ellerheide met 13 bedrijven en een oppervlakte van 11,7 ha. Alleen Buggenum; Haelen en 
Ittervoort hebben een groter oppervlakte aan bedrijventerreinen. In totaal heeft Kelpen-Oler 150 
bedrijven waarvan: 
54  in de agrarische sector; 
10 industrie; 
16 in de bouwnijverheid; 
19 in de groot- en detailhandel; 
7 vervoer en opslag; 
8 horeca; 
9 advies en onderzoek; 
7 zakelijke dienstverlening; 
10 zorgsector; 
3 vrije sector; 
7 overige. 
 
26% van de mensen uit Kelpen – Oler werkt in de dienstverlening, 13 % in de industrie. Bijna 18% 
heeft een eigen onderneming met zowel mensen in dienst als geen mensen in dienst. Van de 
ondervraagde bewoners heeft 39% geen mening over de vraag of er voldoende werkgelegenheid in de 
kern is. 15% vindt dat er voldoende werk beschikbaar is; 14% vindt dat dit onvoldoende is en 39% 
heeft over dit onderwerp geen mening. 
  
4.6  Woonklimaat 
Kelpen-Oler heeft 359 woningen waarvan 94 woningen in de huursector. 
De verhuisgeneigdheid  in Kelpen – Oler is volgens de ondervraagden erg laag. Ruim 88% geeft aan 
op korte termijn niet te willen verhuizen. En van degene die op zoek zijn naar een andere woning 
hoopt 63 % toch in Kelpen – Oler een andere woning te vinden. Van de ondervraagden die op zoek 
zijn naar een andere woning betreft het grotendeels inwoners die zelfstandig willen gaan wonen en 
inwoners die kleiner willen gaan wonen. Een groot struikelblok naar het vinden van geschikte 
woonruimte is de hoogte van de prijs en het gebrek aan geschikte koopwoningen en het gebrek aan 
goede seniorenwoningen. Van de bewoners vindt 58 % dat er behoefte is aan geschikte en betaalbare 
huisvesting voor jongeren en 43 % vindt dat er geschikte seniorenwoningen moeten komen. Lokale 
bouwbedrijven en woningbouwcorporaties/ -verenigingen zouden aan deze behoefte moeten voldoen. 
De ervaren overlast in Kelpen – Oler concentreert zich met name tot een lawaaioverlast van auto’s  
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(25 %) Het belangrijkst item in deze is echter de stankoverlast van de agrarische sector en van de 
industrie en bedrijven ( 48%) De stankoverlast van de bedrijven wordt volgens de deelnemers aan de 
bijeenkomsten beïnvloed door een fruitverwerkingsbedrijf maar vooral door een groenrecyclingbedrijf 
in de directe omgeving van de kern. Bewoners aan de rand van de kern hebben veel last van lawaai 
van de autoweg (continue geruis), alsmede van vuile lucht en roetdeeltjes. 
Ruim 66% is van mening dat er gevaarlijke kruis- en verkeerspunten in Kelpen – Oler zijn.  Daarnaast 
ondervindt 60 % te hard rijden in Kelpen – Oler als een probleem. 
Onderstaand een overzicht van de te treffen verkeersvoorzieningen in Kelpen – Oler bij de 
herinrichting van wegen en straten om de verkeersveiligheid te vergroten: 
 
Vrij liggende fietspaden 180 (33,9%) 
Meer voetpaden 76  (14,3%) 
Meer trottoirs 32  (6,0%) 
Meer straatverlichting 132  (24,9% 
(Meer) verkeerslichten 14  (2,6%) 
Meer zebrapaden 70  (13,2%) 
Verlaagde trottoirranden 108  (20,3% 
Een ringweg/opwaardering N280 108  (20,3% 
Rotondes 73  (13,7%) 
(Meer) verkeersdrempels 45  (8,5%) 
Andere voorziening 33  (6,2%) 
Geen van deze voorzieningen 95  (17,9%) 
 
 
Onderstaand een overzicht van  de buurten waar men zich wel eens onveilig voelt omdat er te hard 
gereden wordt. 
 
Kelperweg 126 (23,7%) 
Rijksweg 116  (21,8%) 
Grathemmerweg 254  (47,8%) 
Ellerweg 124  (23,4%) 
Dorpskern 158  (29,8%) 
Buitengebied 138  (26,0%) 
 
4.7  Sociaal klimaat 
Kelpen – Oler heeft een heel rijk verenigingsleven.  Deze kleine gemeenschap kent ruim 16 
verenigingen. Ruim 55%  van de ondervraagden geeft aan actief lid te zijn van een of meerdere 
verenigingen.  Iets minder dan 8% is (ook) lid van een vereniging in Grathem en 20% is (ook) lid bij 
een vereniging elders. Bijna 37% van de actievelingen is daarnaast ook bestuurslid of vrijwilliger. Wel 
wordt geconstateerd dat het steeds moeilijker wordt om kader aan te trekken. Bijna 35 % vindt dat de 
kwaliteit van het verenigingsleven achteruit is gegaan. Dit geldt vooral voor de leeftijdsgroep van 17 – 
25 jaar. Met name de traditionele verenigingen hebben last van de vergrijzing. Bijna 25 % van de 
ondervraagden vindt dan ook dat gezamenlijke sportvoorzieningen met een dorp gewenst is. 
60% van de ondervraagden voelt zich veilig in de eigen kern. Het gemeentelijk gemiddeld ligt bij 
78%. Dit percentage moet dus hoger. Bijna 25% van de ondervraagden voelt zich vooral ’s avonds en 
’s nachts onveilig. Het gemeentelijk gemiddelde ligt op dit onderdeel op 15%. 
 
Onderstaand een overzicht van de plekken in Kelpen – Oler waar men zich onveilig voelt.  
 
Omgeving sportvelden en park   41 
Buitengebied     49 
Fietspad naar Grathem    33 
Dorpskern     23 
Binnenplein seniorenwoningen   11 
Europastraat       3 
Kanaalomgeving     22 
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Welke van de volgende maatregelen is volgens u nodig in Kelpen – Oler om het gevoel van veiligheid te 
vergroten: 
 
Meer blauw (politie) op straat    109  (20,5%) 
Beter overleg tussen de politie en buurtbewoners 86   (16,2%) 
Een buurtpreventieteam    76  (14,3%) 
Betere straatverlichting    127   (23,9%) 
Meer voorlichting over en drugs/alcohol of preventie 69   (13,0%) 
Meer activiteiten voor jongeren    144  (27,1%) 
Meer bewakings-/beveiligingscamera’s    22   (4,1%) 
Eigen voorzorgmaatregelen    50  (9,4%) 
Andere maatregelen    18  (3,4%) 
Geen van deze maatregelen    105  (19,8%) 
 
 
Gemiddeld wordt de leefbaarheid van Kelpen – Oler gewaardeerd op 6.27. Ruim 10% vindt dat de 
leefbaarheid vergeleken met 10 jaar geleden is verbeterd. Bijna 43% vindt dat de leefbaarheid in 
Kelpen – Oler vergeleken met 10 jaar is verslechterd. ,en 15% vindt dat er niets in deze is veranderd. 
 
4.8  Voorzieningenniveau 
Kelpen/Oler heeft een basisschool, een gemeenschapshuis met gymzaal, een peuterspeelzaal, een 
jeugdhuis met georganiseerd jeugdwerk, een bibliotheeksteunpunt, een kerk, een huisarts die twee 
maal per week een spreekuur verzorgt, twee voetbalvelden, een tennispark, een skatebaan, een 
schuttersboom, een beugelbaan en een jeu de boules-baan 
Er zijn geen winkels in Kelpen-Oler Wel is er een servicepunt ingericht maar dit servicepunt moet nog 
verder worden ingericht en verder worden uitgebreid. Via het servicepunt  en. het tankstation zijn er 
kleine voorzieningen getroffen voor de kleine dagelijkse boodschappen. Kelpen – Oler heeft geen post 
en geen bankvestiging, wel een pinautomaat en een brievenbus voor betaalopdrachten. Van de 
correspondenten vindt 69% dat het voorzieningenniveau sterk is achteruit is gegaan. Voorzieningen 
die gemist worden zijn met name een supermarkt en een bakker. Ruim 20%  vindt dat er betere 
voorzieningen moeten komen voor kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. 
 
4.9  Bestuurlijk klimaat. 
Kelpen-Oler kent geen buurtvereniging. Wel is een dorpsraad zeer actief. De bestaande culturele 
werkgemeenschap, als overkoepelend orgaan voor alle verenigingen wordt gezien als een belangrijk 
instrument voor het afstemmen van de verschillende activiteiten en het garanderen van een ruim aantal 
verenigingen in Kelpen-Oler. 
16% van de ondervraagden inwoners geven aan dat de gemeente de belangen van Kelpen-Oler 
voldoende behartigd en zich ook bewust is van de problemen die spelen in Kelpen-Oler. 
 



Dorpsontwikkelingsplan Kelpen - Oler Pagina 10 
 

 

5.  Plan van aanpak beschrijving DOP 
 
5.1  Achtergronden. 

In samenspraak tussen de Dorpsraad van Kelpen-Oler en de gemeenteraad van de gemeente 
Leudal is besloten om een Dorpsontwikkelingsprogramma, verder te noemen het DOP,  voor 
het gebied Kelpen-Oler op te stellen.  
De gemeente Leudal telt 37.000 inwoners en 16 kernen. Op grond van dit gegeven heeft het 
bestuur van Leudal aangeven sterk in te willen zetten op een kernenbeleid.  
Een DOP is een middel om gericht en planmatig te werken aan het verbeteren van de 
leefbaarheid en de eigenheid van het gebied en de inwoners. Door middel van een DOP 
worden mensen en organisaties, die een taak op het gebied van de sociale en fysieke 
leefbaarheid hebben in het gebied samengebracht. Dit om de problemen en wenselijkheden te 
benoemen waar de betreffende kern voor staat en om vervolgens oplossingen te bedenken en 
te realiseren die nauw aansluiten bij de belevingswereld van de mensen en de eigenheid van 
het gebied. Het plan geeft een visie op de ontwikkelingsrichting voor het behoud en de 
leefbaarheid in het gebied voor de komende 10 tot 15 jaar. 
Het opstellen van een DOP houdt in dat alle inwoners van het betreffende gebied in de 
gelegenheid worden gesteld om; 
- hun visie op de probleemstellingen en wenselijkheden voor de leefbaarheid in het gebied 

aan te geven; 
- de gesignaleerde probleemstellingen en wenselijkheden in rangorde van belangrijkheid te 

plaatsen; 
- oplossingen aan te dragen voor de ervaren problemen.; 
- uitvoering te geven aan projecten en programma's. 
De conclusies van een DOP zullen vervolgens verankerd moeten worden in het gemeentelijke 
beleid, het beleid van in het gebied werkzame organisaties en in de sociale structuur van de 
kernen.  
Het uiteindelijke succes van een DOP zal sterk samenhangen met de bereidheid van overheid, 
organisaties en inwoners van het gebied om de oplossingsrichtingen van het DOP te volgen en 
te stimuleren en de bereidheid en mogelijkheden in de betreffende kern om door middel van 
gezamenlijke inspanningen gewenste oplossingen te realiseren. 

  
5.2   Probleemstelling 

De aanleiding voor het opstellen van een DOP is gelegen in het feit dat het gebied Kelpen-Oler 
kan wordt gekenschetst als een landelijk gebied met een lage bevolkingsdichtheid en twee 
verspreide, kleinere woonkernen. De leefbaarheid in de kernen staat onder druk door 
ontwikkelingen als; 
- Vergrijzing. De gemiddelde leeftijd van inwoners neemt toe als gevolg van hogere 

levensverachtingen, lage geboortecijfers en het vertrek van jongere inwoners; 
- Ontgroening. Door lage geboortecijfers en vertrek van jongere inwoners neemt het aantal 

jongeren in procenten van de bevolking af; 
- Verlies van voorzieningen; Door het beperkte draagvlak haken basisvoorzieningen op het 

terrein van de leefbaarheid af. Voorzieningen op het terrein van de Algemene Dagelijkse 
Levensvoorzieningen ( ADL ) zoals winkels, basisonderwijs, maatschappelijke 
voorzieningen, gemeenschapshuizen, sport, sociaal-cultureel werk, commerciële diensten 
etc. zijn inmiddels verdwenen of dreigen te verdwijnen omdat ze moeite hebben om een 
draagvlak te behouden; 

- De ingrijpende veranderingen in de agrarische sector. Hierdoor wordt het buitengebied van 
de gemeente bedreigd. De grondgebonden agrarische sector als drager van een groot deel 
van het buitengebied verkeert vaak in moeilijke economische omstandigheden; 

- De concurrentie van sterke stedelijke centra ( Weert en Roermond ) in de directe omgeving. 
Deze centra veroorzaken een verdere verschraling van het lokale voorzieningenniveau; 
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- De concurrentie van traditionele onderwijsvormen in het Belgische grensgebied, waardoor 
de onderwijsvoorzieningen onder druk staat. 
Kelpen-Oler telt 1.161 inwoners (waarvan 608 mannen en 553 vrouwen) 

( inwoneraantallen per 1 januari 2007 ) 
 

5.3  Opdrachtformulering 
Dit plan dient kwalitatief te voldoen aan de eisen zoals deze gangbaar zijn voor DOP's en 
onder meer zijn verwoord in het programma Dorpswaardering, zoals opgesteld door de 
Verenging van Kleine Kernen in Limburg ( VKKL ). 
Voor het opstellen van het DOP zal als eis gelden dat deze door middel van een bottom-up 
proces tot stand gebracht dient te worden. Dat houdt in dat de inwoners van de kernen in de 
gelegenheid gesteld moeten worden om hun inbreng te leveren bij het benoemen van de 
probleemstellingen, het wegen van de probleemstellingen en het uitwerken van oplossingen. 
Het opstellen van het DOP is daarmee niet alleen gericht op het opstellen van een plan. Door 
middel van samenwerking door inwoners wordt een bijdrage aan de sociale cohesie geleverd, 
die in een latere fase van grote betekenis is bij het uitvoeren van oplossingen en projecten. 
 
Het DOP worden uiteindelijk aangeboden aan het gemeentebestuur van Leudal, de provincie 
Limburg, de Reconstructiecommissie in het gebied Nederweert en de betrokken 
maatschappelijke organisaties. Het DOP zal daarbij als richtinggevend kader voor het 
ontwikkelen van Kelpen-Oler gelden.  
 

5.4  Inventarisatiefase 
Het houden van een enquête onder alle inwoners van 16 jaar en ouder. Deze enquête kan 
gehouden worden aan de hand van het model van de Vereniging voor Kleine Kernen in 
Limburg. De enquête wordt huis aan huis verspreid en ook persoonlijk opgehaald bij alle 
inwoners. Deze werkwijze is vaak zeer succesvol gebleken omdat maar liefst 73% van de 
gevraagden de enquête heeft ingevuld. Door middel van een geautomatiseerd 
verwerkingsprogramma geeft de enquête een goed beeld van wat leeft onder de inwoners van 
de kern. Het programma biedt de gelegenheid om bepaalde probleemstelling en de 
eigenschappen van de invuller te koppelen. Deze crosslinks geven een gedetailleerd beeld van 
wat er leeft onder verschillende groepen van inwoners. 

 
5.5  Verdiepingsfase 

In een volgende fase zullen werkgroepen worden ingesteld om nader te discussiëren over de 
resultaten van de enquête. Deze verdiepingsslag zal uiteindelijk de basis voor de volgende 
fase, de weging, vormen.  
Zowel categoriale werkgroepen als thematische werkgroepen gaan aan de slag om een beeld te 
schetsen van Kelpen-Oler. Gedacht kan worden aan het instellen van de volgende 
werkgroepen ; 
- Midden- en Kleinbedrijf met deelname van de middenstand, de agrarische 

beroepsbevolking en de recreatiesector; 
- Verenigingen, met o.a. deelname van de voetbalvereniging, schutterij, fanfare, 

seniorenvereniging, etc. 
- Jongeren, met deelname van o.a. de Ko Kids; 
- Vrouwen, met o.a. deelname van de vrouwenvereniging 
- Ouderen met o.a. deelname van de Ouderenorganisaties 
Door de werkgroepen zal een beeld van Kelpen-Oler geschapen moeten worden met alle 
probleemstellingen en wenselijkheden. Door de werkgroepwijze zal direct een verdiepingsslag 
gemaakt worden van de gesignaleerde zaken. 
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6. Beleidsterreinen/thema’s  
 
6.1 Wonen. 
 
Algemeen 
 
In de gemeentelijke visie is als uitgangspunt geformuleerd: 
Wonen in ’t groen: 

• Ontwikkeling van één of meer ‘landgoederen in het groen’ voor hoogwaardig wonen 
Woonvisie Leudal: herstructurering en nieuwbouw plannen voor alle kernen 

• Behalve nieuwbouw een duidelijke visie op en vooral aanpak van (inclusief fasering, 
partijen,financiering, etc) de herstructurering en revitalisering van bepaalde wijken en/of 
kernen. 

