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1. Inleiding
Posterholt, één van de 6 kernen (met het meest aantal inwoners!) van de gemeente
Roerdalen in Midden-Limburg. Het dorp telt ongeveer 4.000 inwoners en kan bogen op
tal van kwaliteiten: veel ruimte, een behoorlijk voorzieningenniveau, een goed woningbestand, veel groen, prachtige natuur rondom en een ligging vlak aan de grens waarmee
allerlei faciliteiten van Duitsland binnen handbereik komen. Naast de bewoners in het
dorp en het buitengebied kent Posterholt dan ook veel tijdelijke bewoners: toeristen die
(mee)genieten van de prachtige omgeving.
Leefbaarheid onder druk
Maar wie goed kijkt, ziet het begin van een mogelijke ommekeer. De leefbaarheid staat
de afgelopen jaren in toenemende mate onder druk in Posterholt. Dat komt tot uiting in
het grote aantal woningen dat relatief lang te koop staat, door afname van (winkel)voorzieningen en leegstand van (winkel)panden, door veroudering van woon- en leefmilieus in een aantal straten en door een centrum dat maar geen kans ziet zich te ont
wikkelen tot een ‘echt centrum’, omdat er een grote verspreiding van winkels en andere
voorzieningen is in Posterholt.

1.1.

Samen werken aan de toekomst van Posterholt:
het DorpsOmgevingsProgramma (DOP) en de structuurvisie

Bewoners van Posterholt zien als eerste de tekenen van druk die op de leefbaarheid van
het dorp staan. Want ook bij de totstandkoming van de Toekomstvisie Roerdalen 2020
(vastgesteld in april 2008) hebben burgers de gemeente gewezen op de dreigingen voor
Posterholt. Een aantal bewoners trok dan ook aan de bel en daarom is een duurzame
samenwerkingsrelatie gelegd tussen de provincie, gemeente en woningcorporatie Wonen
Roer & Maas om de problemen verder te bekijken en aan te pakken. Gezamenlijk hebben
deze drie partijen besloten om een DorpsOmgevingsProgramma (DOP) op te stellen voor
Posterholt. Het DOP dient ook direct een ruimtelijke uitwerking te hebben en zodoende
ook te fungeren als een structuurvisie voor Posterholt. Adviesbureau Companen uit
Arnhem ondersteunt de drie partijen hierbij. Voor de ruimtelijke uitwerking is stedenbouwkundige Piet Mulder betrokken geweest bij het opstellen van de structuurvisie.
Feestelijke ondertekening bestuursovereenkomst
Op 30 oktober 2008 is de samenwerking tussen de gemeente Roerdalen, de provincie Limburg en de
Woonstichting Wonen Roer & Maas bekrachtigd door het ondertekenen van een bestuursovereenkomst.
Het was een feestelijke bijeenkomst met circa 70 aanwezigen. Na het tekenen van de bestuursovereenkomst, werd ook de handtekening gezet op het bord met de tekst: ‘Wij gaan voor een DOP voor
Posterholt!’

Van links naar rechts: Dhr. Van der Linden, wethouder Roerdalen, de heer Lebens, gedeputeerde
provincie Limburg en de heer Smitsmans, directeur Wonen Roer & Maas.
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Samen met bewoners aan de slag!
Het DOP moet ervoor zorgen dat Posterholt nu en in de toekomst leefbaar en vitaal blijft.
Het DOP bevat een plan van aanpak, een programma, waarmee Posterholt de toekomst
met nieuw elan tegemoet kan treden. Een programma, dat een actueel antwoord geeft op
de hiervoor genoemde bedreigingen en recht doet aan de kwaliteiten van Posterholt. Een
programma ook dat ervoor zorgt dat de bewoners van Posterholt weer trots op hun dorp
kunnen zijn!
Zo’n programma komt niet achter een bureau tot stand. Hiervoor moeten we in gesprek
met bewoners en sleutelfiguren uit het dorp zelf. Zij weten immers het beste wat er speelt
in het dorp, waar kansen en knelpunten liggen en wat mogelijke oplossingen zijn. Die
kennis hebben we nodig om tot een goed DOP te komen. Gesprekken met bewoners is
dan ook een belangrijk onderdeel bij de totstandkoming van het DOP. In paragraaf 1.2
leggen we uit hoe het DOP tot stand komt, daarin staat ook de bewonersbetrokkenheid
vermeld. Ook leggen we daarin uit hoe we tevens tot de structuurvisie voor Posterholt zijn
gekomen.

1.2.

Hoe komt dit DorpsOmgevingsProgramma inclusief
structuurvisie tot stand?

Voor de totstandkoming van het DOP moeten we een aantal stappen doorlopen. Bij het
doorlopen daarvan worden bewoners en sleutelfiguren uit Posterholt nauw betrokken. Dit
gebeurt door middel van een aantal dorpsgesprekken en werkateliers met bewoners.
Daarnaast werken we met een Kopgroep. In deze Kopgroep zitten circa 20 bewoners en
sleutelfiguren uit Posterholt. Tijdens het proces om te komen tot het DOP worden zij
nauw betrokken en doorlopen we samen met hen alle stappen. De professionals van de
gemeente (ambtenaren) en de woonstichting Wonen Roer & Maas kunnen middels een
projectgroep hun input leveren in het proces. Ook is er een stuurgroep geformeerd waarin
de bestuurders van de drie organisaties (gemeente, provincie en Wonen Roer & Maas) in
vertegenwoordigd zijn.
Stap 1: het dorpsbeeld
De eerste stap die we hebben genomen, is het opstellen van het dorpsbeeld. Dit is als
het ware een foto van het dorp Posterholt op dit moment. In hoofdstuk 2 staat dit
dorpsbeeld beschreven. Het dorpsbeeld hebben we opgesteld, door:
o Bestaande informatie en gegevens op een rijtje te zetten.
o Met de Kopgroep in gesprek te gaan over de sterke en zwakke punten van Posterholt
en deze ook letterlijk in beeld te hebben gebracht door middel van een dorpsschouw.
Tijdens de dorpsschouw heeft de Kopgroep ons rondgeleid door hun dorp. De
resultaten hiervan zijn verwerkt in het dorpsbeeld.
o Met alle bewoners in gesprek te gaan tijdens een werkatelier. Tijdens dat werkatelier
hebben bewoners in groepen gewerkt en per groep zijn 3 toekomstwensen voor
Posterholt geformuleerd. Ook deze toekomstwensen zijn verwerkt in het dorpsbeeld.
o Op 21 januari 2009 is dit dorpsbeeld besproken in de raadscommissievergadering
grondzaken.
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Verwachtingen van projectgroep
Tijdens de eerste projectgroepvergadering hebben we aan de deelnemers (ambtenaren,
beleidsmedewerkers Wonen Roer & Maas en de provincie Limburg) gevraagd welke
verwachtingen zij hebben ten aanzien van het op te stellen DOP. De uitkomsten op een rij.
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o

Een ‘vlekkenplan’: vertaling van de beleving van de inwoners.
Hopelijk wordt het niet alleen een ‘klachtenforum’ voor de bewoners.
Bewoners verfijnen het toekomstbeeld en benoemen concrete actiepunten. De raad
accepteert de functie van bewoners (participatie): praten over hun dorp.
Interactief en vernieuwend in communicatie.
Negatief beeld van bewoners van hun dorp omzetten in positief realisme voor toekomst.
Een aantal RO zaken die door opstellen DOP opgepakt kan worden. Pak die kans!
Ook aandacht voor het buitengebied.
Er zijn nu plekken in Posterholt waar je als burger en gemeente niet trots op bent.
Omdraaien: juist wel Trots Op Posterholt (TOP).
Het zelfbeeld van het dorp inzichtelijk maken. Hoe leeft men samen? Initiatieven en
netwerken in het dorp wakker maken. Stakeholders activeren en mogelijk zelfs een
dorpsraad oprichten.
Inspiratie en een scherp toekomstbeeld.
Groot draagvlak bij bewoners voor proces én uitwerking, van begin af aan. Het is wel aan
het externe bureau om de kaders te stellen waarin bewoners inspraak kunnen geven.
Een plan waar bewoners zelf ook trots op zijn. Enthousiasme in het dorp!