•  
Visie: 
Op basis van de resultaten van de enquête en de themabijeenkomsten dienst: 

• een uitbreiding van het woningbestand afgestemd te worden op het toenemende aantal 
ouderen, evenals op degenen die als zogenaamde starters worden aangemerkt, te weten: jonge 
gezinnen en alleenstaande jongeren. 

• In het woningaanbod dient een goede balans te zijn tussen de behoefte aan koop- en 
huurwoningen.Hiertoe dienen woonvormen als levensloopbestendige woningen, senioren 
woningen, zorg woningen en appartementen te worden gerealiseerd. Het doel hiervan is 
ouderen zolang mogelijk zelfstandig te laten wonen en zelfstandig gebruik te laten maken van 
de aanwezige voorzieningen. Daarnaast dienen ouderen zo nodig gebruik te kunnen maken 
van zorgaanbod in hun directe omgeving om deze doelstelling te bereiken. 

• Deze woonvormen dienen dan ook in het centrum te worden gerealiseerd zo dicht mogelijk bij 
de bestaande voorzieningen. 

• Om het mogelijk te maken voor starters en alleenstaanden een woning in eigendom te 
verwerven dient er aanbod van goedkopere woningen te komen. 

• Groei van Kelpen-Oler moet niet een doel op zich zijn maar moet dienen om de leefbaarheid 
te vergroten of in stand te houden. 

• Gematigde groei van Kelpen-Oler is gewenst om vooral de jeugdigen die in Kelpen-Oler 
willen blijven wonen hiertoe de kans te bieden. Betaalbare woningen is een absolute must. 
Een snelle groei is niet wenselijk 

• De mogelijkheid voor alleenstaande jongeren om in Kelpen-Oler  te wonen is nauwelijks 
aanwezig. Een aanbod van kleine b.v.  eenpersoons woonvoorziening in appartementsvorm is 
nodig. Hierbij speelt de prijs huur of koop een grote rol voor deze starters. 

• Het woningaanbod dient een mix te zijn van alle prijsklassen en levensloopbestendig te zijn. 
• Bij de toewijzing van seniorenwoningen is er een tendens om hierop het autochtoniteits -

beginsel toe te passen bij toewijzing. 
• Uitbreiding van het aanbod seniorenwoningen is noodzakelijk.  
• Een goede locatie voor het bouwen van seniorenwoningen is Europastraat / Beneluxlaan en 

Limburglaan. Hierbij wordt niet alleen gedacht aan nieuwbouw maar ook aan renovatie van 
verouderde woningen. Met name de Beneluxlaan behoeft een grondige analyse want deze 
straat heeft nu een verpauperde indruk. 

• Er is behoefte aan sociale contacten. Hierbij dient bij woningbouw rekening te worden 
gehouden.  Een  zorgsteunpunt is belangrijk ter bevordering van het welzijn.Hierbij kunnen 
voorzieningen voor recreatie en ontmoeting worden gerealiseerd die algemeen toegankelijk 
zijn voor ouderen. 
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• Het moet mogelijk zijn om vrijkomende agrarische bebouwing in het buitengebied een 
bestemming te geven, bijvoorbeeld voor woondoeleinden, recreatie en/of beperkte 
detailhandel. Het buitengebied mag hierdoor echter niet negatief worden aangetast. 

• In de verdere invulling van de uitbreidingslocaties voor woningen dient zo weinig mogelijk 
serie-, systeem- en/of projectmatige bouw te worden gerealiseerd. Diversiteit van de 
woningen, zowel in de huur- als de koopsector, dient voorop te staan. Hierbij dienen in 
principe de wensen van de toekomstige bewoners leidend te zijn. 

• Lokale bouwbedrijven dienen zo veel mogelijk de nieuwbouw en verbouwingen te realiseren. 
Daarnaast  dienst individueel bouwen mogelijk te zijn. 

 
6.2 Werken 
 
Algemeen 
 
Wat de werkgelegenheid betreft is Kelpen-Oler op relatief korte afstand omringd door bedrijven die 
werkgelegenheid bieden. Diverse bedrijventerreinen in de gemeente en in Weert bieden een keur aan 
mogelijkheden.De noodzaak om werkgelegenheid in de directe omgeving te creëren ligt niet voor de 
hand, gezien de ligging van Kelpen-Oler ten opzichte van Weert en Roermond.  
 
Visie 

• Het werkgelegenheidsbeleid is geen taak en verantwoordelijkheid van de dorpsgemeenschap, 
zij kan deze trouwens op geen enkele manier beïnvloeden. 
Vestiging van bedrijven wordt vooral ingegeven door de aanwezigheid van kwalitatief, 
kwantitatief en uit economisch oogpunt concurrerende locaties. De verantwoordelijkheid 
hiervoor vindt zijn basis bij respectievelijk de gemeentelijke-, provinciale- en landelijke 
overheid.  
De verantwoordelijkheid ligt bij de gemeente om de aanwezige werkgelegenheid uit te 
bouwen en te behouden al dan niet in regionale samenwerkingsverbanden. 

• Het stimuleren en faciliteren door de gemeente van de aanwezige bedrijven met betrekking tot 
handhaven en uitbreiden van de werkgelegenheid. 

• Daar waar mogelijk voorwaarden scheppen voor vestiging van bedrijven en instellingen die 
werkgelegenheid genereren. 

• Werkgelegenheid realiseren met een grote diversiteit, in zowel de aard van het werk als in het 
gevraagde opleidingsniveau.  

• De verdere ontwikkelen van bedrijventerreinen  waarop alleen bedrijven gevestigd kunnen 
worden die uit milieu oogpunt geen overlast brengen. 

 
6.3 Verkeersveiligheid 
 
Algemeen: 
De kern van Kelpen-Oler dient uit oogpunt van verkeersveiligheid een veilig en toegankelijk gebied te 
zijn voor voetgangers, fietsers en voor het noodzakelijke plaatselijke autoverkeer evenals voor het 
openbaar vervoer. Het doorgaande autoverkeer naar Grathem moet zo beperkt mogelijk zijn en zal 
onaantrekkelijk moeten worden gemaakt. 
 
Voor voetgangers en fietsers dienen die voorwaarden aanwezig te zijn dat zij veilig hun toch al 
kwetsbare positie kunnen innemen.  
  
Buiten het centrum dient de verkeersstroom dusdanig geleid te worden zodat het onaantrekkelijk 
wordt om de route door het centrum te kiezen. Hierbij dienen de beide bedrijventerreinen in een 
directe verbinding te staan met de ontsluitingswegen.  
 
Visie: 

• Het fietspad naar de school wordt door de jeugd als te smal ervaren; 
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• De verkeerssituatie rond de bushalte wordt als zeer gevaarlijk ervaren. De voorkeur heeft de 
verplaatsing van de bushalte of de situatie rond de bushalte te verbeteren. 

• Het uitzicht bij de inham van de fietsstrook bij de Rabobank is zeer slecht. Dit wordt 
grotendeels veroorzaakt door het geplaatste informatiebord. Dit bord op een andere plaats 
zetten. 

• Het kruispunt Leuterveld,Kerkstraat en Wessemmerven  is onoverzichtelijk. Er wordt op dit 
punt nog steeds te hard gereden. De meeste houden zich niet aan de maximum snelheid van 30 
kilometer. 

• Het fietspad naar Levenroy , naast de Kelperweg, is zeer slecht. Moet dringend worden 
opgeknapt. 

• Het fietspad noordzijde Kelperweg, Zandstraat dubbelzijdig maken bij stoplicht. Zodoende 
kan aan beide zijde beveiligd worden overgestoken. 

• Kerstraat en hoek Grathemmerweg  is onoverzichtelijk door enkele dikke en grote bomen. 
• Het fietspad naar Grathem is te weinig verlicht. Aantal verlichtingspunten vermeerderen, liefs 

op zonne-energie. 
• Obstakels Grathemmerweg  tussen Kerkstraat en Limburgstraat zijn onveilig, hinderlijk en 

vragen veel onderhoud. Deze obstakels zijn niet onderhoudsvriendelijk. Er blijft veel rommel 
achter. Er is meer controle door Gemeente nodig of beter schoon houden. 

• Fietspad binnen bebouwde kom heeft veel bochten waardoor dit onveilig is. Buiten de 
bebouwde kom is de verlichting erg slecht. Veel te donker. 

• Verkeerslichten aan de Rijksweg zijn onveilig. Afstelling is niet correct en er wordt te vaak 
door rood gereden. Schatting ca 10X per uur. Een gedegen controle uitvoeren op aansturing en 
veiligheid. 

• Vachtwagen parkeerplaats voor vergunninghouders ontrekt het zicht op het Ko-kids gebouw 
en op het er naast liggend speelterrein. Ook is het onveilig voor ouders die hun kinderen naar 
de bijeenkomsten van de Ko-Kids brengen. 

• Meer dan 60 % van de deelnemers aan de enquête vinden te hard rijden een probleem in 
Kelpen-Oler. Met name op de Kelperweg; Rijksweg en zeker op de Grathemmerweg. Dit 
vraagt om meer politiecontroles  en meer waarschuwingsborden voor spelende kinderen. 

• De Grathemmerweg wordt als zeer gevaarlijk ervaren omdat het een sluipweg is met veel 
vrachtverkeer en waar te hard wordt gereden. De aansluiting van de Heideweg op de 
Gratemmerweg is onoverzichtelijk en daarom levensgevaarlijk. Maar hier effectieve 
snelheidsremmers met een sluiseffect. Zie Koppelstraat als voorbeeld. Maak hier eventueel 
een 30-kilometer zone. 

• De oversteekplaats bij de bushalte is niet veilig. Leg hier een zebrapad aan. Ook de aansluiting 
met het fietspad is niet goed en daarom ook gevaarlijk. 

 
6.4 Sociale veiligheid. 
 
Algemeen 
 
Ruim 24% van de inwoners voelt zich op bepaalde plekken in Kelpen-Oler wel eens onveilig. Deze 
plekken betreffen met name de omgeving van de sportvelden en park; het fietspad naar Grathem en de 
kanaalomgeving.  
Het sociale veiligheidgevoel is een subjectief gegeven. Het is echter belangrijk dat men  zich in de 
woonsituatie goed voelt. Over het algemeen kan gesteld worden dat in Kelpen – Oler een veilige sfeer 
heerst. Excessen zijn zeldzaam, maar lijken toe te nemen.  
Samenscholing van jongeren op bepaalde plekken in Kelpen-Oler kan bij sommige mensen een 
onveilig gevoel teweeg brengen.  
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Visie 
 

• Om het sociale veiligheidsgevoel te optimaliseren dienen binnen de gemeenschap onveilige 
situaties of plekken te worden opgeheven. Dit kan ondermeer gebeuren door een betere 
openbare verlichting op die plekken waar dit noodzakelijk is. Beter toezicht en opvoering van 
surveillance door de politie, vooral in de avond en nacht is noodzakelijk om mensen zich 
veilig te laten voelen. 

• Daadwerkelijke verstoringen van het veiligheidsgevoel dienen te worden opgelost; hierbij kan 
sociale controle een hulpmiddel zijn.  

• Openbare verlichting in de kernrandzone en het buitengebied alsmede bij de sportvelden, dient 
te worden uitgebreid. 

• De geluidsoverlast van de A2 wordt door veel inwoners als hinderlijk ervaren. De 
geluidsoverlast zal verder toenemen als de geplande verbreding van de A2 naar een drie-baans 
weg wordt uitgevoerd. Natuurcompensatie in de vorm van een bos langs te A2 is mogelijk een 
oplossing zoals gebruikelijk in Engeland.  

• Bij het kanaal onder de brug treffen zich vaak personen die zaken doen die niet kunnen. 
• Het opvang bekken voor hemelwater( overstort) langs de Limburglaan is gezien de nu en 

gezien de verwachte verhoging van het waterpeil een punt wat aandacht verdiend. De situatie 
is niet zoals dit er nu bij licht en straks zeer onveilig. Hoe meer water hoe onveiliger. 
Afvoeren op via een ander afvoersysteem richting Rhijdtbeek kan mogelijk een oplossing 
bieden. 

• Onverlichte bruggen over het kanaal zijn zowel verkeerstechnisch als sociaal als onveilig aan 
te merken. 

 
6.5 Voorzieningen 
 
Algemeen: 
Door de ligging van Kelpen-Oler dicht bij Weert en de schaalgrootte  is het niet reëel na te streven dat 
Kelpen-oler beschikt over detailhandel die voorziet in alle primaire levensbehoeften van de inwoners. 
Om volwaardig als leefbare kern te functioneren is het echter noodzaak te blijven beschikken over de 
belangrijke voorzieningen die de leefbaarheid zoveel mogelijk in stand houden. 
Een verenigingenbestand is in grote diversiteit aanwezig. 
De leefbaarheid van Kelpen-Oler dient te worden gewaarborgd door de aanwezigheid van een aantal 
basisvoorzieningen. 
De basisschool is de spil voor leefbaarheid en zonder kan dus niet.  
Het aanwezige gemeenschapshuis dient nog meer de ontmoetingsplek te zijn voor de in Kelpen-Oler 
gevestigde verenigingen en groeperingen. 
De kerk blijft nog steeds een belangrijke positie innemen met betrekking tot de religieuze beleving van 
de inwoners. Het blijft een plaats voor bezinning en een mogelijkheid voor vieringen van zowel 
droevige als feestelijke gebeurtenissen. 
Het verenigingsleven dient gestimuleerd te worden om als smeerolie van de saamhorigheid te blijven 
werken. 
De horeca blijft een ontmoetingsplek die bijdraagt tot binding van de gemeenschap 
 
Visie: 
 

• De kerk kan, als gebouw, naast de religieuze activiteiten, gebruikt worden voor andere 
activiteiten die passen bij de aard en tradities van een kerkgebouw. 

• De vloer in de gymzaal is slecht en moet verbeterd worden. 
• Nieuwelingen in Kelpen-Oler moeten op de een of andere manier informatie ontvangen over 

de activiteiten en verenigingen in Kelpen-Oler 
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• De gemeenschapsspelen wordt ervaren als een unieke kans om contacten te leggen. 
• Het servicepunt in de huidige vorm is niets en wordt niets. De omzet is te laag. Het is er 

ongezellig. Er is geen krant. Veel inwoners vinden dat het nu slecht gaat en het idee bestaat 
dat het servicepunt bewust om zeep wordt geholpen.  

• Over Kokids en Trefcentrum is men heel tevreden maar deze accommodaties moeten wel 
betaalbaar blijven en het subsidiebeleid moet dit waarborgen. Ook de school biedt 
accommodatiemogelijkheden.  

• De accommodatie van de voetbalclub is slecht en moet aangepast worden. 
• De speeltuin in Kelpen-Oler is dringend aan een opknapbeurt toe. 
• De bibliotheek moet een impuls gegeven worden om een mooie plek in Kelpen-Oler te 

krijgen. Het probleem bij de realisatie hiervan is geld. Een subsidie van  € 25.000,- moet 
voldoende zijn om dit plan te realiseren. Er is inmiddels een plan ontwikkeld voor een goede 
verbinding om te komen tot een leescentrum. Organisatie is nu Bibliocentrum. 

• Er is behoefte aan een brochure die informatie verstrekt over de beschikbare voorzieningen, 
verenigingen en steunpunten die ter beschikking staan voor de gemeenschap en hun inwoners. 
Het opzetten van deze brochure moet op korte termijn opgepakt worden. Deze brochure bevat 
voor nieuwe bewoners direct veel informatie over wonen in Kelpen-Oler.  

• Hoe kunnen we Kelpen-Oler aantrekkelijk maken op diverse gebieden. Te denken valt aan 
wandelroutes, toegankelijk maken van natuur gebieden en recreatie. Cultuur en historische 
gebouwen en objecten toegankelijk maken en onder de aandacht brengen. Bv.  Opzetten van 
een dorpsommetje.  