Verwachting van de kopgroep
Tijdens de eerste bijeenkomst met de Kopgroep hebben we de deelnemers (bewoners en
sleutelfiguren) uit Posterholt gevraagd welke verwachtingen zij hebben ten aanzien van het op
te stellen DOP. De uitkomsten op een rij.
Toerisme
o Posterholt heeft een rijk verenigingsleven, maar toch is het dorp niet echt gezellig. Het biedt
maar weinig op het gebied van horeca, toerisme, recreatie, terwijl het in een prachtige
omgeving ligt. Hier liggen kansen voor het grijpen. Er is nu nog voor toeristen te weinig te
doen, dat moet veranderen.
Vergrijzing en ontgroening
o De vergrijzing slaat ook toe in Posterholt. En ook de krimpende bevolking. Hoe kunnen we
de voorzieningen met name voor dagelijks gebruik handhaven. Tevens is het van belang
dat we aandacht blijven houden voor jongeren, gezinnen en ouderen. Voor de jongeren en
gezinnen zijn geschikte woningen en voldoende activiteiten van belang. Voor ouderen is
een pakket vereist van geschikte woningen, zorg aan huis en welzijnsdiensten in de buurt.
Veiligheid
o Zowel sociale veiligheid als verkeersveiligheid. Er is een aantal plekken waaraan gewerkt
moet worden. Genoemd wordt de school, onveilige oversteekplaatsen voor kinderen.
Sociale onveiligheid bij en rondom een aantal leegstaande panden (verloedering). Ook bij
de markt laat de veiligheidssituatie te wensen over.
Imago en uitstraling
o Wens voor een mooier centrum en entree met meer ‘cachet’. Nu is het een erg doodse boel
en staan er panden leeg. Het aanpakken van deze ‘rotte plekken’ in Posterholt is wel van
groot belang. Genoemd wordt o.a. de ruïne in de Donkerstraat. Dat is zonde. Daar moet
veel meer van gemaakt kunnen worden.
o Posterholt moet weer op de kaart komen te staan: TOP= Trots Op Posterholt!

Stap 2: SWOT analyse
Op basis van het opgestelde dorpsbeeld, is een SWOT-analyse van Posterholt opgesteld. In hoofdstuk 3 beschrijven we deze sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen voor Posterholt. Tevens staan daar de zaken vermeld die bewoners graag zouden
willen behouden en veranderen in Posterholt. Bewoners hebben dit tijdens het eerste
dorpsgesprek aangegeven.
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Stap 3: visie
Op basis van het dorpsbeeld en de SWOT-analyse en door gesprekken die zijn gevoerd
met betrokkenen, is een visie opgesteld. In hoofdstuk 4 staat deze visie beschreven. In
de kern gaat het er om verbindingen in het dorp te leggen. Door middel van zes
programmalijnen kan hieraan handen en voeten worden gegeven. Deze zes programmalijnen staan in hoofdstuk 4 beschreven.
Thematische gesprekken
Bij het opstellen van de visie (hoofdstuk 4) hebben we gesproken met een aantal betrokkenen.
Dit in de vorm van thematische gesprekken. De volgende organisaties zijn benaderd:
o De Posterholtse ondernemers binnen Gastvrij Roerdalen.
o Sport- en cultuurraad van Posterholt.
o Bestuur van de Stichting Cultureel Centrum De Beuk.
o Stichtingsbestuur van het K.A.-huis.
o Makelaar Biermans.
o 10 telefonische diepte-interviews met jonge gezinnen die of in Posterholt wonen of er
vertrokken zijn.

Stap 4: toevoegen van de ruimtelijke uitwerking: de structuurvisie
Parallel aan het benoemen van de visie, hebben we ook een ruimtelijke uitwerking van
het DOP gegeven. Wat betekent het een en ander fysiek-ruimtelijk? Welke investeringen
zijn daarin nodig? En wat is onze visie daarop? Dit staat beschreven in hoofdstuk 5 van
het DOP, de ruimtelijke uitwerking. Hiermee beschrijven we ook direct de structuurvisie
voor Posterholt. Zodoende dient het DOP ook als structuurvisie.
Stap 5: toevoegen van een leefbaarheidsagenda: het uitvoeringsprogramma
Het uitvoeringsprogramma maakt het DOP concreet. Hierin staan voor elke programmalijn de te nemen stappen, en geeft per punt aan of er al uitvoering aan wordt gegeven of
niet, wie dit op gaat / moet pakken en of er financiële middelen beschikbaar zijn om het te
realiseren. In hoofdstuk 6 staat dit uitvoeringsprogramma. Het dient als de leefbaarheidsagenda van Posterholt voor de komende jaren. De leefbaarheidsagenda is onderverdeeld
in: zaken die reeds opgepakt zijn in het kader van het DOP, zaken die in het kader van
het DOP in de pijplijn zitten en zaken in het kader van het DOP die nieuw zijn.

1.3.