• Het opnemen van interessante gebieden en objecten in fietsroutes (Knooppunten)of 
wandelroutes. Ontwikkelen van toerisme en recreatie passend in de benadering van de 
Gemeente. Parel van Limburg . In dit kader passende natuur compensatie te ontwikkelen, een 
groene long  in de strook langs de A2en Kanaal.  Hierdoor wordt ook een geluidsreductie voor 
de woonkern verkregen. 

• De contacten tussen Culturele Werkgemeenschap, Dorpsraad en Verenigingen intensiveren 
met als doel: Leefbaar houden de Gemeenschap Kelpen-Oler. Een algemeen gedragen 
activiteit is het gemeenschapsspelen. Deze moet behouden blijven. 
 

6.6       Onderwijs en aanpalende voorzieningen 
 
Algemeen: 
 
Voor de leefbaarheid van Kelpen-Oler is een voorziening als een basisschool van eminent belang en 
wordt vaak als spil voor de leefbaarheid in een dorp gezien. 
Het gemeentelijk uitgangspunt is dat elk kerkdorp vooralsnog een eigen basisonderwijs voorziening 
houdt. Om de kwaliteit van het onderwijs op de kerkdorpen te waarborgen kan in de toekomst 
betekenen dat basisscholen van diverse kerkdorpen onder een management vallen.  
 
Visie: 
 

• Voor de huidige generatie van jonge ouders is het belangrijk dat de school open is van 8 uur 
tot 18.00 uur. Dit betekent dar er geïnvesteerd met worden in buitenschoolse opvang. Nu gaan 
velen voor de buitenschoolse opvang naar Heythuijsen. Het schoolgebouw is met weinig 
middelen aan te passen om de buitenschoolse opvang binnen dit gebouw te realiseren. Nu kan 
Wel.kom ook de tussenschoolse opvang regelen. 

• De buitenschoolsopvang; peuterspeelzaal tussenschoolse opvang en eventueel de crèche en 
centrum voor lezen integreren op slechts een plaats in het dorp en wel in de school. De 
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suggestie is dan ook om een totaalplaatje te maken met alle betrokkenen. Aanloopverliezen 
voor het aanpassen van de school moeten in dit plaatje goed gemaakt worden. 

• Maak de school breder met bovengenoemde activiteiten dan wordt zodoende de school een 
centrum van waaruit alle genoemde activiteiten aangestuurd en gerund worden. Dit heeft voor 
alle deelnemende partijen een duidelijke meerwaarde. Nu 100 leerlingen herhuisvesten biedt 
tot herschikking van ruimte op deze visie te realiseren. 

• Het servicepunt zou ook een geschikte plaats in de school kunnen krijgen. 
• Het steunpunt bibliotheek loopt goed. De openingstijden zijn zelfs verruimd. De bedoeling is 

om dit steunpunt verder uit te bouwen. 
• De gemeente voert op het gebied van onderwijs een passief beleid en heeft geen duidelijke 

visie. De peuterspeelzaal moet nu europees worden aanbesteed. Het eisenpakket is door de 
gemeente enorm opgekrikt en de papieren rompslomp van verantwoorden is enorm. Per 1 
januari 2010 zou de peuterspeelzaal onder een instelling vallen. Er moeten dan 2 betaalde 
krachten komen waardoor alle professioneler maar ook duurder zal worden. Oplossing: maak 
een brede school met verschillende participanten. 

• Aandachtspunt heeft ook de taalvaardigheid die lager is dan het gemiddelde. In een brede 
school kan er effectiever aan dit probleem gewerkt worden. Er kunnen dan gezamenlijke 
projecten worden opgezet. 

 
6.7 Verenigingsleven 
 
Algemeen 
 
Het verenigingspakket is heel breed. Zowel sportverenigingen, cultuurverenigingen als 
ontspanningsverenigingen staan open voor de gemeenschap. Behoudens een ontmoetingsclub voor 
jongeren bestaat er geen noodzaak en/of behoefte om een bepaalde soort verenigingen aan dit pakket 
toe te voegen. Op zeer korte afstand zijn nagenoeg alle soorten verenigingen die niet in Kelpen-Oler 
zijn gevestigd, beschikbaar. 
Er is geen noodzaak het bestaande aantal en soorten verenigingen verder uit te breiden. Om de 
bestaande verenigingen ook in de toekomst adequaat te kunnen laten blijven functioneren, dient het 
aantal vrijwilligers op peil te komen en te worden gehouden. De regelgeving van overheidswege, met 
de daaraan gekoppelde verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, belemmert de bereidheid. Hierdoor 
staat het vrijwilligerswerk fors onder druk. . Onderzoek dienst verder plaats te vinden naar 
samenwerking of fusie met verenigingen in Grathem 
 
Visie: 
 

• Er dient gekomen te worden tot een ontmoetingsaccommodatie (plek) voor de jongeren in de 
leeftijdscategorie van 12 tot 16 jaar. Daarnaast zou een initiatief te waarderen zijn voor een 
open podium voor bandleden van 14 – 18 jaar. 

• Onderzocht moet worden  in hoeverre bepaalde bestuurlijke taken, regelzaken en/of 
administratieve taken kunnen worden onder gebracht in een soort centraal verenigingsbureau 
zodat de verenigingen zich kunnen bezig houden met hun eigen activiteiten. 

• Verenigingen en instellingen dienen te beschikken over voldoende vrijwilligers om de 
continuïteit in stand te houden. Hiertoe wordt het tot stand brengen van een permanente 
commissie gestimuleerd, als taak van de Culturelen, die een databank beheert waarin vraag en 
aanbod van vrijwilligers voor alle verenigingen en instanties in Kelpen-Oler wordt afgestemd.  

• Laat de gezamenlijke verenigingen iets organiseren zodat ook de andere leden van 
verenigingen en niet leden bereikt worden. 

• Bij het organiseren van activiteiten bij de verschillende verenigingen moet meer rekening met 
elkaar gehouden worden. Dit kan gerealiseerd worden via de “Culturelen”  Werkgemeenschap 
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Laat alle verenigingen een jaarprogramma maken en zich ook daar aan houden. De coördinatie 
leggen bij de “Culturelen” Werkgemeenschap.  

• Stimuleer de samenwerking met andere verenigingen want dit heeft grote voordelen. 
• De Klepper wordt door de jeugd slecht gelezen omdat de informatie ontbreekt van de 

activiteiten in het dorp. Ook de indeling in de Klepper wordt als slecht ervaren. 
6.8        Recreatie 

 
Algemeen 
 
Naast de recreatie die de activiteiten van de diverse verenigingen met zich mee brengen bieden andere 
recreatiefaciliteiten ontspanningsmogelijkheden. Recreëren omvat echter ook het elkaar desgewenst 
kunnen ontmoeten. Op zich zijn er voldoende mogelijkheden voorhanden om te recreëren voor zowel 
jongeren als ouderen. Naast de aanwezigheid van verenigingen biedt het buitengebied prima 
wandelmogelijkheden. Het aanwezige gemarkeerde fietsers-knooppunten-netwerk is een prima vorm 
van recreëren. 
De ontmoetingsfunctie voor het groeiend aantal senioren moet vorm gaan krijgen. 
 
Visie 
 

• Ontwikkel ontmoetingsmogelijkheden voor senioren, waarbij naast recreatie aandacht wordt 
geschonken aan de zorgfunctie voor ouderen. De jongere ouderen zijn een specifieke 
doelgroep die vraagt om activiteiten. 

• De recreatieve mogelijkheden die het buitengebied van Kelpen-Oler biedt verder ontwikkelen 
en toegankelijk maken. Het open karakter van het buitengebied dient hierbij in takt te blijven 
en mag niet verder “verstenen” of verpauperen. Wandelmogelijkheden worden aangeduid. 

• In de kern en het buitengebied wordt een gemarkeerd wandel-knooppunten-netwerk uitgezet, 
dat grotendeels toegankelijk is voor minder validen. 

• Eigenaren van vrij komende agrarische gebouwen worden gestimuleerd om deze in te richten 
als groepsrecreatie zoals bijvoorbeeld een kampeerboerderij. 

• Open gebied rond Kelpen-Oler moet uit oogpunt van natuur en recreatie gehandhaafd blijven. 
• Als de gemeente plannen maakt voor het buitengebied van Baexem; Ell en Grathem  dan moet 

er ook overleg plaatsvinden met Kelpen-Oler want er bestaan dan raakvlakken met het 
buitengebied van Kelpen-Oler. 

 
6.9 Bestuurlijk klimaat 
 
.Algemeen 
 
Voor het goed functioneren van het dorp is een goede bestuurlijke relatie met de Gemeente Leudal 
belangrijk. De gemeenteraad stelt immers het gemeentelijke beleid vast, wat ook bepalend is voor de 
kerkdorpen. Deze goede relatie wordt momenteel door de gemeenschap niet als zondermeer positief 
beoordeeld.  Ruim 40% zou meer informatie willen ontvangen over de activiteiten van de gemeente. 
Er dient een dusdanige relatie te bestaan tussen de burgers en de (gemeentelijke) overheid dat de 
burger het vertrouwen heeft dat zijn belangen als inwoner van de gemeente Leudal op een adequate 
wijze worden behartigd.  
Hiertoe dient er betrokkenheid te bestaan bij de lokale besluitvorming gebaseerd op wederzijds 
vertrouwen. 
 
Visie: 
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• De gemeente betrekt de inwoners meer bij de totstandkoming van de besluitvorming. De 
gemeente organiseert hiertoe informatiebijeenkomsten en inspraakbijeenkomsten in het dorp. 
Hierin komen onderwerpen aan de orde die op dat moment betrekking hebben op het dorp in 
zijn algemeenheid. 

• In het kader van gebiedsgericht werken wordt in Kelpen-Oler door de gemeente een periodiek 
“spreekuur” ingesteld zodat rechtstreekse communicatie ontstaat tussen de gemeente en de 
inwoners over zaken die mensen persoonlijk betreffen.  

 
6.10       Dorpsraad 
 
Algemeen: 
Ruim 62 % van de ondervraagden vindt dat de dorpsraad  de belangen van Kelpen-Oler goed of 
voldoende behartigd. 
Om de goede bestuurlijke relatie met de gemeente voor de inwoners te realiseren dient de dorpsraad 
als spreekbuis voor het dorp bij de gemeente te fungeren. Hierbij gaat het niet om individuele 
uitvoeringszaken maar om beleidszaken die meer dorpsgericht zijn. Het werk van de dorpsraad wordt 
door 72 % van de inwoners als belangrijk ervaren. De dorpsraad wordt door de inwoners van Kelpen-
Oler gezien als het contactorgaan met betrekking tot algemene Kelpen-Olerse beleidszaken richting 
gemeente. De inwoners voelen zich direct betrokken bij het werk van de dorpsraad en participeren 
hierin actief. De dorpsraad staat tussen de inwoners en voelt zich betrokken bij het wel en wee van de 
gemeenschap. 
 
Visie: 

• De dorpsraad betrekt de inwoners actief bij hun maandelijks overleg. 
• De dorpsraad interesseert de inwoners dusdanig voor hun werk dat bij vacatures het aantal 

kandidaten het aantal vacatures overtreft en daardoor de leden van de dorpsraad niet door 
benoeming maar door verkiezing zitting nemen in de dorpsraad. 

• De dorpsraad houdt jaarlijks contactbijeenkomsten met de in Kelpen-Oler gevestigde 
verenigingen en groeperingen. 
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7 Het aanzien van Kelpen-Oler in 2017. 
 
Ontwikkelingen gaan altijd door, met of zonder het DOP dat in 2011 voor Kelpen-Oler werd 
vastgesteld. Veel is veranderd, deels ten goede deels ook niet. Onderstaande rubrieken geven een 
overzicht van de huidige situatie: het jaar 2017. 
 
 
Wonen 
 
De in 2011 ingezette, gewenste en verwachte uitbreiding van het aantal woningen in Kelpen-Oler is tot 
stand gekomen; de problematiek die samen hing met de voor de woningbouw belemmerende 
milieucirkels is opgelost.  
De woningbouw is in een scala van verscheidenheid gerealiseerd. Hierbij zijn zowel huurwoningen, 
koopwoningen al dan niet in projectbouw ontwikkeld. Aan de lege plekken van Kelpen-Oler, is vooral 
de particuliere bouw op vrije kavels doorgevoerd. 
Door de vergrijzing is het aantal senioren, zoals voorspeld, fors toegenomen. Het woningaanbod is in 
het afgelopen decennium mede hierop afgestemd. Het evenwicht in vraag en aanbod van 
seniorenwoningen, zorgwoningen en appartementen is weliswaar nog niet bereikt, maar er is geen 
sprake meer van een nijpend tekort. De behoefte aan woningen voor alleenstaanden is beperkter 
gebleken dan verwacht en daarom geen knelpunt meer. 
Er is een goed aanbod aan betaalbare starterwoningen voor de eigen bewoners van Kelpen-Oler en 
voor oud-bewoners van Kelpen-Oler die zich weer hier willen vestigen. 
 
Werken 
 
De bedrijvigheid op de bedrijventerreinen is verder ingevuld. Beide bedrijfsterreinen hebben een 
facelift ondergaan en liggen er nu prachtig bij. De vroegere geluidsoverlast en vooral de stankoverlast 
is geen item meer. De infrastructuur is goeddeels gereed, de vestiging van bedrijven blijft echter 
ruimschoots achter bij de voorspelde verwachtingen. De hoge milieu eisen, die terecht gesteld worden, 
vertragen een snelle invulling. De uiteindelijke voltooiing van dit bedrijven- park wordt niet eerder 
dan 2020 verwacht. 
 
Verkeersveiligheid 
 
Door beperkende stop- en parkeermogelijkheid is de positie van voetgangers rondom de basisschool 
sterk verbeterd. 
De bushalte is verplaatst en het uitzicht bij de inham van de fietsstrook bij de Rabobank is nu prima.r 
slecht. Het kruispunt Leuterveld,Kerkstraat en Wessemmerven  is overzichtelijk. Het fietspad naar 
Levenroy , naast de Kelperweg, is geheel opgeknapt en het fietspad noordzijde Kelperweg, Zandstraat 
is dubbelzijdig gemaakt  Het fietspad naar Grathem is mooie verlicht met verlichtingspunten op op 
zonne-energie. De verkeerslichten aan de Rijksweg zijn goed afgesteld. De vachtwagen parkeerplaats 
voor vergunninghouders is opnieuw ingericht zodat ook  het zicht op het Ko-kids gebouw en op het er 
naast liggend speelterrein goed is. De Grathemmerweg heeft snelheidsbeperkende  maatregelen 
gekregen en de aansluiting van de Heideweg op de Gratemmerweg is sterk  De oversteekplaats bij de 
bushalte heeft een zebrapad gekregen. 
 
 
Sociale veiligheid 
Door relatief kleine en goedkope aanpassing zijn in het centrum de plekken, die door de inwoners als 
meest onveilig werden aangewezen, verdwenen. Openbare verlichting in de kernrandzone en het 
buitengebied alsmede bij de sportvelden, dient te worden uitgebreid. 
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De geluidsoverlast van de A2 is enorm verminderd ondanks de verbreding naar een 3-baans. De 
natuurcompensatie in de vorm van een bos langs te A2 is de oplossing gebleken zoals gebruikelijk in 
Engeland.  
 
 
Voorzieningen 
Het gemeenschapshuis heeft zijn plaats als ontmoetingscentrum uitgebreid door het onderbrengen van 
een aantal servicetaken voor de gemeenschap. In samenhang met de activiteiten voor ouderen en 
jongeren in de omgeving van “Ko-kids beschikt de gemeenschap over voldoende mogelijkheden voor 
de inwoners om sociale contacten te onderhouden. 
In de kerk vinden naast de kerkelijke activiteiten bij tijd en wijle concerten en kunstmanifestaties 
plaats. De gemeenschapsspelen zijn een jaarlijks groot succes. De accommodatie op de sportvelden 
zijn verbeterd en de tennisclub heeft zijn douches. 
 
Onderwijs en aanpalende voorzieningen 
Hoewel het aantal basisschoolleerlingen iets is afgenomen mogen we ons verheugen op prima 
basisonderwijs voor de kinderen. Het management van de basisschool voert tevens het management 
over de scholen van Baexem en Grathem. Intussen is de situering van de peuterspeelzaal bij de 
basisschool ” gerealiseerd. Er een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang is ook een onderdeel 
van de basisschool alsmede de bibliotheek. Lezen is een hot item.. 
 
Verenigingsleven 
Het aantal verenigingen is gelijk gebleven. De bereidheid om als vrijwilliger te fungeren blijft zeer 
beperkt. De ingestelde databank om het aanbod en de vraag van vrijwilligers op elkaar af te stemmen 
heeft hierop geen positieve invloed gehad.  
 
Recreatie 
Het wandelknooppunten netwerk is volledig gerealiseerd Nabij de ”Eikenhof” is een groepsrecreatie 
gebouw gerealiseerd in de boerderij “xxx 
 
Buitengebied en kernrandzone 
Het buitengebied heeft zijn open karakter behouden en is niet verder versteend. De overgang tussen 
kern en buitengebied, de zogenaamde kernrandzone, is deels ingevuld door natuurontwikkeling;. Door 
de begrenzing van de kern aan de noordzijde met woningbouw in de vrije sector, met een diversiteit 
aan grotere bouwkavels, is een min of meer natuurlijke en geleidelijke overgang naar het buitengebied 
gerealiseerd. 
 
Cultuur historie 
Door het plaatsen op de monumentenlijst is een groot deel van de kenmerkende woningen en 
gebouwen in Kelpen-Oler beter bewaard voor het nageslacht. 
 
Bestuursklimaat Gemeente 
Door invoering van gebiedsgericht werken door de gemeente is de kloof tussen gemeente en inwoners 
fors verminderd en voelt men zich meer betrokken bij het gemeentelijke beleid. 
 
Bestuursklimaat Dorpsraad 
Door het verder invullen van het proces van burgerparticipatie is de dorpsraad een formeel 
adviesorgaan geworden van de gemeente. 
De belangstelling voor het werk van de dorpsraad is fors toegenomen. Elke vier jaren worden 
verkiezingen gehouden voor de bemensing van de dorpsraad. 
 
 
 
 



Dorpsontwikkelingsplan Kelpen - Oler Pagina 22 
 

Mede door enthousiasme en inzet van de inwoners, dorpsraad en gemeente heeft Kelpen-Oler de 
afgelopen 10 jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt. 
Wie bij het schrijven van het Dop in 2010 deze ontwikkeling had voorspeld zou niet serieus 
genomen zijn.  
8. Bijlage Begripsbepalingen 
 

Bestemmingsplan 
 
Een plan van de gemeente waarin het gebruik van de gronden juridisch is vastgelegd. Het kan gaan om 
(delen van) de dorpskom maar ook om het buitengebied. Het bestemmingsplan is een juridisch 
toetsingskader. Dat betekent dat bijvoorbeeld bij een bouwaanvraag gekeken wordt of het wel past in het 
bestemmingsplan. 
 
Buitengebied 
 
Het gebied dat in de planologie van de gemeente en provincie valt buiten de vastgestelde kern van een plaats 
en/of dorp.  
 
Dorp Omgevings Programma 
 
Plan waarin de dorpsbelangenorganisaties vanuit de dorpsvisie aangeven wat de gewenste ontwikkeling is 
voor de leefbaarheid van het dorp en waarin concrete uit te voeren projecten zijn opgenomen. 

 
Dorpsvisie;  

 
Plan waarin de dorpsbelangenorganisatie, aan geeft wat de gewenste ontwikkeling is van de leefbaarheid 
van het dorp en de naaste omgeving. 
 
Inbreidingslocatie 
 
Een locatie die gelegen is binnen de kern van een plaats en/of dorp en geen verruiming van de kern met zich 
mee brengt. 
 
Kernrandzone 
 
Het gebied dat de overgang vormt van de voor een plaats en/of dorp vastgestelde kern en het vastgestelde 
buitengebied.  
 
Milieucirkel 
 
Een ruimtelijke virtuele cirkel om een (agrarisch) bedrijf waarbinnen belemmeringen aanwezig zijn voor 
verdere ontwikkeling van activiteiten; in dit verband veelal woningbouw.  
  
Reconstructieplan 
 
Een plan om te komen tot een samenhangende oplossing van de problemen die ontstaan zijn door de hoge 
veedichtheid. Hierbij dient de sociaal economische vitaliteit en de omgevingskwaliteit te worden versterkt 
terwijl de kwetsbaarheid van de veeteelt dient te verminderen. 
 
Reconstructiewet 
 
De wet die regelt hoe de ruimtelijke structuur t.b.v. de landbouw dient te verbeteren, alsmede de kwaliteit 
van natuur, landschap, milieu en water. 

 
Streekplan 
 
Provinciaalplan dat een globaal overzicht geeft van allerlei ideeën op het gebied van de ruimtelijke 
ordening. Meestal betreft het grondgebied van de gehele provincie, soms echter ook op delen van de 
provincie. 
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Bij het opstellen van een bestemmingsplan of een structuurplan moet de gemeente rekening houden met het 
streekplan. 

 
Structuurplan 
 
Een plan van de gemeente dat het ruimtelijke beleid van de gemeente in hoofdlijnen weer geeft. Hierbij 
wordt een beeld gegeven van de verwachte en gewenste ontwikkelingen die van invloed zijn op de 
ruimtelijke ordening. Het is lange termijn plan. Heeft geen bindend karakter en dient als leidraad voor de 
meer op uitvoering gerichte plannen, bijvoorbeeld het bestemmingsplan 
 
Structuurvisie 
 
Vaak niet officiële gemeentelijke plannen die worden gemaakt als voorbereiding op bijvoorbeeld een 
bestemmingsplan en hebben betrekking op onderdelen van de gemeente. 
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9. Bijlage uitwerking enquête. 
 
Voorwoord. 
 
 
 
Geachte lezer,  
 
Deze enquête had tot doel om een aantal vragen en/of stellingen die betrekking hebben op het te ontwikkelen 
Dorpsontwikkelingsplan Kelpen-Oler te toetsen aan de mening van inwoners van Kelpen-Oler.  
De uitkomsten van deze enquête worden mede als basis gebruikt voor de te houden  themabijeenkomsten, die 
vervolgens moeten leiden tot een Dorpsontwikkelingsplan.. 
 
De vragenlijst is opgebouwd uit een aantal onderdelen. Na enkele algemene vragen, hebben de overige vragen 
betrekking op onderwerpen zoals, oordeel leefbaarheid, plaatselijke woningbehoefte, voorzieningen, 
werkgelegenheid, sociale veiligheid, kwaliteit woonfunctie, informatie en bestuur en initiatieven vanuit het dorp. 
 
Het aantal uitgezette enquête formulieren was 850, hiervan zijn 621 formulieren terug ontvangen. Van de terug 
ontvangen formulieren waren echter 90 formulieren blanco of slechts gedeeltelijke ingevuld en daarom 
onbruikbaar. Met een score van 63 % is de enquête representatief. 
 
Onderstaand treft u de representativiteittoets aan per leeftijdscategorie en geslacht. 
 
 
Leeftijdsgroep     inwoners  respondenten 
  Man      vrouw Man Vrouw 
 
16  - 17    18   16    6     5 
18 -  24    28   35  14   25 
25 -  44  182 148 101 101 
45 -  59  143 126   92   84 
60 -  64    35   34   23   15 
65 – 74    55   52   22   24 
75 -  84    32   29     7     9 
85+      3     3     3     0  
 
Algemene vragen: 
 
Vraag :  2  
Bent u de hoofdbewoner van dit huishouden? 
 
ja, formeel ben ik de hoofdbewoner   268 (50,5%) 
nee, ik ben medebewoner   199 (37,5% 
nee, ik ben inwonend kind   51 (9,6%) 
nee, mijn positie als huisgenoot is anders 13 (2,4%) 
 
Vraag:  3  
Wat is uw geslacht? 
 
Man 268  (50,5%) 
Vrouw 263  (49,5%) 
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  Representativiteittoets man 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Representativiteittoets vrouw 
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Vraag:  4  
Tot welke leeftijdsgroep behoort u? Man Vrouw Totaal   
 
16-17  6 5 11  (2,1%) 
18-24 14 25 39  (7,3%) 
25-44 101 101 202  (38,0% 
45-59 92 84 176  (33,1% 
60-64 23 15 38  (7,2%) 
65-74 22 24 46  (8,7%) 
75-84 7 9 16  (3,0%) 
85+ 3 0 3  (0,6%) 
 
Vraag:  5  
Wat is of zijn de reden(en) dat u in Kelpen-Oler woont? 
 
Hier geboren 180  (33,9%)  
Werk in de buurt 95  (17,9%) 
Opleiding is in de buurt 7  (1,3%) 
Familie in de buurt 80  (15,1%) 
Hou van dorpsleven 144  (27,1% 
Hou van het platteland 168  (31,6% 
Beschikbaarheid van woning 147  (27,7% 
Hier met pensioen gegaan 4  (0,8%) 
Hier getrouwd 122  (23,0% 
Hier op mezelf gaan wonen 22  (4,1%) 
Met familie meegekomen 23  (4,3%) 
Anders 38  (7,2%) 
 
 
Vraag:  6  
Van welk vervoermiddel maakt u het meeste gebruik? 
 
     Man Vrouw Totaal 
Auto 234 227 461 (86,8%) 
Motor 0 1 1  (0,2%) 
Brommer 3 1 4  (0,8%) 
Fiets 23 21 44  (8,3%) 
Lijnbus 4 10 14  (2,6%) 
Belbus 2 1 3  (0,6%) 
Taxi 0 0 0  (0,0%) 
Trein 1 1 2  (0,4%) 
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Meest gebruik vervoermiddel

Auto
Fiets
lijnbus

 
 
 
Vraag:  7  
Indien u niet deelneemt aan vrije tijd activiteiten, waarom doet u dat niet? 
 
Geen interesse 171 (32,2%) 
Geen tijd 147  (27,7% 
Onpraktische openingstijden 15  (2,8%) 
Door lichamelijke problemen 31  (5,8%) 
Te duur 1  (0,2%) 
Te weinig publiciteit 20  (3,8%) 
 
Onderverdeling naar leeftijd en geslacht: 
 
Man 16-17 18-24 25-44 45-59 60-64 65-74 75-84 85+ totaal 
Geen interesse 3 5 28 32 4 6 2 0 80 
Geen tijd 2 3 37 25 5 5 1 0 78 
Onpraktische 
openingstijden 

0 0 4 2 0 0 2 0 8 

Lichamelijke 
problemen 

1 1 5 3 3 2 3 2 20 

Te duur 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Te weinig 
publiciteit 

0 1 4 5 1 0 0 0 11 

Totaal 7 10 78 67 13 13 8 2 198 
 
 
Vrouw 16-17 18-24 25-44 45-59 60-64 65-74 75-84 85+ totaal 
Geen interesse 1 6 33 34 5 8 4 0 91 
Geen tijd 1 7 32 21 2 3 3 0 69 
Onpraktische 
openingstijden 

0 0 2 5 0 0 0 0 78 

Lichamelijke 
problemen 

0 1 1 5 0 3 1 0 11 

Te duur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Te weinig 
publiciteit 

0 0 8 1 0 0 0 0 9 

Totaal 2 14 76 66 7 14 8 0 187 
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Vraag:  8  
Indien u het afgelopen jaar gebruik heeft gemaakt van de volgende diensten, hoe beoordeelt u 
de kwaliteit daarvan? 
 Goed Redelijk Slecht  
Huisartsenpost 120 92 17  
Wijkverpleging/Thuiszorg  31 5 2  
Verpleegk. die huisbezoeken aflegt   8 1 0  
Hulp in de huishouding  12 1 0  
Ambulance  31 4 0  
Kraamverpleging  20 0 1  
Uitleenbare medische apparatuur  15 5 0  
Maaltijdbezorging (Tafeltje Dekje)    4 1 0  
Professionele hulpverlening   5 3 1  
Fysiotherapeut  65 17 1  
Ziekenhuis 129 43 3  
Apotheker 115 15 1  
Opticien  71 21 2 
Tandarts  72 20 3 
 
 
Vraag:  9  
Krijgt u hulp van een vriend of kennis bij één van de volgende zaken? 
 
Aankleden  4  (0,8%) 
Wassen  6  (1,1%) 
Boodschappen doen/winkelen 12  (2,3%) 
Maaltijden bereiden  8 (1,5%) 
Huishoudelijk werk 26  (4,9%) 
Onderhoud tuin/klussen 33  (6,2%) 
 
Vraag:  10  
Bestaat er in Kelpen-Oler behoefte aan één of meer van de volgende voorzieningen? 
 
Verzorgingstehuis 33  (6,2%) 
Begeleid wonen complex 57  (10,7%) 
Thuiszorg 63  (11,9%) 
Kinderdagverblijf 81  (15,3%) 
Buitenschoolse opvang 93  (17,5%) 
Anders 13  (2,4%) 
 
 
Vraag:  11  
Neemt u of uw kind(eren) deel aan de volgende activiteiten en zo ja waar? 
 
1=ja in Kelpen-Oler 296 
2= ja in Grathem  42 
3= ja elders 106 
4=nee 288 
 
Vraag:  12  
Wat is uw mening over de volgende (sport)faciliteiten? 
  Goed Redelijk Slecht Geen mening  
Voetbal 185 (34,8%)    48 (9,0%)        7 (1,3%)        288 (54,2%) 
Tennis 110 (20,7% 35 (6,6%) 1 (0,2%) 380 (71,6%) 
Zwemmen 37 (7,0%) 17 (3,2%) 29 (5,5%) 442 (83,2%) 
Senioren 57 (10,7%) 28 (5,3%) 3 (0,6%) 438 (82,5%) 
Paardrijden 26 (4,9%) 14 (2,6%) 10 (1,9%) 474 (89,3%) 
Fitness/aerobics 28 (5,3%) 11 (2,1%) 18 (3,4%) 467 (87,9%) 
Wielersport/mountainbiken 9 (1,7%) 5 (0,9%) 9 (1,7%) 501 (94,4%) 
Golf 8 (1,5%) 4 (0,8%) 5 (0,9%) 507 (95,5%) 
Fanfare 127 (23,9% 22 (4,1%) 3 (0,6%) 373 (70,2%) 
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Schutterij 113 (21,3% 14 (2,6%) 1 (0,2%) 397 (74,8%) 
Blijf fit 51 (9,6%) 18 (3,4%) 0 (0,0%) 455 (85,7%) 
Biljarten 60 (11,3%) 16 (3,0%) 0 (0,0%) 448 (84,4%) 
Darts 40 (7,5%) 23 (4,3%) 0 (0,0%) 461 (86,8%) 
Muziekles 57 (10,7%) 25 (4,7%) 1 (0,2%) 441 (83,1%) 
Zij-actief 63 (11,9%) 20 (3,8%) 1 (0,2%) 442 (83,2%) 
Volleybal 33 (6,2%) 32 (6,0%) 2 (0,4%) 457 (86,1%) 
Yoga 25 (4,7%) 9 (1,7%) 2 (0,4%) 488 (91,9%) 
Kinderkoor 78 (14,7%) 13 (2,4%) 0 (0,0%) 433 (81,5%) 
Zangkoor 49 (9,2%) 17 (3,2%) 3 (0,6%) 455 (85,7%) 
Dansgarde 95 (17,9%) 15 (2,8%) 2 (0,4%) 412 (77,6%) 
Kokids 161 (30,3% 14 (2,6%) 0 (0,0%) 351 (66,1%) 
Carnavalsvereniging 100 (18,8% 51 (9,6%) 7 (1,3%) 365 (68,7%) 
Andere 12 (2,3%) 3 (0,6%) 0 (0,0%) 508 (95,7%) 
 
 
Vraag:  13  
Indien u niet deelneemt aan sportactiviteiten, waarom doet u dat niet? 
 