DOP ook structuurvisie

De gemeenteraad heeft er voor gekozen om het DOP van Posterholt ook de structuurvisie voor Posterholt te laten zijn. Dit betekent dat de inhoudelijke en beleidsmatige vertaling van plannen meteen gekoppeld wordt aan hun fysieke uitwerking. Dat resulteert
doorgaans in een veel integraler plan, dan wanneer DOP en structuurvisie separaat van
elkaar worden opgesteld.
De ruimtelijke uitwerking van de programmalijnen is terug te vinden in hoofdstuk 5.
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2. Het dorpsbeeld van Posterholt: een samenvatting
Op basis van verschillende bronnen en eerder uitgevoerde onderzoeken is een dorpsbeeld van Posterholt gemaakt; een soort foto van Posterholt, zoals het nu is. Het volledige dorpsbeeld is in de bijlage te vinden, hieronder volgt een bondige samenvatting van
het dorpsbeeld.
Typering: een dorp in het groen
Posterholt (Postert in dialect) is de grootste kern van de gemeente Roerdalen in MiddenLimburg, met 4.237 bewoners op 1 januari 2007. Het ligt vlak aan de grens met Duitsland
en de stad Roermond ligt op steenworp afstand. Het dorp wordt omringd door groen, ook
het Nationaal Park de Meinweg ligt vlakbij. Niet alleen voor bewoners is deze ligging
aantrekkelijk, ook toeristen weten het te waarderen. Er zijn dan ook twee huisjesparken
bij Posterholt te vinden. Posterholt is een zogenaamd ‘lintdorp’, een langgerekte bebouwingsstrook, grofweg rondom de Hoofdstraat.
Bewoners: veel gezinnen, vergrijzing op de loer
Er wonen op 1 januari 2008 1.735 huishoudens in Posterholt, waaronder relatief veel gezinnen. De vergrijzing is er minder dan in Roerdalen als geheel, maar wel meer dan in
Nederland gemiddeld. Er is wel een grote groep bewoners met een leeftijd tussen 45 en
65 jaar, dus vergrijzing zit er wel aan te komen. Ook is het fenomeen ontgroening
duidelijk zichtbaar: jongeren trekken weg uit het dorp. Voor de toekomst wordt dan ook
een krimp van de bevolking verwacht.
Leefbaarheid: mensen tevreden, maar ook verloedering
Bewoners van Posterholt hebben binding met hun dorp: van de 21% die de komende
jaren wil verhuizen, wil 54% dit binnen het dorp. De tevredenheid met de eigen woonomgeving is dan ook groot. Wel valt langzaamaan de verpaupering en verloedering van het
dorp op waarvan leegstaande panden en afname van winkels, voorzieningen en horeca
een teken is. Er is wel een grote supermarkt. Een ander zeer sterk punt is het rijke en
actieve verenigingsleven dat Posterholt kent.
Wonen in Posterholt: 2-onder-1 kap en vrijstaande woningen
Van de woningen in Posterholt is 80% een koopwoning en 20% een huurwoning. De
koopwoningen zijn veelal 2-onder-1-kap woningen, vrijstaande woningen en rijwoningen.
De huurwoningen zijn vooral eengezinswoningen.
Een zorg is dat huizen vrij lang te koop staan en dat circa 70 woningen leegstaan.
Bewoners hebben behoefte aan woningen voor senioren, liefst met een tuin.
Voorzieningen en werkgelegenheid: voldoende, maar ver uit elkaar
Er is in Posterholt een goed aanbod van winkels, onder meer dankzij toerisme en recreatie. De winkels liggen wel erg verspreid over het dorp. Eerder is al genoemd dat er
veel verenigingen in sport en cultuur zijn. Wat betreft de eerstelijnszorg: deze is aanwezig, maar er bestaat bij bewoners wel een behoefte aan een zorg-/dienstencentrum.
Momenteel zijn er twee centra in het dorp: de oude kern (‘gezelligheidshart’) en de
concentratie van winkels bij het voormalige gemeentehuis (‘winkelhart’). Dit mag verder
worden uitgebreid en versterkt. Ook horeca en recreatievoorzieningen krijgen hiermee de
impuls die ze nodig hebben. Dit biedt namelijk kansen voor toerisme, en is natuurlijk ook
aangenaam voor bewoners. In en rondom het dorp is redelijk wat bedrijvigheid aanwezig,
wat geen problemen oplevert. Wel hebben mensen zorgen over de huisvesting van
buitenlandse werknemers.
-5-
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3. Sterkte en zwakte, kansen en bedreigingen
Tijdens het eerste dorpsgesprek dat op 18 november 2008 is gevoerd in de Beuk,
hebben de aanwezigen de sterke en zwakke punten van het dorp benoemd. Op basis
hiervan en op basis van gesprekken met de stuurgroep en de uitkomsten van het
dorpsbeeld, treft u in paragraaf 3.1 een korte SWOT-analyse van Posterholt aan. De
sterke en zwakke punten, alsmede kansen en bedreigingen voor de toekomst van
Posterholt, staan op een rij.
Tijdens het dorpsgesprek hebben bewoners ook aangegeven wat er vooral behouden
moet blijven in het dorp, en ook wat er veranderd moet worden om Posterholt een nog
prettiger plek te maken om te wonen en te verblijven. De uitkomsten hiervan, staan in
paragraaf 3.2 op een rij. Tevens treft u daar twee kaarten aan met daarop de bezochte
punten tijdens de dorpsschouw.

3.1.

Sterkte en zwakte, kansen en bedreigingen voor Posterholt

Sterk

Zwak

Ligging, structuur, inrichting en uitstraling

Ligging, structuur, inrichting en uitstraling

o Groene omgeving, aantrekkelijk voor recreatie en

o Twee kernen in Posterholt die beiden niet optimaal

toerisme

functioneren

o Goede bereikbaarheid: dichtbij A73 en Roermond

o Veel leegstaande panden in de oude kern. Dit zorgt

o Een oude kern met potentie: kerk, kiosk met plein

voor verrommeling en verpaupering
o Ongezellig, groot, geasfalteerd plein in het ‘winkelhart’ van Posterholt.
o Zeer veel verspreide winkels waardoor er niet echt
een centrum is in Posterholt

Bewoners en leefbaarheid

Bewoners en leefbaarheid

o Grote betrokkenheid van bewoners bij het wel en

o In de toekomst: verwachte bevolkingskrimp, als-

wee van het dorp

mede ontgroening en vergrijzing. Dit zal z’n

o Een rijk verenigingsleven: vele en diverse vereni-

gevolgen

gingen

hebben voor Posterholt. Een

grote

uitdaging!

o Een aantal goede welzijnsvoorzieningen voor het

o Relatief veel sociaal kwetsbaren in Posterholt, meer

dorp zelf: cultureel-centrum De Beuk, KA-huis,
Kloosterhof met algemene ruimte

dan in andere kernen van Roerdalen.
o De communicatie tussen bewoners en de gemeente

o Voor een klein dorps als Posterholt zijn er vrij veel

verloopt niet optimaal.

winkels en is er een grote supermarkt, mede als gevolg van toerisme
Wonen

Wonen

o Een evenwichtige, geschikte woningvoorraad

o Weinig woningen voor starters en kleine huishoudens.
o Veel huizen staan relatief lang te koop

Voorzieningen en werkgelegenheid

Voorzieningen en werkgelegenheid

o Veel voorzieningen in de sfeer van recreatie en

o Een aantal commerciële voorzieningen zijn de

toerisme.

laatste jaren verdwenen als gevolg van te weinig

o Goede onderwijsvoorzieningen: een basisschool,
kinderopvang, peuterspeelzaal en sporthal

draagvlak
o Versnippering

o Goede zorgvoorzieningen dichtbij elkaar: huisarts,
apotheek, thuiszorg, fysiotherapie

het

activiteitenaanbod

in

het niet van elkaar. Hierdoor is er maar weinig

o Een aantal grote bedrijven zorgt voor lokale werkgelegenheid

van

Posterholt. Er is wel veel te doen, maar men weet
samenhang.
o Er is te weinig te doen voor recreanten en toeristen
in Posterholt, waardoor zij het dorp niet in komen.
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Kansen en bedreigingen
Posterholt ligt in een prachtige omgeving waar toeristen en recreanten graag komen. De
twee bungalowparken stromen dan ook ieder jaar weer vol met toeristen. Het is jammer
dat het dorp Posterholt zélf maar weinig vertier te bieden heeft voor toeristen. Hierin zit
duidelijk meer potentie. Dan gaat het niet alleen maar om een leuk terras, maar ook om
de inrichting en uitstraling van het dorp. Posterholt heeft niet duidelijk een centrum,
winkels liggen erg verspreid in het dorp. Daarnaast zijn er twee kernen die beiden niet
optimaal functioneren: in de oude kern bij de kiosk staan veel leegstaande panden
waardoor de inrichting erg rommelig en ietwat verpauperd oogt. In de nieuwe kern bij de
supermarkt is er een concentratie van een aantal winkelvoorzieningen, maar door het
ongezellige, geasfalteerde plein is er niet echt een leuke sfeer. Echter, de basis is er wel.
In beide kernen liggen voldoende kansen om er wat van te maken, samen met gemeente, particuliere eigenaren, de woningcorporatie en bewoners van het dorp. Want met de
betrokkenheid van eenieder bij het wel en wee van het dorp is niks mis mee. Bewoners
identificeren zich graag met hun dorp, voelen zich er thuis en willen er graag wat van
maken. Aan de communicatie tussen bewoners en de gemeente en andere instanties
kan gewerkt worden: samen de schouders eronder zetten, dat is nodig om Posterholt op
de kaart te zetten en een leefbare toekomst in te leiden. Ook wat betreft het verenigingsleven is Posterholt rijk: er is heel veel te doen in het dorp. Ook zijn er diverse goede,
welzijnslocaties die prima in orde zijn. Jammer is dat er maar weinig dwarsverbanden zijn
tussen alle activiteiten. Ook hierin zitten kansen; door meer met elkaar op te trekken en
meer bekendheid te geven aan alle activiteiten, kun je Posterholt meer op de kaart
zetten. En niet alleen bij de bewoners zelf, maar ook bij de toeristen.

3.2.

Bewoners aan het woord: behouden en veranderen in
Posterholt

Tijdens het eerste dorpsgesprek op 18 november 2008 hebben bewoners aan de hand
van vijf thema’s besproken wat er volgens hen behouden en veranderd zou moeten
worden in Posterholt.
Onderstaande schema’s geven deze punten weer.
1. Inrichting en uitstraling Posterholt
Behouden

Veranderen

Voorzieningen

Voorzieningen

•

Gemeentehuis (incl. gemeentegids)

•

Horeca stimuleren en uitbreiden

•

Kasteel Aerwinkel

•

Detailhandel stimuleren en uitbreiden

•

Posterbos

•

De bewegwijzering moet herkenbaarder

•

K.A.-huis

Leefbaarheid

•

De Beuk

•

•

De sporthal

‘gezelligheids’-hart

•

‘Medische boulevard’

winkelhart.

•

Groene kruis gebouw

•

Opwaarderen plein

•

Huidige winkelaanbod

•

Leegstaande panden

•

Huidige horeca-aanbod

•

Entree via industrieterrein

•

Opvang voor kinderen behouden

•

Verbinding van de twee kernen en de verbinding

Leefbaarheid
•

Pleinfunctie

•

Hofjes: erg leuk!

•

Het groen

De oude en de nieuwe kern: de oude kern als
en

de

nieuwe

kern

als

van buiten- met binnengebied.
•

Stimuleren gescheiden verkeer
(recreatie/bestemming & vrachtverkeer)

•

Achterstallig onderhoud bestrating

•

Meer één stijl ontwikkelen in uiterlijk van het dorp
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2. Toerisme en recreatie
Behouden

Veranderen

Voorzieningen

Voorzieningen

•

Kampeerboerderij Holsterhof

•

Meer lokale evenementen

•

Bungalowpark Landal

•

Onderhouden en uitbouwen wandel- en

•

Boerengolf Vurenhof

•

Pee-Wee

•

Terrassen ontbreken

•

Restaurant Rafaello’s

•

Aanduiding en toegankelijkheid van routes kan

•

Evenementen

•

Kasteel Aerwinkel

fietsroutes (routes langs horeca en recreatie)

beter
Leefbaarheid
•

Leefbaarheid
•

Natuur, rust, en ruimte (geen Valkenburg)

Bekendheid / promotie: Posterholt op de kaart
zetten via VVV, gemeente en ondernemers.

•

Aansluiting zoeken bij recreatie in de regio

•

Verbinding tussen toeristische plekken (vakantiepark en oude markt) kan beter

3. Welzijn: jong en oud
Behouden

Veranderen

•

Accommodaties, bijv. de Beuk

•

•

Verenigingsleven

•

Vrijwilligerswerk Æ stimuleren en coördineren

Sommige accommodaties verbeteren /
versterken door bijv. opslagruimte, tribune PSV

•

Er moet een inloopcentrum voor jong & oud
komen

•

Kiosk weghalen Æ bankjes voor in de plaats

•

Leegstand benutten voor welzijn, bijv. opslag
voor verenigingen

4. Wonen: jong en oud
Behouden

Veranderen

•

Landelijk karakter

•

•

Gevarieerde woningen (gemixt)

Voor

herontwikkeling

leegstaande

panden

gebruiken (mooi hofje maken)
•

Diverse doelgroepen goedkoop bedienen

•

Voor starters is er niet het gewenste aanbod

•

Woonomgeving opknappen: bomen en tegels

•

Inbreidingslocaties

gebruiken

voor

senioren-

woningen
•

Herontwikkeling oude raadshuis: winkels voor
niet-dagelijkse boodschappen / horeca / bovenwoningen (senioren/starters)

5. Verkeer, veiligheid, openbare ruimte en openbaar vervoer
Behouden

Veranderen

•

Oude markt: kiosk

•

•

Verlichting behouden en aanpassen (met name
bij groen)

•

Gebruik provinciale weg

•

Kerkhof en kapel

Verkeerssituatie

rondom

school

(inclusief

parkeren)
•

Entree dorp Roermondseweg in plaats van
Middenweg

•

Groot verkeer mijden uit centrum, dit moet over
de provinciale weg (landbouwverkeer e.d.)