Geen interesse 190  (35,8%) 
Geen tijd 163  (30,7% 
Onpraktische openingstijden 17    (3,2%) 
Door lichamelijke problemen 49    (9,2%) 
Geen vervoer 3      (0,6%) 
Te duur 4      (0,8%) 
Onbekend met activiteit 32    (6,0%) 
 
Analyse naar leeftijd en geslacht: 
 
Man 16-17 18-24 25-44 45-59 60-64 65-74 75-84 85+ totaal 
Geen interesse 2 3 36 36 3 4 2 0 86 
Geen tijd 1 4 44 27 5 5 2 0 88 
Onpraktische 
openingstijden 

0 1 3 2 0 0 0 0 6 

Door lichamelijke 
problemen 

0 1 6 7 4 6 2 2 28 

Geen vervoer 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Te duur 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Onbekend met 
activiteit 

1 1 7 6 1 0 0 0 16 

Totaal 4 10 97 78 13 16 6 2 226 
 
 
Vrouw 16-17 18-24 25-44 45-59 60-64 65-74 75-84 85+ totaal 
Geen interesse 2 10 44 36 4 7 1 0 104 
Geen tijd 1 11 33 23 2 2 3 0 75 
Onpraktische 
openingstijden 

0 1 5 5 0 0 0 0 11 

Door lichamelijke 
problemen 

0 1 3 10 1 5 1 0 21 

Geen vervoer 0 1 0 1 0 0 0 0 2 
Te duur 0 1 1 0 1 0 0 0 3 
Onbekend met 
activiteit 

0 0 10 4 0 2 0 0 16 

Totaal 4 10 97 78 13 16 6 2 232 
 
Vraag:  14  
Zijn volgens u gezamenlijke sportvoorzieningen met een ander dorp gewenst? 
 
Ja 131   (24,9%) 
Nee 195   (37,1%) 
Geen menig 201   (38,0%) 
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Vraag:  15  
Welk van de volgende alternatieven geeft uw situatie het beste weer? 
 
 
Man 16-17 18-24 25-44 45-59 60-64 65-74 75-84 85+ totaal 
Werknemer 0 7 65 67 2 1 0 0 142 
Werkzoekend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Eigen baas met 
mensen in 
loondienst 

0 1 10 7 4 0 1 0 23 

Eigen baas 
zonder mensen in 
loondienst 

0 0 21 12 3 2 0 0 38 

Student 6 6 1 0 0 0 0 0 14 
Huisvrouw/man 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Gepensioneerd 0 0 0 2 9 17 4 2 34 
Arbeidsongeschikt 0 0 1 3 2 1 0 0 7 
Vrijwilliger 0 0 0 1 1 0 1 0 3 
Anders 0 0 2 0 2 0 1 0 5 
Totaal 6 14 100 92 23 22 7 3 267 
 
 
Vrouw 16-17 18-24 25-44 45-59 60-64 65-74 75-84 85+ totaal 
Werknemer 0 9 68 43 2 0 0 0 122 
Werkzoekend 0 1 2 2 0 0 0 0 5 
Eigen baas met 
mensen in 
loondienst 

0 1 5 6 3 0 0 0 15 

Eigen baas 
zonder mensen in 
loondienst 

0 0 8 6 1 1 0 0 16 

Student 5 12 2 0 0 0 0 0 19 
Huisvrouw/man 0 1 8 18 6 4 3 0 40 
Gepensioneerd 0 0 0 1 2 15 5 0 23 
Arbeidsongeschikt 0 0 3 1 0 0 0 0 4 
Vrijwilliger 0 0 0 1 0 2 0 0 3 
Anders 0 1 5 6 1 2 1 0 16 
Totaal 6 14 100 92 23 22 7 3 263 
 
 
Vraag:  16  
In wat voor soort woning woont u? 
 
Vrijstaand huis 340  (64,0%) 
2 onder 1 kap 106  (20,0% 
Hoekwoning 6  (1,1%) 
Rijtjeshuis 14  (2,6%) 
Bungalow 41  (7,7%) 
Boven-/benedenwoning 3  (0,6%) 
Aangepaste woning 4  (0,8%) 
Woonwagen/stacaravan 0  (0,0%) 
Overig 17  (3,2%) 
 
Vraag:  17  
Wanneer is de woning (bij benadering) gebouwd? 
 
Voor 1900 23  (4,3%) 
1900-1945 72  (13,6%) 
1945-1965 91  (17,1%) 
1965-1980 195  (36,7% 
1980-1990 58  (10,9%) 
1990+ 92  (17,3%) 
 
Oordeel leefbaarheid 
 
Vraag:  18  
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Wat vindt u van de leefbaarheid in Kelpen-Oler vergeleken met 10 jaar geleden? 
 
Beter 56 (10,5%) 
Slechter 228 (42,9% 
Niet veranderd 80 (15,1%) 
Weet ik niet 167 (31,5% 
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Vraag:  19  
Als u een rapportcijfer zou mogen geven voor de leefbaarheid in Kelpen-Oler, wat zou dat zijn? 
Geef een cijfer tussen 1 en 10 waarbij 1=zeer slecht en 10=uitmuntend. 
 
Gemiddeld wordt de leefbaarheid van Kelpen-Oler gewaardeerd op 6,27 
 
Vraag:  20  
Door welk van de volgende initiatieven zal Kelpen-Oler volgens u verbeteren? 
 
Komst servicepunt   296  (55,7%) 
Gemeenschapspelen   207  (39,0% 
Fiets- en wandelroutes   149  (28,1%) 
Organisatie van jaarlijks muziek/kunst festival 80  (15,1%) 
Creëren van kinderspeelplek nabij het centrum 106  (20,0% 
Slopen van vervallen gebouwen   77  (14,5%) 
Renovatie vervallen gebouwen   91  (17,1%) 
Creëren van betere sociale veiligheid   113  (21,3% 
Creëren van betere verkeersveiligheid   131  (24,7% 
Meer éénrichtingverkeerwegen instellen  13  (2,4%) 
Meer bloemen en kleinschalig groen aanplant 105  (19,8% 
Toeristische paden   48  (9,0%) 
Meer bankjes plaatsen   61  (11,5%) 
Exposities   18  (3,4%) 
Kunstfietsroute/muziekfietsroute door dorp 50  (9,4%) 
Theater/film   48  (9,0%) 
Ander aspect   49  (9,2%) 
Geen van deze aspecten   41 (7,7%) 
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Plaatselijke woningbehoefte 
 
Vraag:  21  
Op wat voor schaal is volgens u woningbouw in Kelpen-Oler acceptabel? 
 
Solitaire woningen op een beperkt aantal locaties 145 (27,3%) 
Woningbouw in leegstaande (agrarische) bedrijven 102  (19,2%) 
Kleinschalige woningbouw (minder dan 10)  102  (19,2%) 
Zorgvuldig geplande grootschalige woningbouw  45  (8,5%) 
Bij bestaande nieuwbouw locaties    66  (12,4%) 
Uitbreiding aan de rand van Kelpen-Oler  189  (35,6% 
Starterwoningen    290  (54,6% 
Anders    34  (6,4%) 
Woningbouw op geen enkele schaal acceptabel  16  (3,0%) 
 
Vraag:  22  
Bent u op zoek naar een andere woning? 
 
Ja, in Kelpen-Oler   40  (7,5%) 
Ja, elders   24 (4,6%) 
Nee   467  (87,9% 
 
 
Vraag:  23  
Zo ja, waarom bent u op zoek naar een andere woning? 
 
Voor het werk    1  
Familieomstandigheden    2  
Wil zelfstandig wonen    22 
Studie/opleiding    3 
Om goedkoper te wonen    1 
Om groter te wonen    6  
Om kleiner te wonen    12 
Wil een kwalitatief betere woning    2 
Om in een betere buurt te wonen    6  
Gedwongen te verhuizen    1  
In verband met een oudere/gehandicapte persoon 2  
Om meer landelijk te wonen    6  
 
Vraag:  24  
Indien uw huishouden of een lid van uw huishouden niet in staat is te verhuizen naar de 
gewenste woning, wat is hiervan de reden? 
 
De prijs   14  
Gebrek aan geschikte koopwoningen   21  
Gebrek aan geschikte sociale huurwoningen 7  
Gebrek aan particuliere huurwoningen   3  
Gebrek aan aangepaste woningen   4  
Gebrek aan geschikte servicewoningen  5  
Andere financiële verplichtingen   2  
Anders   8  
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Vraag:  25  
Indien u wilt verhuizen, wat voor soort woning zoekt u? 
 
Vrijstaand huis   36  
2 onder 1 kap   15  
Hoekwoning   11 
Rijtjeshuis   9  
Bungalow   5 
Flat/maisonnette   3  
Woning in begeleid wonen complex   4  
Aangepaste woning   4  
Seniorenwoning   14  
Ander soort woning   8  
 
Vraag:  26   
Zijn er personen van uw huishouden de afgelopen 10 jaar verhuisd om de volgende redenen? 
 
Kwaliteit woning    28 
Gebrek aan geschikte koopwoningen    5 
Gebrek aan geschikte sociale huurwoningen  1 
Gebrek aan geschikte particuliere huurwoningen 2 
Gebrek aan geschikte serviceflats/seniorenwoning 0 
Gebrek aan bouwgrond    2 
Geen (nieuwe) baan gevonden    2 
Om een opleiding te volgen    14 
Om zelfstandig te gaan wonen    36 
Om samen te gaan wonen    37 
 
Vraag:  27  
Hoeveel personen uit uw huishouden die de afgelopen 10 jaar uit Kelpen-Oler zijn vertrokken, 
zouden volgens u terugkeren, als zij daartoe de mogelijkheid krijgen? 
  
73 personen. 
 
Vraag:  28  
Aan wat voor soort huisvesting denkt u dat er in Kelpen-Oler behoefte is? 
 
Huisvesting voor jongeren   307 (57,8%) 
Grote eengezinswoningen   114  (21,5% 
Kleine eengezinswoningen   138  (26,0%) 
Cheque woningen   34  (6,4%) 
Aangepaste woningen   91  (17,1%) 
Senioren woningen   227  (42,7% 
Woningen voor éénpersoonshuishoudens 112  (21,1% 
Andere woningen   34  (6,4%) 
Geen verdere woningen nodig   31  (5,8%) 
 
 
Vraag:  29  
Door wie zouden de woningen volgens u gebouwd moeten worden? 
 
Lokale overheden   128 (24,1%) 
Woningbouwcorporaties/-verenigingen   133  (25,0% 
Grote projectontwikkelaars   30  (5,6%) 
Lokale bouwbedrijven   256  (48,2% 
Individueel bouwen   190  (35,8%) 
Groepsinitiatieven   68  (12,8%) 
Er moeten geen huizen gebouwd worden 20  (3,8%) 
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Voorzieningen. 
 
Vraag:  30  
Wat is uw mening over de activiteiten van plaatselijke verenigingen voor de volgende 
leeftijdsgroepen? 
 Goed Redelijk Slecht Geen mening  
Kinderen tot 16 jaar 260 (49,0%) 122 (23,0% 18 (3,4%) 131 (24,7%) 
Jongeren tussen 17-25 112 (21,1%) 148 (27,9%) 102 (19,2%) 169 (31,8%) 
Mensen tussen 26-60 152 (28,6%) 180 (33,9%) 34 (6,4%) 165 (31,1%) 
Mensen ouder dan 60 116 (21,8%) 172 (32,4%) 30 (5,6%) 213 (40,1%) 
 
Vraag:  31  
Hoe beoordeelt u de speeltuin in Kelpen-Oler? 
 
Goed 65  (12,2%) 
Redelijk 246   (46,3% 
Slecht 63  (11,9%) 
Geen mening 156   (29,4%) 
 
 
Vraag:  32  
Wat vindt u van de volgende voorzieningen voor fietsers? 
 
 Goed Redelijk Slecht Geen mening  
Fietspaden 287 (54,0%) 177 (33,3%) 29 (5,5%) 36 (6,8%)  
Fietsenrekken 41   (7,7%) 105 (19,8%) 125 (23,5%) 257 (48,4%) 
Overdekte fietsenstallingen 33  (6,2%) 44   (8,3%) 147 (27,7%) 304 (57,3%) 
Fietsroutes 142 (26,7%) 186 (35,0%) 26   (4,9%) 174 (32,8%) 
Bewegwijzering van fietsroutes  135 (25,4%    200 (37,7%)    25   (4,7%)       168 (31,6% ) 
 
 
Werkgelegenheid 
 
Vraag:  33  
Dienen de volgende economische activiteiten te worden gestimuleerd in Kelpen-Oler? Geef per 
activiteit uw voorkeur aan. 
 
 Sterke voorkeur    Voorkeur       Geen mening        Twijfel      Zeker niet 
Ontwikkelen van toerisme/attracties 67 (12,6%) 153 (28,8%)    218 (41,1%)     49 (9,2%)    42 (7,9%)  
Ontwikkelen van de landbouw 51 (9,6%) 132 (24,9%)    268 (50,5%)     49 (9,2%)    28 (5,3%) 
Ontwikkelen van kleine ondernemingen 135 (25,4%) 220 (41,4%)    146 (27,5%)     24 (4,5%)      3 (0,6%) 
Ontwikkelen van kleinschalige industrie 62 (11,7%) 152 (28,6%)     175 (33,0%)    67 (12,6%)  72 (13,6%) 
Ontwikkelen van grootschalige industrie 14 (2,6%) 24 (4,5%)         188 (35,4%)    47 (8,9%)   255 (48,0%) 
Meer banen creëren in Kelpen-Oler 121 (22,8%) 200 (37,7%)     175 (33,0%)    28 (5,3%)       5 (0,9%) 
Meer hoogwaardige banen creëren 71 (13,4%) 100 (18,8%)     273 (51,4%)    62 (11,7%)   22 (4,1%) 
 
Verkeersveiligheid. 
 
Vraag:  34  
Welk van de volgende verkeersvoorzieningen zou u graag in Kelpen-Oler gerealiseerd willen 
zien bij de (her)inrichting van wegen en straten? 
 
Vrij liggende fietspaden 180 (33,9%) 
Meer voetpaden 76  (14,3%) 
Meer trottoirs 32  (6,0%) 
Meer straatverlichting 132  (24,9% 
(Meer) verkeerslichten 14  (2,6%) 
Meer zebrapaden 70  (13,2%) 
Verlaagde trottoirranden 108  (20,3% 
Een ringweg/opwaardering N280 108  (20,3% 
Rotondes 73  (13,7%) 
(Meer) verkeersdrempels 45  (8,5%) 
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Andere voorziening 33  (6,2%) 
Geen van deze voorzieningen 95  (17,9%) 
 
Vraag:  35  
Bent u van mening dat er gevaarlijke kruis-/verkeerspunten in Kelpen-Oler zijn? 
 
Ja 351 (66,1%) 
Nee 116  (21,8% 
Geen mening 62  (11,7%) 
 
Vraag:  36  
Is te hard rijden een probleem in Kelpen-Oler? 
 
Ja 320 (60,3%) 
Nee 134  (25,2%) 
Geen mening 76  (14,3%) 
 
Vraag:  37  
In welk van de volgende buurten, voelt u zich wel eens onveilig omdat er te hard gereden 
wordt? 
 
Kelperweg 126 (23,7%) 
Rijksweg 116  (21,8%) 
Grathemmerweg 254  (47,8%) 
Ellerweg 124  (23,4%) 
Dorpskern 158  (29,8%) 
Buitengebied 138  (26,0%) 
 
Vraag:  38  
Welke van de volgende snelheidsbeperkende maatregelen zou u op prijs stellen in Kelpen-
Oler? 
 
(Meer) 30-km zones in stellen    61  (11,5%) 
Verlaging van de maximumsnelheid    88   (16,6%) 
De verkeersdrukte verminderen    78   (14,7%) 
Meer waarschuwingsborden voor spelende kinderen 119   (22,4%) 
Meer algemene waarschuwingsborden plaats  61  (11,5%) 
Meer politiecontrole    134  (25,2%) 
Meer verkeersdrempels    56  (10,5%) 
Andere maatregel    69  (13,0%) 
Snelheidsbeperkende maatregelen zijn niet nodig 111  (20,9%) 
 
Sociale veiligheid. 
 
Vraag:  39  
Zijn er plekken in Kelpen-Oler waar u zich onveilig voelt? 
 
Ja 129 (24,3%) 
Nee 313        (58,9%) 
Geen mening 86  (16,2%) 
 
Analyse naar leeftijd en geslacht: 
 
Man 16-17 18-24 25-44 45-59 60-64 65-74 75-84 85+ totaal 
Ja 0 2 18 13 6 4 1 1 45 
Nee 5 9 70 61 13 14 3 1 176 
Geen mening 1 1 13 18 4 4 3 1 45 
Totaal 6 12 101 92 23 22 7 3 266 
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Vrouw 16-17 18-24 25-44 45-59 60-64 65-74 75-84 85+ totaal 
Ja 0 8 33 27 6 8 1 0 84 
Nee 4 15 55 44 2 11 6 0 137 
Geen mening 0 2 13 12 7 5 2 0 41 
Totaal 6 14 100 92 23 22 7 3 262 
 
Vraag :  40  
Als er plekken zijn in  Kelpen-Oler waar u zich onveilig voelt, welke plekken zijn dit? 
 