•

Controle op speeltuinen ivm sociale veiligheid

De dorpsschouw: fiets- en wandelroute
Voorafgaande aan het dorpsgesprek hebben de Kopgroep en andere belangstellenden
uit Posterholt, ons rondgeleid door het dorp. Vanwege het groot aantal aanwezigen, is
besloten om twee routes uit te zetten: een looproute door het dorp zelf, een fietsroute
door het buitengebied. Op onderstaande kaarten de bezochte punten met bevindingen.
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4. Verbindingen leggen in Posterholt:
het dorpsomgevingsprogramma
Waar gaat het in essentie om in Posterholt? Wat is nodig om Posterholt nu en in de
toekomst leefbaar en vitaal te houden? Welke acties moeten daarvoor worden ondernomen? En wie zijn er bij betrokken? Daar gaat het om bij het opstellen van het dorpsomgevingsprogramma. Een programma dat langs een aantal inhoudelijke lijnen uitvoering
zal moeten krijgen. Een programma ook dat een centraal motto, een centrale boodschap
heeft. Ons inziens is dat verbindingen leggen.
Zoals uit het dorpsbeeld en de
Status van het DOP
SWOT-analyse blijkt, heeft
Posterholt veel potentie. Veel
In het DOP is de visie verwoord van wat er nodig is om
Posterholt nu en in de toekomst (met een tijdshorizon van
van de ‘hardware’ van het dorp
10 jaar: 2010-2020) leefbaar en vitaal te houden. In dit
is op zich in orde: een aantrekhoofdstuk staat de visie met bijbehorende ambities
kelijke omgeving, veel toerisme
verwoord. Het DOP vormt als het ware de ‘kapstok’ voor
en recreatiemogelijkheden, een
projecten, programma’s, acties en maatregelen die
woningvoorraad die op orde is,
genomen moeten worden om datgene wat in de visie
staat, tot uitvoering te brengen. In hoofdstuk 6 staat dit
een rijk aanbod aan vereniginguitvoeringsprogramma beschreven.
en, een goed aantal ‘welzijnsHet uitvoeren van de ‘kapstok’ zal soms een lange adem
gebouwen’ (zoals cultureel cenvergen, andere dingen kunnen ook snel gebeuren.
trum De Beuk, het KA-huis) en
Daarom zullen we in het uitvoeringsprogramma ook korte,
een goed aanbod van zorg- en
middellange en lange termijn afspraken maken. Ook zal
niet alles tegelijkertijd kunnen, we moeten prioriteiten
onderwijsvoorzieningen.
Wat
stellen. Bewoners zullen we nauw betrekken bij de
aan de ‘hardware’ kant wel duiuitvoering. De bestaande kopgroep zal zich opsplitsen
delijk aandacht behoeft is de
naar de verschillende programmalijnen en op deze wijze
openbare ruimte. Die laat op
een ‘vinger aan de pols’ blijven houden tijdens de
een aantal plekken nogal te
uitvoering. Op deze wijze kunnen we gezamenlijk werk
maken van datgene waar het DOP voor staat!
wensen over, denk bijvoorbeeld
aan het onaantrekkelijke geasfalteerde plein bij de supermarkt en het rommelige karakter van de oude kern bij de kiosk.
En ook aan de ‘software’ van Posterholt zal gewerkt moeten worden, want daarin liggen
veel problemen: leegstaande panden zorgen voor verrommeling en verpaupering van met
name de oude kern. Er is te weinig te doen voor toeristen die dus ook niet in Posterholt
komen. Er worden heel veel activiteiten georganiseerd door vrijwilligers die meer
bekendheid verdienen, gezinnen dreigen weg te trekken uit Posterholt of komen er niet
wonen, terwijl de woningvoorraad en het onderwijsaanbod op zich prima in orde is.
Naast dit alles is Posterholt een dorp met heel erg betrokken bewoners die zich
verbonden voelen met het wel en wee van hun dorp. En die ook weer trots willen zijn op
hun dorp. Om dit te bereiken zal geïnvesteerd moeten worden in Posterholt om het dorp
voor nu en in de toekomst leefbaar en vitaal te houden. Wat is dan nodig?
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Verbindingen leggen langs 6 programmalijnen
De kern van het dorpsomgevingsprogramma is ons inziens verbinden: verbinding van de
hardware met de software. Verbinding van groepen met elkaar, maar ook van bewoners
met de gemeente en andere instanties.
Om deze verbinding tot stand te brengen, moet geïnvesteerd worden in een zestal
programmalijnen:
• Programmalijn 1: investeren in uitstraling en imago.
• Programmalijn 2: kansen grijpen in toerisme en recreatie.
• Programmalijn 3: (jonge) gezinnen als sociaal cement van het dorp.
• Programmalijn 4: behouden van het rijke verenigingsleven.
• Programmalijn 5: prettig oud(er) worden in Posterholt.
• Programmalijn 6: samen werken aan de uitvoering van het DOP.
In de volgende paragrafen geven we een uitwerking van deze 6 programmalijnen. Daarbij
volgen we steeds het zelfde stramien. Allereerst beschrijven we kort hoe het nu is,
vervolgens wat we willen en tenslotte wat daarvoor nodig is.

4.1.

Programmalijn 1: investeren in uitstraling en imago

Hoe is het nu?
Bewoners hebben het verscheidene malen gezegd in de Kopgroep, tijdens de dorpsschouw en het eerste dorpsgesprek: Posterholt is een prettig dorp om in te wonen, maar
de uitstraling laat te wensen over. Met name het ontbreken van een echt centrum en de
leegstaande, vaak verpauperde panden, zijn voor bewoners een doorn in het oog. Dit
begint al met de leegstaande boerderij als je Posterholt in komt, dit is geen mooi entree
van het dorp. In de oude kern vallen de leegstaande panden ook op; zij zorgen voor een
verrommelde en verpauperde aanblik. En ook bij de supermarkt, laat de uitstraling te
wensen over. Het grote geasfalteerde plein oogt niet erg gezellig.
Wat willen we?
Een dorp met een betere uitstraling waardoor ook het imago van Posterholt positiever
wordt. Bewoners kunnen weer trots zijn op hun dorp en dragen dit ook naar buiten toe.
Ook de vele toeristen die in de bungalowparken in de nabije omgeving van Posterholt
verblijven, zullen dan eerder naar Posterholt toe komen.
Wat is daarvoor nodig?
Keuzes maken: een gezelligheidshart en een winkelhart
Posterholt heeft momenteel twee kernen die beiden niet optimaal functioneren. Om hier
in de toekomst in te investeren, maken we een duidelijke keuze:
• De oude kern bij de kiosk wordt het gezelligheidshart van Posterholt. Hier is een
concentratie van horeca, evenementen, en bijbehorende (commerciële) activiteiten.
• De concentratie van winkels bij de supermarkt wordt het winkelhart van Posterholt.
Hier is een concentratie van winkels voor het doen van de dagelijkse boodschappen.
Tevens is het mogelijk om hier een aantal standplaatsen voor marktkraampjes te
organiseren. Voldoende parkeermogelijkheden is hierbij van groot belang.
• Verbinding tussen de oude en nieuwe kern: er is wel een verbinding, een weg tussen
de oude en nieuwe kern, maar voor mensen die Posterholt niet goed kennen (zoals
toeristen, bezoekers), is het niet duidelijk dat die weg een verbinding vormt tussen
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oude en nieuwe kern. Hierin zal geïnvesteerd moeten worden. Het gaat dan dus niet
om een nieuwe weg aanleggen, maar duidelijk maken dat die weg een verbinding is.
Dat kan door middel van bijvoorbeeld herinrichting van de openbare ruimte, goede
bewegwijzering, een nieuw straatprofiel. Het gaat er immers om dat je weet dat als je
die straat neemt, je bij de winkels uitkomt, of andersom, in het gezelligheidshart van
Posterholt. Zodoende wordt het een logischer geheel.
Om dit te bereiken, is een aantal concrete acties nodig:
• Opknappen openbare ruimte oude kern: kiosk, plein, straat en parkeerruimtes. De
gemeente Roerdalen heeft hiervoor middelen gereserveerd. Samen met de
bewoners van Posterholt wil de gemeente keuzes maken omtrent deze opknapbeurt.
Het is de bedoeling dat er direct keuzes worden gemaakt voor heel Posterholt over
zaken als gewenste materialen, meubilair, onderhoud, gewenste uitstraling van de
openbare ruimte, etc.. Dit om te voorkomen dat er niet ‘hap snap’ wordt gewerkt,
maar juist vanuit een eenduidige visie. Dat wil overigens niet zeggen dat overal in het
dorp voor dezelfde materialen wordt gekozen, het gaat veelal om zonering, een
nieuwbouwwijk vraagt om ander materiaal dan een oud centrum. Op deze wijze komt
er meer eenheid in de uitstraling, het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.
De opknapbeurt van de oude kern kan zodoende dienen als vliegwiel voor heel
Posterholt.
• Plannen van Rafaello’s. Er is een nieuwe eigenaar gevonden voor de horecagelegenheid Rafaello’s. Deze nieuwe eigenaar wil het pand opknappen, er een
horecagelegenheid beginnen met een terras erbij. De gemeente is voornemens om
voor deze plannen een vergunning te verlenen. Uiteraard worden de plannen rondom
Rafaello’s betrokken bij de opknapbeurt van de openbare ruimte in dit gebied (zie
bolletje hierboven). Denk bijvoorbeeld aan situering van het terras, voldoende
parkeergelegenheid, uitstraling van het plein bij de kiosk.
• Opknappen van het plein bij de supermarkt. Dit is een groot geasfalteerd plein.
Een deel van het plein is beschikbaar als parkeerterrein, een ander deel (gedeelte bij
Geomij) is bedoeld als speelplek voor de wat oudere jeugd (om bijv. een balletje te
trappen). Bewoners geven aan dat het plein momenteel niet goed functioneert.
Jongeren spelen er nauwelijks, het oogt erg kaal, en er is te weinig ruimte voor
festiviteiten of bijvoorbeeld een weekmarkt. Om te werken aan het winkelhart, zal dus
ook geïnvesteerd moeten worden in het opknappen van dit plein. Aandachtspunten
daarbij zijn:
o Hoe kunnen de huidige functies van het plein (parkeren, winkelgebied, speelplek
voor jongeren) behouden blijven? Kan dit gecombineerd worden of moet er voor
bepaalde functies een andere plek worden gevonden?
o Hoe kan dit gebied een ruimtelijke impuls krijgen?
o Hoe kan de verbinding met het gezelligheidshart optimaal bereikt worden, zodat
mensen weten dat je vanaf de winkels zo in het gezelligheidshart bent.
o Is het binnenhalen van standplaatsen voor marktkraampjes haalbaar?
o Naast het plein bij de supermarkt, is het ook nodig om aan de zijkant van de
supermarkt aandacht te besteden. Ook dit oogt niet erg aantrekkelijk, en als je
het plein opknapt is het goed om ook dit direct mee te nemen.
In een uitvoeringsproject met bovenstaande gedachtelijn centraal, zal hieraan handen en voeten moeten worden gegeven (zie hoofdstuk 6).
• Een betere verbinding tussen het gezelligheidshart en het winkelhart. Bij een
onderscheid tussen beide harten van het dorp, is een goede, logische verbinding
nodig. De gemeente gaat samen met een externe stedenbouwkundige bekijken
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welke mogelijkheden er zijn. Het gaat dan dus niet zozeer om forse fysieke ingrepen,
maar om maatregelen in de openbare ruimte die ervoor zorgen dat men weet hoe je
van de ene in de andere kern kan komen, gemakkelijk en snel.
Aanpak leegstaande verpauperde panden en krotten
Circa 80 panden (waaronder zo’n 70 woningen) staan leeg in Posterholt. Een aantal van
deze (naar schatting circa 10) zijn verkrot en verpauperd. Deze panden zijn al langer niet
bewoond en staan ook niet te koop. Deze panden zijn in bezit van particuliere eigenaren.
Het is onduidelijk welke plannen zij hebben met de panden. Voor de uitstraling van
Posterholt is het van belang om de eigenaren van deze panden actief te gaan benaderen
en hen stimuleren om wat te doen aan de verpaupering en verrommeling van deze
panden.
De gemeente gaat dan ook een actiever beleid voeren. Dat gebeurt volgens twee sporen:
o Enerzijds een helpende hand bij herontwikkeling door de eigenaren zelf. De gemeente staat welwillend tegenover initiatieven voor herontwikkeling van leegstaande
panden. De gemeente zal hiervoor een aanspreekpunt organiseren, waar de particuliere eigenaren terecht kunnen met hun plannen. Uiteraard zullen de initiatieven getoetst worden op bestaande bestemmingsplannen.
o Anderzijds dwang. Naast deze helpende hand beseft de gemeente ook dat particuliere eigenaren zelf verantwoordelijk zijn voor de uitstraling en het gebruik van de in
bezit zijnde panden. De gemeente beseft dat er niet veel juridische mogelijkheden en
instrumenten zijn om eigenaren te dwingen om iets aan de verpaupering te doen,
maar zal de mogelijkheden die er zijn, ook gaan inzetten. De woningwet uit 2007 biedt
daarvoor slechts een beperkt aantal aanknopingspunten. Op basis van artikel 1a van
de woningwet is het mogelijk om eigenaren die door de staat waarin hun pand verkeert aan te schrijven op grond van veiligheid en gezondheid.
Betere entrees naar het dorp
Op dit moment is de bewegwijzering zo dat onbekenden Posterholt binnen worden geleid
via de Middenweg. Dit is niet de mooiste entree van het dorp, langs het industrieterrein
Middenweg (met grote bedrijven als grondverzet Theelen, Geelen Beton en Cuijpers
kozijnen). Posterholters zien liever de oude, oorspronkelijke entree terugkomen: westelijk
via de Roermondseweg (bij de Zwarte Berg), oostelijk via de Vlodropperweg en de
Boomstraat. Hierdoor hebben mensen direct een veel positiever beeld van Posterholt.
Wat is hiervoor nodig?
• Gemeente bekijkt de mogelijkheden van aanpassing van de bewegwijzering van het
dorp Posterholt. Dit moet in samenwerking met de Provincie Limburg gebeuren.
• Aandachtspunt is dat het vrachtverkeer niet door het dorp komt, maar via de
Middenweg het dorp arriveert zodat zij direct op het industrieterrein aankomen. Dit kan
ook door middel van bewegwijzering.
• Aandacht voor verkeersremmende maatregelen bij deze nieuwe route door het dorp,
onder andere aan de Roermondseweg. Daar waar een nieuwe hoofdentree komt,
moet ook het straatprofiel worden aangepast.
Afstemming en beheer openbare ruimte
De openbare ruimte laat in Posterholt nogal wat te wensen over. Het oogt erg rommelig,
er zit weinig eenheid in en het onderhoud is niet altijd even best. Mede hierdoor voelen
Posterholters zich op een aantal plekken niet veilig. Ook de politie geeft een aantal
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plekken aan waar sociale onveiligheid is (bijv. donker hoekje, slechte verlichting, etc.) of
een verkeersonveilige situatie. Wat kunnen we hier aan doen?
• Meer bekendheid geven aan het meldpunt waarop burgers plekken aangeven die
volgens hen onveilig zijn of slecht onderhouden. Burgers kunnen dit via de website
van de gemeente doen: www.roerdalen.nl.
• Vanuit de aanpak van de openbare ruimte in de oude kern worden afspraken
gemaakt over de visie op de openbare ruimte in Posterholt. Daarbij kunnen richtlijnen
worden aangegeven en zoneringen getypeerd. Hierdoor kan er meer afstemming
komen over de inrichting, uitstraling en het beheer van de openbare ruimte. Afspraken worden gemaakt over zaken als:
o Keuze van meubilair
o Keuze van materialen van straten en stoepen
o Afspraken over onderhoud groen, speelvoorzieningen
o Etc.
Overigens wil dit niet zeggen dat de hele openbare ruimte in Posterholt in één keer
helemaal vernieuwd wordt. Dat is niet haalbaar. Het gaat om uniforme afspraken bij
plannen voor herontwikkeling en herinrichting van de bestaande openbare ruimte.
Deze uniforme afspraken moeten tevens rekening houden met de verschillende
wijken en buurten in Posterholt. Het zal dus veelal om zonering gaan, een nieuwbouwwijk vraagt om ander materiaal dan een oud centrum. Daarover zullen afspraken gemaakt worden.
Posterholt op de kaart: naar een positief imago
Door allerlei fysieke ingrepen investeer je in de uitstraling van Posterholt. Om ook het
imago van Posterholt te verbeteren, is meer nodig. Dan zul je ook naar de buitenwacht
moeten laten zien dat Posterholt het waard is om naar toe te komen. Het gaat er dan om
Posterholt weer op de kaart te zetten. Dit heeft een directe link met de 2e programmalijn:
kansen grijpen in toerisme en recreatie (zie paragraaf 4.2). Samen met organisaties als
de lokale omroep, Gastvrij Roerdalen, de plaatselijke VVV, kan hieraan vorm worden
gegeven. Zo kan er bijvoorbeeld een website worden ontwikkeld met alle plannen (zoals
het DOP) en alle activiteiten in Posterholt. Deze website kan op verschillende plekken
worden geraadpleegd, uiteraard zelf thuis, maar bijvoorbeeld ook in de bungalowparken,
cultureel centrum De Beuk of bij de plaatselijke VVV. Ook de lokale omroep zou hierin
een rol kunnen spelen. Tenslotte moet hierbij niet alleen gekeken worden naar de
Nederlandse markt, maar juist ook – vanwege de directe nabijheid – de Duitse markt.