Omgeving sportvelden en park   41 
Buitengebied     49 
Fietspad naar Grathem    33 
Dorpskern     23 
Binnenplein seniorenwoningen   11 
Europastraat       3 
Kanaalomgeving    22 
 
Vraag:  41  
Welk van de volgende maatregelen is volgens u nodig in Kelpen-Oler? 
 
Meer blauw (politie) op straat    109  (20,5%) 
Beter overleg tussen de politie en buurtbewoners 86   (16,2%) 
Een buurtpreventieteam    76  (14,3%) 
Betere straatverlichting    127   (23,9%) 
Meer voorlichting over en drugs/alcohol of preventie 69   (13,0%) 
Meer activiteiten voor jongeren    144  (27,1%) 
Meer bewakings-/beveiligingscamera’s    22   (4,1%) 
Eigen voorzorgmaatregelen    50  (9,4%) 
Andere maatregelen    18  (3,4%) 
Geen van deze maatregelen    105  (19,8%) 
Kwaliteit woonfunctie. 
 
Vraag:  42  
Wat vindt u van de volgende maatregelen om de kwaliteit van het omliggende platteland te 
verbeteren? 
 Zeer belangrijk De moeite waard  Niet nodig Weet ik niet 
Meer bomen aanplanten 122  (23,0%)     150 (28,2%)       70 (13,2%) 186 (35,0%) 
Enkele bomen kappen 46     (8,7%)       53 (10,0%)     145 (27,3% 284 (53,5%) 
Bossen beter onderhouden 122 (23,0%     131 (24,7%)       37 (7,0%) 238 (44,8%) 
Solitaire bomen op bijzondere  
plaatsen behouden 147 (27,7%)     122 (23,0%)       33 (6,2%) 226 (42,6%) 
Oude boomgaarden behouden 135 (25,4%)     135 (25,4%)       27 (5,1%) 231 (43,5%)   
Nieuwe boomgaarden aanplanten   92 (17,3%)     127 (23,9%)      57 (10,7%) 252 (47,5%) 
Beeldbepalende gebouwen behouden    90 (17,1)           119 (21,4)         15  (2,8)     307 (57,8%) 
Houtwallen netjes onderhouden 126 (23,7%)        126 (23,7%)      39 (7,3%) 237 (44,6%) 
Houtwallen natuurlijk laten groeien 84  (15,8%)       98 (18,5%)       82 (15,4%) 264 (49,7%) 
Meer houtwallen aanplanten 52  (9,8%)       87 (16,4%)       91 (17,1%) 298 (56,1%) 
 
 
Vraag:  43  
Wat is er volgens u te verbeteren aan de lokale wegen en paden zodat het platteland 
aantrekkelijker wordt? 
 
 Zeer belangrijk Belangrijk   Onbelangrijk   Zeer onbelangrijk Geen mening 
Afvalverwijdering 197  (37,1%) 133 (25,0%)     7  (1,3%)      5   (0,9%)          186 (35,0%) 
Meer onderhoud aan de bermen 161  (30,3%) 184 (34,7%)   26  (4,9%)      3   (0,6%)          155 (29,2%) 
De bermen laten verwilderen   27  (5,1%)   51 (9,6%)     84  (15,8%) 118 (22,2%)         248 (46,7%) 
De bermen beter beschermen tegen 
het verkeer   59  (11,1%) 151 (28,4%)   70  (13,2%)   12 (2,3%)            236 (44,4%) 
Betere aanduiding van paden   50  (9,4%) 146 (27,5%)   43  (8,1%)       9 (1,7%)            279 (52,5%) 
Reparaties aan bruggen en hekken   89 (16,8%) 154 (29,0%)   24  (4,5%)       2 (0,4%)            259 (48,8%) 
Enkele voet- en ruiterpaden afsluiten  
voor het publiek   20 (3,8%)   40 (7,5%)     76 (14,3%)    59 (11,1%)         333 (62,7%) 
Meer voet- en ruiterpaden toegankelijk maken 
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Voor het publiek   54 (10,2%) 124 (23,4%)    50 (9,4%)      17 (3,2%)           283 (53,3%) 
Kanaaloevers onderhouden 102 (19,2%) 182 (34,3%)    18 (3,4%)        7 (1,3%)           219 (41,2%) 
Onnodige bewegwijzering verwijderen   78 (14,7%) 140 (26,4%)    43 (8,1%)        8 (1,5%)           259 (48,8%) 
Paden geschikt maken voor mensen  
met een handicap 158 (29,8%) 152 (28,6%)    13 (2,4%)        5 (0,9%)           200 (37,7%) 
Verkeersdruk verminderen 107 (20,2%) 127 (23,9%)    41 (7,7%)        9 (1,7%)           244 (46,0%) 
 
Vraag:  44   
Wat vindt u van de staat van onderhoud van de volgende voorzieningen? 
 
  Goed Redelijk Slecht Geen mening  
Wegen 197 (37,1%) 254 (47,8%) 46 (8,7%)   31 (5,8%)  
Fietspaden 235 (44,3%) 228 (42,9%) 24 (4,5%)   42 (7,9%) 
Trottoirs 134 (25,2%) 237 (44,6%) 113 (21,3%)   45 (8,5%) 
Bermen   81 (15,3%) 269 (50,7%) 113 (21,3%)   65 (12,2%) 
Straat verlichting 176 (33,1%) 248 (46,7%)   53 (10,0%)   51 (9,6%) 
Sloten en waterlopen   61 (11,5%) 226 (42,6%)   88 (16,6%) 153 (28,8%) 
 
 
Vraag:  45  
Hoe beoordeelt u de volgende openbare voorzieningen? 
 
 Goed Redelijk Slecht Geen mening 
Het schoonhouden van de straten 263 (49,5%) 218 (41,1%) 12 (2,3%)   36 (6,8%)  
Parkeervoorzieningen 251 (47,3%) 195 (36,7%) 26 (4,9%)    57 (10,7%)  
Straatverlichting 224 (42,2%) 211 (39,7%) 51 (9,6%)    43 (8,1%) 
De dorpskern 203 (38,2%) 233 (43,9%) 18 (3,4%)    75 (14,1%) 
Het groen in het dorp 126 (23,7%) 280 (52,7%) 55 (10,4%)    69 (13,0%) 
Het park 116 (21,8%) 218 (41,1%) 57 (10,7%)  137 (25,8%) 
De recreatiegebieden   91 (17,1%) 198 (37,3%) 36 (6,8%)  203 (38,2%) 
De niet groene openbare ruimte   82 (15,4%) 194 (36,5%) 25 (4,7%)  227 (42,7%) 
 
 
Vraag:  46  
Dient de gemeente één van de volgende verbeteringen uit te voeren in Kelpen-Oler? 
 
Het repareren van hekwerken   56 (10,5%) 
Kinderspeelplaatsen opknappen 151 (28,4%) 
Openbare ruimte beter onderhouden 106 (20,0%) 
Trapveldjes aanleggen 105 (19,8%) 
Milieupark bij trefcenter 104 (19,6%) 
Geen mening 230 (43,3%) 
 
Vraag:  47  
Wat voor speciale problemen komen volgens u mensen die slecht ter been zijn of in een 
rolstoel zitten in Kelpen-Oler tegen? 
 
Problemen met toegang tot openbare gebouwen   55  (10,4%) 
Slechte (hobbelige) bestrating    155 (29,2%) 
Obstakels (paaltjes e.d.) op het trottoir    135 (25,4% 
De hoogte van banken      14 (2,6%) 
Te smal trottoir    117 (22,0% 
Andere problemen      32 (6,0%) 
Geen speciale problemen      33 (6,2%) 
Weet ik niet    220 (41,4%) 
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Vraag:  48  
Als u een rapportcijfer zou mogen geven voor de kwaliteit van de woonomgeving van 
Kelpen/Oler, die zou dat zijn? 
 
Rapportcijfer is gemiddeld:  6,8 
 
Vraag:  49  
Is er in Kelpen-Oler sprake van één van de volgende vormen van overlast? 
 
Verkeerslawaai 135 (25,4%) 
Industrielawaai   34  (6,4%) 
Loslopende honden 116  (21,8% 
Jacht   27  (5,1%) 
Laag vliegende straaljagers   45 (8,5%) 
Motorcrossers   40  (7,5%) 
Cross-fietsers/Mountainbikers     8  (1,5%) 
Agrarisch verkeer   58  (10,9%) 
Horizonvervuiling   12  (2,3%) 
Lichtvervuiling   16  (3,0%) 
Quads     3   (0,6%) 
Stankoverlast 257  (48,4%) 
 
 
Informatie en bestuur. 
 
Vraag:  50  
In welke mate vindt u dat de vertegenwoordigers in de volgende besturen zich bewust zijn van 
de problemen in Kelpen-Oler? 
 Volledig bewust  Enigszins bewust Onbewust Geen mening 
Dorpsraad/dorpsorganisatie 210  (39,5%)     112 (21,1%)        11 (2,1%)   197 (37,1%)  
Gemeenteraad   82  (15,4%)     191 (36,0%)        52 (9,8%)    204 (38,4%) 
Waterschap   27  (5,1%)     130 (24,5%)        80 (15,1%)  292 (55,0%) 
Provinciale staten   15  (2,8%)       83 (15,6%)        132 (24,9%) 299 (56,3%) 
Woningbouwvereniging   27  (5,1%)     102 (19,2%)         83 (15,6%) 317 (59,7%) 
 
 
Vraag:  51  
Waar haalt u meestal uw informatie vandaan over evenementen die plaatsvinden in Kelpen-
Oler? 
 
Gemeentelijke mededelingenbord   15 (2,8%) 
Gemeentelijke informatiegids   41 (7,7%) 
De Klepper 466 (87,8%) 
Aanplakbord bij Trefcenter   59 (11,1%) 
Aanplakbord bij kerk   26  (4,9%) 
Bibliotheek   49 (9,2%) 
Café   85 (16,0%) 
Lokale radio   31 (5,8%) 
Lokale T.V.   29 (5,5%) 
Website dorpsraad   30  (5,6%) 
Website verenigingen   98  (18,5%) 
Andere      31 (5,8%) 
 
Vraag:  52  
Is er volgens u in Kelpen-Oler behoefte aan de volgende informatiebronnen? 
 
  Ja Nee Geen mening  
Vrije-tijd 111  (20,9%) 106 (20,0%) 312  (58,8%)   
Kunst   43  (8,1%) 144 (27,1% 342  (64,4%) 
Sport   92  (17,3%) 123 (23,2%) 314  (59,1%)  
Lokale evenementen 153  (28,8% 108 (20,3%) 268  (50,5%)  
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Lokale politiek   72  (13,6%) 133 (25,0%) 323  (60,8%)  
 
Vraag:  53  
Aan welk van de volgende informatiebronnen is er volgens u in Kelpen-Oler behoefte? 
 
Mededelingenbord 79   (14,9%) 
VVV 43   (8,1%) 
Lokaal informatiecentrum 65   (12,2%) 
Algemene bewegwijzering 50   (9,4%) 
Toeristische bewegwijzering 63   (11,9%) 
Andere informatiebron 32   (6,0%) 
Geen behoefte aan informatiebron 182 (34,3%) 
 
Vraag:  54  
Wat vindt u van de bekendmaking van beslissingen en activiteiten van de Gemeente? 
 
Zeer goed     3  (0,6%) 
Goed 146  (27,5%) 
Redelijk 284  (53,5%) 
Slecht   79  (14,9%) 
Zeer slecht   16  (3,0%) 
 
Vraag:  55  
Zou u meer informatie willen ontvangen over de activiteiten van de Gemeente? 
 
Ja 216 (40,7%)  
Nee 178  (33,5%) 
Weet ik niet 130 (24,5%) 
 
Initiatieven vanuit het dorp. 
 
Vraag:  56  
Als de volgende cursussen aangeboden zouden worden, van welke zou u dan gebruik maken? 
 
Computercursus 100 (18,8%)  
Talencursus   57  (10,7%) 
Kreato   45  (8,5%) 
Andere cursus   85  (16,0%) 
Geen van deze cursussen 289  (54,4%) 
 
 
Vraag:  57  
Waar u zou deze cursus(sen) het liefst volgen? 
 
Gemeenschapshuis 217 (40,9%)  
Bibliotheek   15  (2,8%) 
De plaatselijke school   76  (14,3%) 
Parochiezaaltje   49  (9,2%) 
 
Vraag:  58  
Hoe vaak maakt u gebruik van de volgende voorzieningen? 
 
 Wekelijks Maandelijks Af en toe Nooit  
Gemeenschapshuis 117 (22,0%) 32 (6,0%)    199 (37,5% )      182 (34,3%) 
Parochiezaaltje   36 (6,8%)    12 (2,3%) 66 (12,4%)  416 (78,3%) 
Kokidsgebouw   96 (18,1%)    19 (3,6%) 48 (9,0%)  367 (69,1%) 
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Vraag:  59  
Weet u welke activiteiten georganiseerd worden door de volgende lokale instellingen? 
 
  Ja     Nee Geen interesse 
De jeugdvereniging in Kelpen-Oler 237 (44,6%) 164  (30,9%) 128  (24,1%)  
Gemeenschapshuis 229 (43,1%) 188 (35,4%) 113 (21,3%) 
Sport- en andere verenigingen 259 (48,8% 147 (27,7%) 123 (23,2%) 
 
Vraag:  60  
Hebt u wel eens te maken met één van de volgende problemen als u naar een 
vereniging/instelling gaat? 
 
Geen vervoer 18  (3,4%) 
Niemand om mee samen te gaan 39  (7,3%) 
Onpraktische openingstijden 26 (4,9%) 
Hoge kosten 15  (2,8%) 
Kan daar slecht parkeren 17  (3,2%) 
Komen geen mensen van mijn leeftijd 31  (5,8%) 
Ander probleem 32  (6,0%) 
Ga niet naar een vereniging/instelling  172  (32,4%) 
 
Vraag:  61  
Is er in Kelpen-Oler behoefte aan een klussendienst uitgevoerd door de bewoners zelf? 
 
Ja 103 (19,4%)  
Nee 122  (23,0% 
Geen mening 304  (57,3% 
 
Vraag:  62  
Hoe vaak bent u bereid daaraan mee te werken? 
 
Elke dag   2  (0,4%) 
Eén keer per week 13   (2,4%) 
Eén keer per maand 59   (11,1%) 
Minder dan 1 maal per maand 80  (15,1%) 
Nooit 373   (70,2%) 
 
Vraag:  63  
Vindt u dat de dorpsraad de belangen van Kelpen-Oler goed behartigd? 
 
Ja goed 107  (20,2%) 
Ja voldoende 217  (40,9%) 
Nee onvoldoende   12     (2,3%) 
Nee slecht     4     (0,8%) 
Geen mening 190  (35,8%) 
 
Vraag:  64  
Wat vindt u van het werk van de dorpsraad? 
 
Belangrijk 382 (71,9%)  
Onbelangrijk   15   (2,8%) 
Geen mening 133  (25,0%) 
 
Vraag:  65  
Zou U lid willen worden van de dorpsraad? 
 
ja   29    (5,5%) 
nee 427   (80,4% 
geen mening   72  (13,6%) 
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10. Bijlagen thema verslagen 
 
10.1 Verslag themabijeenkomst DOP leerlingen groep 7 en 8 van de basisschool. 
 
Wat vinden jullie leuk in Kelpen-Oler? 
De verenigingen en het park. 
 
Wat vinden jullie niet leuk in Kelpen-Oler? 
Honden poep in het dorp op de stoep. 
Snelrijdende auto’s & tractoren in het dorp maken de stoep kapot. 
 
Wat zou er moeten veranderen in Kelpen-Oler voor het nog leuker te maken? 
Meer speelplekken, hondenuitlaat plekken. 
 
Kunnen jullie genoeg spelen in Kelpen-Oler (zo ja waar dan)? 
Nee, wij zouden graag meer speelruimte willen hebben 
 
Hebben jullie nog ideeën wat er in het gemeenschapshuis of het Ko-Kids gebouw kan worden gedaan (zo ja wat 
dan)? 
Andere vloer in de gymzaal er glijden daar nu heel veel kinderen uit en dat doet super pijn. 
 