4.2.

Programmalijn 2: kansen grijpen in toerisme en recreatie

Hoe is het nu?
Posterholt heeft een aantrekkelijke, groene omgeving, waar veel toeristen en recreanten
op af komen. Dat zie je aan de goede bezetting van de bungalowparken in het buitengebied van het dorp. Deze toeristen en recreanten komen echter nauwelijks in Posterholt
zelf. Er is te weinig vertier voor hen in het dorp. Ze doen er hooguit een boodschap in de
plaatselijke supermarkt. Dit is een gemiste kans.
Wat willen we?
Toeristen en recreanten moeten het dorp in kunnen komen om op een terrasje te zitten,
even te winkelen, een kopje koffie te drinken of uit eten te gaan. De bestaande
boerengolf Vuurenhof speelt hier al op in. Dergelijke initiatieven van vertier voor toeristen
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en recreanten zouden er meer moeten zijn. Hierdoor wordt het dorp ook levendiger en
krijgt het een gezelligere uitstraling (zie ook programmalijn 1). Bovendien komt toerisme
en recreatie de lokale economie ten goede en zorgt het er mede voor dat een aantal
winkelvoorzieningen voor het dorp behouden blijven.
Wat is daarvoor nodig?
Horeca die meer inspeelt op toerisme en recreatie
Posterholt heeft op zich een aantal aantrekkelijke horecagelegenheden. Echter, spontaan
een terrasje pakken of een kopje koffie drinken in Posterholt, zit er niet in. In het te
ontwikkelen gezelligheidshart van Posterholt (zie programmalijn 1) kan een concentratie
komen van dergelijke voorzieningen. De plannen van Rafaello’s zijn wat dat betreft een
eerste stap in de goede richting. Gastvrij Roerdalen is een organisatie waar horecaondernemers in Roerdalen lid van kunnen worden. De Posterholtse ondernemingen
binnen Gastvrij Roerdalen spelen een belangrijke rol bij de verdere ontwikkeling van
Posterholt als toeristisch en recreatief aantrekkelijk dorp.
Een betere verbinding tussen Posterholt en de bungalowparken
In het buitengebied van Posterholt ligt een tweetal grote bungalowparken die met name
in en rondom de zomerperiode (inclusief voor- en najaar) volstromen met toeristen. Om
deze toeristen en recreanten ook makkelijk naar Posterholt te laten komen, is een goede
recreatieve verbinding met het dorp van belang. Een goede en aantrekkelijke wandelen / of fietsroute is nodig. Een verlichte fietsroute is reeds aanwezig tussen de bungalowparken en het dorp, dat is dus niet nodig. Het gaat eerder om een recreatieve verbinding
voor overdag.
Meer bekendheid van activiteiten in Posterholt aan toeristen en recreanten
Het is van belang dat toeristen en recreanten weten wat er allemaal te doen is in
Posterholt. Het gaat er daarbij om meer reclame te maken van alle activiteiten in
Posterholt. Het is goed om dit gezamenlijk te doen, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van
een website: ‘beleef het in Posterholt!’ (zie ook programmalijn 1). De organisatie Gastvrij
Roerdalen kan hierin een rol spelen.
Aanpak permanente bewoning op recreatieparken
Er zijn verschillende signalen dat op de bungalowparken bij Posterholt sprake is van permanente bewoning van een aantal vakantiehuizen. De gemeente ontwikkelt beleid om dit
probleem duurzaam aan te pakken. Voor 1 januari 2010 heeft de gemeente dit beleid
geformuleerd en zal hieraan met de betrokkenen handen en voeten worden gegeven.

4.3.

Programmalijn 3: (jonge) gezinnen als sociaal cement van het
dorp

Hoe is het nu?
Posterholt heeft heel wat te bieden voor (jonge) gezinnen: een geschikte woningvoorraad
(ruim 60% bestaat uit 2-onder-1-kapwoningen en vrijstaande woningen), veel onderwijsvoorzieningen (basisschool, peuterspeelzaal, kinderopvang), prima eerstelijns zorgvoorzieningen dicht bij elkaar (huisarts, fysiotherapie, apotheek) en een rijk verenigingsleven.
Er wonen dan ook relatief veel gezinnen in Posterholt, de vergrijzing valt relatief mee.
Echter, in de toekomst zal de vergrijzing en ontgroening meer worden. Nu zien we al de
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tekenen dat met name jonge huishoudens (onder 35 jaar) weg trekken uit Posterholt, zij
zoeken hun heil elders. Bij huishoudens vanaf 35 jaar trekt dit beeld weer bij.
Wat willen we?
Vaak wordt er geroepen dat het van belang is om voldoende woningen en voorzieningen
voor starters te creëren zodat zij niet wegtrekken uit het dorp. Uiteraard is het van belang
om die (veelal jonge) starters die in Posterholt willen wonen, ook daadwerkelijk de mogelijkheden te geven.
In gesprek met jonge gezinnen
In het kader van de uitwerking van deze programmalijnen zijn 10 gezinnen telefonisch benaderd voor een diepteinterview. Het volgende beeld kwam daarbij naar voren.
De gezinnen die we hebben gesproken zijn over het algemeen erg positief over het wonen in
het dorp. Het dorpse karakter en de betrokkenheid en sociale controle die daarbij hoort ervaren
mensen als prettig. De groene omgeving en afstand tot de grens is goed voor de kinderen. Ook
het rijke verenigingsleven is meerdere malen als sterk punt genoemd, en was voor één gezin
zelfs reden om (weer) in Posterholt te komen wonen. Men is tevreden over de voorzieningen in
het dorp, de winkels en de onderwijsvoorzieningen.
Uiteraard zijn er ook dingen genoemd die minder positief waren. Er zijn zorgen over de
verkeersveiligheid: bussen rijden hard door het dorp en de verkeerssituatie bij de school zou
veiliger kunnen. Er moet worden geïnvesteerd in geschikte woningen voor jongeren en jonge
gezinnen, want deze zijn er onvoldoende. Openbaar vervoer zou beter moeten: meer bussen
die het dorp verbinden met de rest van de gemeente en met Roermond. Ook de leegstaande
panden zijn een zorg: wanneer gebeurt daar nou iets mee? En, hoewel het als positief werd
bestempeld, werd door anderen aangegeven dat het winkelaanbod verschraalt.