Ontmoeting van personen jong en oud lijkt jullie dat iets? 
JA!! Wij zouden graag eens met de dorpsraad willen praten om eens van gedachten te wisselen 
 
Welke sporten zouden jullie nog in Kelpen-Oler willen hebben? 
Er hoeft geen sport meer te komen. 
 
Voelen jullie je veilig in Kelpen-Oler (zo nee waarom niet)?  
Nee er zijn in het dorp een paar huizen vreemde dingen gebeuren.  
(De kinderen bedoelen hiermee dat er huizen zijn waar mensen wonen die ze niet zo goed kennen, zij beoordelen 
dit als vreemd.) 
 
  
Frank Simons 
Teamleider St. Liduina 
 
10.2 Verslag themabijeenkomst DOP d.d. 2 juli 2009 doelgroep jeugd van 12 – 16 jaar en Kokids. 
 
Aanwezig: 3 leden van de dorpsraad; vertegenwoordigers van Kokids en ongeveer 10 jongeren. 
 
Theo Elsenberg geeft een korte uitleg over de DOP en de doelstellingen daarvan. 
 
Jong zijn in Kelpen-Oler. 
De vraag is wat is aantrekkelijk, wat mis je in Kelpen-Oler of welke wensen zijn er. Unaniem hoopt men in 
Kelpen-Oler te kunnen blijven wonen omdat men het een aantrekkelijk dorp vindt om er te wonen en te 
recreëren.  
De kermis is wat aan de saaie kant. Er zou meer variatie moeten komen. 
Het initiatief servicepunt is een mooi initiatief maar het servicepunt is niet op voldoende uren open en de 
diversiteit van het aanbod moet wel vergroot worden. 
 
Sport en spel. 
 
Aan sportactiviteiten is voldoende aanbod ervaren de jongeren. De meeste zijn bij een vereniging. Enkele wisten 
niet dat er zelfs een volleybalclub is. De kleedlokalen bij de voetbalclub zouden groter moeten zijn en bij de 
tennisclub zouden douches moeten komen. 
Het samengaan met sportverenigingen uit Grathem wordt als positief ervaren omdat er dan betere teams 
ontstaan. 
 
Recreatie. 
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Voldoet grotendeels aan de wensen van de jeugd. Wel wordt een ontmoetingsplek voor jongeren gemist waar 
men ongedwongen bij elkaar kan zitten. Een mooi initiatief zou een open podium zijn voor bandleden van 14 – 
18 jaar. 
 
Verkeersveiligheid. 
 
Wordt door de jeugd als voldoende ervaren. Allen het fietspad naar school is te smal. 
 
Sociale veiligheid. 
 
De jeugd heeft geen onveilig gevoel in het dorp. Een uitzondering zijn plekken waar veel Poolse gastarbeiders 
zijn ondergebracht.   
 
Carnaval, kermis en andere activiteiten. 
 
Carnaval moet blijven en wordt vooral door de jeugd als zeer positief ervaren. Bij de jeugd ontstaat wel het idee 
dat er op de carnaval bezuinigd wordt en met name op de optredende groepen. 
Ook de kermis wordt als positief ervaren. Er moet wel wat meer variatie komen, niet jaren hetzelfde. Zolang de 
botsauto’s maar blijven. 
De gemeenschapsspelen moet een jaarlijks groot evenement worden vergelijkbaar met de spelen in Heythuijsen 
of Thorn 
 
Vrijwilligers. 
 
Wordt niet als een probleem ervaren. Op termijn wil de jeugd zich ook als vrijwilliger inzetten om er voor de 
zorgen dat het aanbod van activiteiten gewaarborgd wordt. 
 
Overige punten. 
 
De Klepper wordt door de jeugd slecht gelezen omdat de informatie ontbreekt van de activiteiten in het dorp. 
Bij Kokids krijgt de jeugd alle ruimte voor het ontwikkelen van initiatieven, 
 
Verslag: Theo Elsenberg 
 
10.3 Verslag themabijeenkomst DOP d.d. 9 juli 2009 doelgroep jeugd van 17 – 25 jaar. 
 
Aanwezig: 3 leden van de dorpsraad;  geen deelnemers van de doelgroep. 
 
 
Verslag: Theo Elsenberg 
 
10.4 Verslag themabijeenkomst DOP d.d. 23 juli 2009 doelgroep inwoners Kelpen-Oler van 25 – 50  

jaar. 
Aanwezig: 3 leden van de dorpsraad en ongeveer 15 personen van de doelgroep. 
 
Theo Elsenberg geeft een korte uitleg over de DOP en de doelstellingen daarvan. 
 
Verkeer en veiligheid. 
 
De Grathemmerweg wordt als zeer gevaarlijk ervaren omdat het een sluipweg is met veel vrachtverkeer en waar 
te hard wordt gereden. De aansluiting van de Heideweg op de Gratemmerweg is onoverzichtelijk en daarom 
levensgevaarlijk. Maar hier effectieve snelheidsremmers met een sluiseffect. Zie Koppelstraat als voorbeeld. 
Maak hier eventueel een 30-kilometer zone. 
De oversteekplaats bij de bushalte is niet veilig. Leg hier een zebrapad aan. Ook de aansluiting met het fietspad 
is niet goed en daarom ook gevaarlijk. 
 
Sociale veiligheid. 
 
De geluidsoverlast van de A2 wordt door veel inwoners als hinderlijk ervaren. De geluidsoverlast zal verder 
toenemen als de geplande verbreding van de A2 naar een drie-baans weg wordt uitgevoerd. Natuurcompensatie 
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in de vorm van een bos langs te A2 is mogelijk een oplossing zoals gebruikelijk in Engeland. Route sportpark 
(pad langs sportvelden) wordt i.v.m. ontbrekende of te weinig verlichting als minder prettig ervaren. 
 
Wonen. 
 
Kelpen-Oler moet als kern met een eigen identiteit behouden blijven.  Het moet het dorpse karakter behouden. 
Inwoners moeten desgewenst binding kunnen behouden met het dorp. Dit is niet voor iedereen noodzakelijk. De 
keuze om te wonen in Kelpen-Oler wordt door meer factoren bepaald dan alleen de binding met een dorp. De 
binding is minder omdat de mens door o.a. de technologische ontwikkelingen steeds meer individualistisch is 
geworden. De keuze wordt ook bepaald door aanwezigheid voorzieningen maar ook de ligging t.o.v. 
openbaarvervoer. Het is belangrijk dat het openbaar vervoer op niveau blijft. 
Werk vindt men in het gebied Maastricht tot Eindhoven omdat het aanbod aan functies in Kelpen-Oler en directe 
omgeving te gering is. 
Groei van Kelpen-Oler moet niet een doel op zich zijn, maar moet dienen om de leefbaarheid te vergroten of in 
stand te houden. 
-Gematigde groei van Kelpen-Oler is gewenst om vooral de jeugdigen die in Kelpen-Oler willen blijven wonen 
hiertoe de kans te bieden. Betaalbare woningen is een absolute must. Een snelle groei is niet wenselijk 
De mogelijkheid voor alleenstaande jongeren om in Kelpen-Oler  te wonen is nauwelijks aanwezig. Een aanbod 
van kleine b.v.  eenpersoons woonvoorziening in appartementsvorm is nodig. Hierbij speelt de prijs huur of koop 
een grote rol voor deze starters. 
Het woningaanbod dient een mix te zijn van alle prijsklassen en levensloopbestendig te zijn. 
Bij de toewijzing van seniorenwoningen is er een tendens om hierop het autochtoniteits -beginsel toe te passen 
bij toewijzing. 
Uitbreiding van het aanbod seniorenwoningen is noodzakelijk.  
Positief voor verenigingen en middenstand. Een aanwas van jeugd is nodig om het huidige bestand aan 
voorzieningen in stand te houden of te verstevigen. 
-Knelpunt wordt wellicht de beschikbaarheid en inzet van voldoende vrijwilligers door de groei van het 
individualisme. 
Een combinatie van servicepunt naar een kleine winkel is het overwegen waard zoals inmiddels gebruikelijk in 
Brabant waar door inzet van gehandicapten de zaak rendabel wordt en de gehandicapten een bijdrage leveren aan 
de leefbaarheid. 
 
Aanbod verenigingen en sportmogelijkheden. 
 
Voor een gemeenschap van de schaalgrote van Kelpen-Oler zijn er zeer veel mogelijkheden en is er een zeer 
groot aanbod. Dit is iets waar Kelpen-Oler trots op kan zijn en met alle mogelijke middelen in stand moet 
worden gehouden om de leefbaarheid te waarborgen. Op den duur zal op dit gebied samenwerking met Grathem 
nodig zijn, wil men de voorzieningen betaalbaar houden. En er loopt al een goed fietspad tussen Kelpen-Oler en 
Grathem. 
 
Verder specifieke punten. 
 
De buurtverenigingen zijn zeer actief. 
 
Het is jammer dat de opkomst van deze themabijeenkomst zo mager is. 
 
Nieuwelingen in Kelpen-Oler moeten op de een of andere manier informatie ontvangen over de activiteiten en 
verenigingen in Kelpen-Oler 
 
De communicatie is heel belangrijk en we halen de informatie uit de websites; de Klepper en nieuws van 
verenigingen. 
 
De gemeenschapsspelen wordt ervaren als een unieke kans om contacten te leggen. 
 
Het servicepunt in de huidige vorm is niets en wordt niets. De omzet is te laag. Het is er ongezellig. Er is geen 
krant. Veel inwoners vinden dat het nu slecht gaat en het idee bestaat dat het servicepunt bewust om zeep wordt 
geholpen.  
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De ontwikkeling van het industrieterrein moet goed in de gaten gehouden worden i.v.m. eventuele overlast. Er 
moeten niet te veel bedrijven in de kern van Kelpen-Oler komen en zeker niet in de woonkern. Probeer alles te 
centraliseren op het industrieterrein. 
 
Open gebied rond Kelpen-Oler moet uit oogpunt van natuur en recreatie gehandhaafd blijven. 
Ook het open buitengebied mag niet verder opgeofferd worden aan stenen. Als de gemeente plannen maakt voor 
het buitengebied van Baexem; Ell en Grathem  dan moet er ook overleg plaatsvinden met Kelpen-Oler want er 
bestaan dan raakvlakken met het buitengebied van Kelpen-Oler. 
 
Voorzieningen en aangepaste huisvesting zodat ouderen lang zelfstandig kunnen wonen heeft de prioriteit. 
Levensloopbestendige woningen of appartementen met de terugvalmogelijkheid op zorg naar behoefte zijn wel 
relevant. 
 
De instandhouding van het gemeenschapshuis is voor de leefbaarheid erg belangrijk. 
 
Verslag: Theo Elsenberg 
 
10.5 Verslag themabijeenkomst DOP d.d 3 september 2009 doelgroep inwoners Kelpen-Oler van  

50 jaar en ouder. 
Aanwezig: 3 leden van de dorpsraad en ongeveer 9 personen van de doelgroep. 
 
Theo Elsenberg geeft een korte uitleg over de DOP en de doelstellingen daarvan. 
 
Verkeer en veiligheid. 
De verkeerssituatie rond de bushalte wordt als zeer gevaarlijk ervaren. De voorkeur heeft de verplaatsing van de 
bushalte of de situatie rond de bushalte te verbeteren. 
 
Het uitzicht bij de inham van de fietsstrook bij de Rabobank is zeer slecht. Dit wordt grotendeels veroorzaakt 
door het geplaatste informatiebord. Dit bord op een andere plaats zetten. 
 
Het kruispunt Leuterveld,Kerkstraat en Wessemmerven  is onoverzichtelijk. Er wordt op dit punt nog steeds te 
hard gereden. De meeste houden zich niet aan de maximum snelheid van 30 kilometer. 
 
Het fietspad naar Levenroy , naast de Kelperweg, is zeer slecht. Moet dringend worden opgeknapt. 
 
Het fietspad noordzijde Kelperweg, Zandstraat dubbelzijdig maken bij stoplicht. Zodoende kan aan beide zijde 
beveiligd worden overgestoken. 
 
Kerstraat en hoek Grote weg is onoverzichtelijk door enkele dikke en grote bomen. 
 
Het fietspad naar Grathem is te weinig verlicht. Aantal verlichtingspunten vermeerderen, liefs op zonne-energie. 
 
Sociale veiligheid. 
 
Er speelt geen onveiligheids probleem bij deze doelgroep met uitzondering dat men vindt dat de 
vrachtwagenparkeerplaats op een verkeerde locatie is gesitueerd gelet op de nabijgelegen speelplaats en 
Kokidsgebouw. Ook bij het kanaal onder de brug treffen zich vaak personen die zaken doen die niet door de 
beugel kunnen. 
 
Wonen in Kelpen-Oler. 
 
Er dient meer variatie te komen in het woning aanbod. 
Mogelijkheden voor ouderen om in Kelpen-Oler  te blijven wonen vraagt meer senioren woningen of levensloop 
bestendige woningen. Hierbij dient het prijsniveau in acht genomen te worden, m.a.w. betaalbare woningen 
zowel in huur als koop.  
Bij woningbouw geen concentratie van senioren, een mix van leeftijdcategorieën bevordert de sociale 
binding/contacten. 
Er is een tekort aan senioren woningen. Een goede lokatie voor het bouwen van seniorenwoningen is 
Europastraat / Beneluxlaan en Limburglaan. Hierbij wordt niet alleen gedacht aan nieuwbouw maar ook aan 
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renovatie van verouderde woningen. Met name de Beneluxlaan behoeft een grondige analyse want deze straat 
heeft nu een verpauperde indruk. 
Er is behoefte aan sociale contacten. Hierbij dient bij woningbouw rekening te worden gehouden. Een 
zorgsteunpunt is belangrijk ter bevordering van het welzijn. 
Hierbij kunnen voorzieningen voor recreatie en ontmoeting worden gerealiseerd die algemeen toegankelijk zijn 
voor ouderen. 
Woongroepen wordt als item genoemd. De toekomstige mogelijkheden voor het plaatsen van woonunits bij 
bestaande huizen wordt als optie aangegeven 
Het autochtoniteitsbeginsel dient te worden toegepast bij toewijzing van senioren woningen. 
Er bestaat behoefte aan informatie over woonmogelijkheden. 
 
Er is dringend behoefte aan betaalbare huisvesting voor jongeren zowel in koop- als huurwoningen. Betaalbare 
huisvesting voor jongeren is een van de voorwaarden voor het handhaven van de leefbaarheid van Kelpen-Oler. 
 
Momenteel worden huurwoningen verkocht. Dit heeft tot gevolg dat de balans tussen koopwoningen en 
huurwoningen scheef wordt getrokken. Een reëel aanbod aan huurwoningen in Kelpen-Oler moet blijven. 
 
Het wordt als belangrijk ervaren om meer functies bij de lagere school onder te brengen zodat de lagere school 
een belangrijke spil wordt in de kontakten tussen de inwoners. Hierbij valt te denken aan muzieklessen; de 
buitenschoolse kinderopvang en de bibliotheek. Ga actief mensen benaderen om dit punt uit te werken en te 
realiseren. 
 
Het aanbod aan verenigingen is voor een dorp als Kelpen-Oler relatief zeer groot. 
De open dagen van verenigingen trekken weinig bezoekers van andere verenigingen. Ieder is bezig voor zijn 
eigen vereniging. Een idee is om als gezamenlijke verenigingen iets te organiseren zodat ook de andere leden 
van verenigingen en niet leden bereikt worden. 
Bij het organiseren van activiteiten bij de verschillende verenigingen moet meer rekening met elkaar gehouden 
worden. Dit kan gerealiseerd worden via de “Culturelen”  Laat alle verenigingen een jaarprogramma maken en 
zich ook daar aan houden. De coördinatie leggen bij de “Culturelen”  
Stimuleer de samenwerking met andere verenigingen want dit heeft grote voordelen. 
Over Kokids en Trefcentrum is men heel tevreden maar deze accommodaties moeten wel betaalbaar blijven en 
het subsidiebeleid moet dit waarborgen. Ook de school biedt accommodatiemogelijkheden.  
 
De accommodatie van de voetbalclub is slecht. 
 
Dorpsraad 
 
Wordt door 50+ ’s belangrijk genoemd. Voor de gemeenschap in zijn algemeenheid belangrijk. Biedt 
mogelijkheid tot terugkoppeling naar de gemeente wat noodzakelijk is. Geldt als informatiebron van en naar 
gemeente. Neemt signalen op uit gemeenschap. Heeft een goede functie. De gemeente kan er niet omheen. Het 
werk van de dorpsraad werd getypeerd als uitgroei van broddelwerk naar vakwerk.  
 
Overige punten. 
 

− De gepubliceerde agenda van de dorpsraad in de Klepper wordt slecht weer gegeven. De indeling is 
slecht. 

− Het servicepunt functioneert niet goed. Op de een of andere manier moet het servicepunt aantrekkelijker 
gemaakt worden. 

− Het recreatief buitengebied moet beter worden uitbenut. Dit kan o.a. door de aanleg van fietsstroken en 
wandelpaden+ het plaatsen van informatiebordjes, eventueel in combinatie met een quiz en en plaatsen 
van bankjes. 

− Wessemmer waterlozing een natuurlijke aanleg geven waardoor de belevingswaarde wordt vergroot. 
Aanleg van brugje. 

 
Verslag:  Theo Elsenberg 
 
10.6 Verslag themabijeenkomst DOP d.d  17 september 2009 doelgroep ondernemers en zelfstandigen 
Aanwezig: 3 leden van de dorpsraad en 2 personen van de doelgroep. 
Afmelding: Dhr.Reinders. 
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Theo Elsenberg geeft een korte uitleg over de DOP en de doelstellingen daarvan. 
 
De gemeente 
 
De vergadering is van mening dat er een duidelijke visie van zowel de gemeente als de politiek ontbreekt.. De 
gemeente zou meer met ondernemers moeten meedenken. Nu ontstaat vaak de indruk dat de gemeente niet mee 
wil denken met de ondernemers. Voorstellen tot wijzigingen van bestemmingsplannen lopen vaak moeizaam met 
als argument dat dit geld  en tijd kost. 
Op gemeentelijk niveau moet voor ondernemers een duidelijke visie ontwikkeld worden met een duidelijke 
samenhang. Als voorbeeld: stel dat Tango toestemming vraagt voor een vestiging in Grathem dan zou de 
gemeente rekening moeten houden met de gevolgen voor het tankstation tussen Kelpen-Oler en Grathem. De 
vrees is dat dit nu niet gebeurt. 
 
Overige punten. 
 
Woningbouw voor jongeren is uitermate belangrijk voor het garanderen van de leefbaarheid van het dorp..Denk 
maar aan het in stand houden van de school 
en de verenigingen maar het zorgt ook voor werknemers uit het dorp en voor consumenten. 
 
Waarom krijgt  het industrieterrein van Ittervoort wel een facelift en zijn er nog geen plannen voor een facelift 
van het industrieterrein van Kelpen-Oler. 
 
Het handhaven van de horecaregels laat te wensen over. Wil je de bestaande horeca een bestaansrecht geven dan 
is handhaving van de regels belangrijk. 
 
 
Verslag: Theo Elsenberg 
 
10.7 Verslag themabijeenkomst DOP d.d 1 oktober 2009 doelgroep  Onderwijs: peuterspeelzaal;  

medezeggenschapsraad; ouderraad en onderwijskrachten 
 
Aanwezig: 3 leden van de dorpsraad en 7 personen van de doelgroep. 
 
Theo Elsenberg geeft een korte uitleg over de DOP en de doelstellingen daarvan. 
 
Verkeer en veiligheid 
Op dit vlak zijn er geen bijzonderheden. Te overwegen is een stopverbod vlak bij de schoolingang of markering 
op stoeprand. Ook een zebrapad voor de school kan de veiligheid verder vergroten. 
 
Veiligheid 
 
De omgeving van de school wordt als veilig omschreven. 
 
Verbondenheid en betrokkenheid. 
 
De school is een van de belangrijkste middelpunten van de Kelpen-Olerse gemeenschap. De ontwikkelingen van 
de leerlingenaantallen is een zeer belangrijke factor voor het voortbestaan van de school. De prognose van de 
leerlingaantallen geeft een dalende lijn te zien. Derhalve is het uitermate belangrijk dat er betaalbare 
starterwoningen komen in Kelpen-Oler. De trek naar België speelt in Kelpen-Oler nauwelijks.  Voor de huidige 
generatie van jonge ouders is het belangrijk dat de school open is van 8 uur tot 18.00 uur. Dit betekent dar er 
geïnvesteerd met worden in buitenschoolse opvang. Nu gaan velen voor de buitenschoolse opvang naar 
Heythuijsen. Het schoolgebouw is met weinig middelen aan te passen om de buitenschoolse opvang binnen dit 
gebouw te realiseren. Nu kan Wel.kom ook de tussenschoolse opvang regelen. 
De buitenschoolse-opvang; peuterspeelzaal tussenschoolseopvang en eventueel de creche integreren op slechts 
een plaats in het dorp en wel in de school. De suggestie is dan ook om een totaalplaatje te maken met alle 
betrokkenen. Aanloopverliezen voor het aanpassen van de school moeten in dit plaatje goed gemaakt worden. 
Binnen 5 jaar zal de school niet verdwijnen. Het is belangrijk voor de leefbaarheid van kleine kernen dat de 
school gehandhaafd blijft. Gelukkig is er nu een heel kleine stijging van het aantal leerlingen te zien. 
Maak de school breder met bovengenoemde activiteiten dan wordt zodoende de school een centrum van waaruit 
alle genoemde activiteiten aangestuurd en gerund worden. Dit heeft voor alle deelnemende partijen een 
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duidelijke meerwaarde. Nu 100 leerlingen herhuisvesten biedt tot herschikking van ruimte op deze visie te 
raliseren. 
Het servicepunt zou ook een geschikte plaats in de school kunnen krijgen. 
Het steunpunt bibliotheek loopt goed. De openingstijden zijn zelfs verruimd. De bedoeling is om dit steunpunt 
verder uit te bouwen. 
 
De gemeente voert op het gebied van onderwijs een passief beleid en heeft geen duidelijke visie. 
De peuterspeelzaal moet nu europees worden aanbesteed. Het eisenpakket is door de gemeente enorm opgekrikt 
en de papieren rompslomp van verantwoorden is enorm. Per 1 januari 2010 zou de peuterspeelzaal onder een 
instelling vallen. Er moeten dan 2 betaalde krachten komen waardoor alle professioneler maar ook duurder zal 
worden. Oplossing: maak een brede school met verschillende participanten. 
 
Financieel krijgt de school te weinig middelen om de taalachterstand op ter vangen.  Door de gemiddelde multi-
problematiek  is het aantal leerlingen hoger en gaan dan naar het speciaal onderwijs in Heel. De school doet er 
alles aan om dit te voorkomen. Elk kind om die rede naar de school in Heel is er een te veel. 
De samenstelling van de woningbouw is mede bepalend voor het sociale niveau. Uiteindelijk investeer je in een 
leerling om te zorgen dat zij op de school blijven in Kelpen-Oler maar vaak vertrekken ze dan toch naar een 
andere school. Hoe losser zij zich voelen in de dorpsgemeenschap des te gemakkelijker wordt de stap naar het 
bijzonder onderwijs voor het kind gezet. Daarbij is ook de drempel voor het bijzonder onderwijs verlaagd. 
 
Als school willen wij de beste kwaliteit leveren. En daar moeten wij als onderwijskrachten en raden maar ook de 
ouders zich geheel voor inzetten om dit doel te realiseren. Dus ouders moeten de school dan ook aanspreken. We 
moeten beslist geen negatieve tendens in het dorp laten ontstaan. 
Aandachtspunt heeft ook de taalvaardigheid die lager is dan het gemiddelde. In een brede school kan er 
effectiever aan dit probleem gewerkt worden. Er kunnen dan gezamenlijke projecten worden opgezet. 
 
Voorzieningen. 
 
De bibliotheek moet een impuls gegeven worden om een mooie plek in Kelpen-Oler te krijgen. Het probleem bij 
de realisatie hiervan is geld. Een subsidie van  € 25.000,- moet voldoende zijn om dit plan te realiseren. Er is 
inmiddels een plan ontwikkeld voor een goede verbinding om te komen tot een leescentrum. Organisatie is nu 
Bibliocentrum. Als de school de plannen concreet heeft zal zij dit inleveren bij de dorpsraad. 
 
De school is zeer te spreken over de inzet van de inwoners bij het opknappen van de omgeving van de school  
Dit toont de grote betrokkenheid bij de school aan. 
 
10.8 Verslag themabijeenkomst DOP d.d 15 oktober 2009 doelgroep verenigingen en kerkbestuur;  

culturelen en zij-actief. 
Aanwezig: 3 leden van de dorpsraad en ongeveer 9 personen van de doelgroep. 
 
Cor Weekers geeft een korte uitleg over de DOP en de doelstellingen daarvan. 
 
Aanwas van bestuursleden en kader bij verenigingen op nu en op termijn. Oplossing stimuleren van 
woningbouw waardoor geboortes en daardoor bevolkingsstabilisatie gegarandeerd blijft. 
Beschikbare vrije tijd van huidige bestuurders. Een gering aantal heeft veel taken. 
Cluster vorming van besturen en samenwerken met andere verenigingen. 
Kerk heeft ook het probleem van vrijwilligers en bestuur. Kerkdiensten en communiediensten. 
Senioren vereniging heeft ondanks groter aantal ouderen ook ditzelfde probleem. 
Jeugd wil zich niet binden en neemt daardoor geen bestuursfuncties op zich. 
Oplossing: Sterk richten op woningbouw. Kernpunt in het DOP. Dit moet speerpunt zijn. 
Geen aanwas leidt ook tot onzekere factor voor de leefbaarheid en ook voor de toekomst van de school. De 
crèche gaat over naar een professionele organisatie. Om voor de school op langere termijn meer zekerheden te 
hebben en behouden is een meer functionele invulling, zoals het in de school onderbrengen van zowel de crèche 
als andere functies, een zinvolle aanvulling. De uitstraling en het multifunctionele karakter van de school 
verbeteren. 
De uitstraling van de kern (en buitengebied) verbeteren en voorzien in faciliteiten om senioren zolang als 
mogelijk als inwoners te behouden  
 Potentiële werkgelegenheid bevorderen binnen het dorp of omgeving om het aantal inwoners op peil te houden. 
Voorkomen dat de jongeren vertrekken naar ander plaatsen. 
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Er aan werken dat de school blijft bestaan en de gemeenschap moet zich sterk maken om de voorzieningen op 
peil te houden en mogelijk te versterken. 
Vrijwilligerswerk. 
Het vrijwilligerswerk ondersteunen, verkrijgen van ondersteuning en waarderen met als doel het aantal 
vrijwilligers op piel te houden.  
Binnen de Ko-kids speelde dit enkele jaren geleden in sterke mate. Door het opstarten van een opleidingstraject 
(Kaderopleidingen) en opzetten van interne begeleiding heeft men zeer positieve ervaringen opgedaan. 
Inmiddels hebben de 3 jaar ervaring met positieve resultaten. Ook het beiden van ruimte voor creativiteit op 
basis van de opleiding werkt positief. Het uitstromen van een gedeelte van het opgeleide kader is niet te 
voorkomen.  
De voetbalclub heeft met het opleiden van jeugdscheidsrechters en de fanfare hebben een zelfde ervaring 
opgedaan. Naast de opleiding het geven van een zekere verantwoordelijkheid en ruimte om gecontroleerd een 
aantal taken zelfstandig uit te voeren werkt zeer positief en stimuleert de jongeren. Het ontlast de vereniging en 
of organisatie. Het geven van verantwoordelijkheid aan de jeugd werkt positief. 
IN een aantal verenigingen wordt ervaren dat er een zuigkracht is die inwoner van ander kernen aantrekt om hier 
lid te worden. Het lijkt erop dat er een zekere binding en gezelligheid is die dit bevorderd. Het huidig e subsidie 
beleid werkt deze stroming enigszins tegen omdat inwoners uit ander kernen niet in aanmerking komen voor 
subsidie. Active leden ondersteunen en er aandacht voor hebben heeft een positieve uitstraling. Aandachtpunt 
voor verenigingen. Een bedreiging is clubjes vorming binnen een vereniging. 
De culturele werkgemeenschap als overkoepelend orgaan heeft zijn waarde voor afstemming en coördinatie van 
activiteiten. Het werkt als steunpunt voor verenigingen. 
Verkeersveiligheid. 
Obstakels Grathemmerweg  tussen Kerkstraat en Limbrugstraat zijn onveilig, hinderlijk en vragen veel 
onderhoud. Deze obstakels zijn niet onderhoudsvriendelijk. Er blijft veel rommel bij achter. Er is meer controle 
door Gemeente nodig of beter schoon houden. 
Fietspad binnen bebouwde kom heeft veel bochten waardoor dit onveilig is. Buiten de bebouwde kom is de 
verlichting erg slecht. Veel te donker. 
Verkeerslichten aan de Rijksweg zijn onveilig. Afstelling is niet correct en er wordt te vaak door rood gereden. 
Schatting ca 10X per uur. Een gedegen controle uitvoeren op aansturing en veiligheid. 
Fietspad lang de Kelperweg weg is zeer slecht en daardoor onveilig. 
Vachtwagen parkeerplaats voor vergunninghouders ontrekt het zicht op het Ko-kids gebouw en op het er naast 
liggend speelterrein. Ook is het onveilig voor ouders die hun kinderen naar de bijeenkomsten van de Ko-Kids 
brengen. 
Sociale veiligheid. 
Het opvang bekken voor hemelwater overstort) langs de Limburglaan is gezien de nu en gezien de verwachte 
verhoging van het waterpeil een punt wat aandacht verdiend. De situatie is niet zoals dit er nu bij licht en straks 
zeer onveilig. Hoe meer water hoe onveiliger. Afvoeren op via een ander afvoersysteem richting Rhijdtbeek kan 
mogelijk een oplossing bieden. 
Onverlichte bruggen over het kanaal zijn zowel verkeerstechnisch als sociaal als onveilig aan te merken. 
Gemeenschap en gemeenschap voorzieningen. 
Het trefcentrum moet behouden blijven. Op dit moment voldoet het voor wat de functionaliteit betreft aan de 
verwachtingen. Voor de toekomst er voor blijven waken dat het gewenste voorzieningen niveau gehandhaafd 
blijft. Dit geldt eveneens voor de Kerk en de school. 
Er is behoefte aan een brochure die informatie verstrekt over de beschikbare voorzieningen, verenigingen en 
steunpunten die ter beschikking staan voor de gemeenschap en hun inwoners. Het opzetten van deze brochure 
moet op korte termijn opgepakt worden. Deze brochure bevat voor nieuwe bewoners direct veel informatie over 
wonen in Kelpen-Oler.  
Behoefte aan ondersteuning door professionele organisaties brede zin kan soms nodig en wenselijk zijn echter 
niet meer als nodig is. De ervaringen hiermee zijn niet altijd even goed ervaren. 
Hoe kunnen we Kelpen-Oler aantrekkelijk maken op diverse gebieden. Te denken valt aan wandelroutes, 
toegankelijk maken van natuur gebieden en recreatie. Cultuur en historische gebouwen en objecten toegankelijk 
maken en onder de aandacht brengen. Bv.  Opzetten van een dorpsommetje.  
Het opnemen van interessante gebieden en objecten in fietsroutes (Knooppunten)of wandelroutes. Ontwikkelen 
van toerisme en recreatie passend in de benadering van de Gemeente. Parel van Limburg . In dit kader passende 
natuur compensatie te ontwikkelen, een groene long  in de strook langs de A2en Kanaal.  Hierdoor wordt ook 
een geluidsreductie voor de woonkern verkregen. 
De dorpsraad is bereid om een werkgroep op te richten om deze acties te coördineren. Het doel moet zijn 
meerwaarde voor het dorp en de gemeenschap te halen. Kansen benutten en via nu al beschikbare communicatie 
middelen zoals website breder benutten en Kelpen-Oler promoten. 
De contacten tussen Culturele Werkgemeenschap, Dorpsraad en Verenigingen intensiveren met als doel:  
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Leefbaar houden de Gemeenschap Kelpen-Oler. 
Afstemming van activiteiten van verenigingen 
Beeldvorming voor wat betreft de mogelijkheden om leven en wonen binnen deze gemeenschap te promoten. De 
leefbaarheid handhaven en zo nodig verbeteren. 
Een algemeen gedragen activiteit is het gemeenschapsspelen. Deze moet behouden blijven. 
 