Echter, bij navraag en uit het woningbehoefteonderzoek, blijkt dat er niet zo zeer behoefte is aan kleine starterswoningen in de vorm van appartementen, maar dat er juist ruimte
moet worden geboden aan jonge gezinnen. Zeg maar, de begin 30-ers, die (vaak) net
een gezin gaan vormen. Juist in deze groep inwoners willen we investeren, hieraan zullen
we extra aandacht moeten besteden, bij bijvoorbeeld nieuwbouw. Hoe houden we deze
groep vast in het dorp? En hoe zorgen we ervoor dat Posterholt aantrekkelijk is voor deze
groep zodat zij in Posterholt komen wonen (eventueel terug komen na bijvoorbeeld een
studie)? Dan gaat het om een goede woningvoorraad, een aantrekkelijke woonomgeving
met speelvoorzieningen, en voldoende voorzieningen. Gezinnen zijn belangrijk voor de
leefbaarheid in een dorp. Zij zorgen ervoor dat het dorp levendig en vitaal blijft, dat
voorzieningen (zoals onderwijs, zorg, welzijn) in stand blijven en ze dragen bij aan het
rijke verenigingsleven, ook in de vorm van vrijwilligerswerk. Niet voor niks worden
gezinnen vaak het sociaal cement van een samenleving genoemd. Ook in Posterholt is
dit het geval. Vandaar dat we aan deze groep bewoners extra aandacht willen schenken.
Daarnaast is er ook een kleine niche in de markt van ex-studenten. Een deel daarvan wil
terugkeren naar Posterholt. Als opstap naar de koopsector willen zij eerst voor een korte
periode een kleine woning huren. Deze woningen kennen dan ook een grote doorstroming.
Wat is daarvoor nodig?
Beschikbaarheid van huurwoningen: zo min mogelijk labels
Een aantal jonge gezinnen is op zoek naar een huurwoning. In principe zijn er voldoende
geschikte eengezinswoningen in de huur. Van belang is om deze huurwoningen bekend
te maken aan jonge gezinnen. Daarnaast wil Wonen Roer & Maas woningen zo min
mogelijk werken met labellen van woningen, zodat ook woningen die eigenlijk voor
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senioren zijn bedoeld, beschikbaar komen voor jonge gezinnen, mocht men dat willen.
Op deze wijze houd je de huurwoningmarkt zo open en toegankelijk mogelijk.
Bekendheid geven aan het prettig wonen in Posterholt
‘Het is prettig wonen voor jonge gezinnen in Posterholt’, dat zou meer bekendheid
moeten krijgen. Dan gaat het dus niet zozeer om het bouwen van woningen, maar om het
vermarkten van je bestaande woningvoorraad inclusief voorzieningen. Maak de wereld
duidelijk dat Posterholt heel wat te bieden heeft voor jonge gezinnen! Natuurlijk gaat
prettig wonen niet alleen om de woningvoorraad. Ook de winkels, voorzieningen en het
verenigingsleven spelen hierbij een grote rol. Aan dat laatste is een aparte programmalijn
gewijd: programmalijn vier, het
Enkele concrete voorbeelden van samenhang en
behouden van het rijke vereniverbinding in activiteiten:
o
Zorgaanbieders organiseren een informatieavond
gingsleven.
over bepaalde aandoeningen (bijvoorbeeld diabetes, Alzheimer, dementie, astma) in De Beuk.
Het Wmo-loket houdt een maandelijks spreekuur in
Kloosterhof.
In samenwerking met de Boerengolf Vuurenhof
organiseert de sport- en cultuurraad een evenement voor bewoners en toeristen.
Gehandicapten uit het Thomashuis organiseren
een verkoopmiddag van dingen die zij hebben
gemaakt in De Beuk.
Etc.

Ruimte in de woningvoorraad
o
voor terugkerende jongeren
Er is een kleine niche in de woo
ningmarkt van jongeren die bijvoorbeeld na studeren of een
o
tijdje wonen in een andere gemeente, terug willen komen naar
Posterholt maar nog niet toe zijn
o
aan een eengezinswoning in
huur of koop. Vaak zijn zij op zoek naar een tussenstap, een vorm van kamerbewoning,
of kleine appartementen. Wonen Roer & Maas gaat deze niche verkennen (naar schatting zo’n 10 woningen in totaal) en bekijken wat hiervoor bouwmogelijkheden zijn.
Aantrekkelijke uitstraling van wijken en straten
Bewoners hebben aangegeven dat op een aantal plekken in Posterholt de uitstraling van
wijken of straten te wensen over laat. Het gaat dan met name om uitstraling van de
woonomgeving, de voortuinen, de openbare ruimte. Om hiervan werk te maken, zal eerst
moeten worden bekeken of dit beeld klopt. Wonen Roer & Maas zal dit voor haar bezit
doen in Posterholt. Daarnaast kunnen ook concrete leefbaarheidsacties worden ondernomen om samen met bewoners te werken aan verbetering van de uitstraling. Bijvoorbeeld door het faciliteren van buurtbeheer, of door een voortuinenproject, of een wedstrijd
‘de mooiste straat van Posterholt’.

4.4.

Programmalijn 4: behouden van het rijke verenigingsleven

Hoe is het nu?
Posterholt kent een rijk verenigingsleven. Daarnaast zijn er diverse welzijnsaccommodaties waar van alles te doen is. We noemen: het cultureel centrum De Beuk, het KAhuis met activiteiten voor jeugd en jongeren, de sporthal bij de basisschool.
Wat willen we?
Op zijn minst het huidige verenigingsleven zo levendig houden als nu het geval is. De
sterke binding die de bewoners met de verenigingen en de accommodaties hebben,
maakt dit ook mogelijk. Wel noemen de besturen van de verschillende verenigingen en
accommodaties duidelijk een aantal aandachtspunten:
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•

•

•

•

Met het vinden van vrijwilligers hebben de verenigingen geen problemen. Wel met
het invullen van de zwaardere vrijwilligersfuncties, zoals bestuursfuncties. Kleinschalige beloning van vrijwilligers zou hier een rol in kunnen spelen. Een blijk van
waardering is welkom. Dit kan bijvoorbeeld door het uitroepen van de ‘Roerdaalse
vrijwilliger van het jaar’ of door middel van een ‘vrijwilligerscompliment’.
De accommodaties waar de verenigingen gebruik van maken, vragen om veel onderhoud en hebben relatief hoge stookkosten. Een groot deel van de budgetten van de
verenigingen gaat daar dan ook aan op. De gemeente, die eigenaar is van deze
panden, zou in moeten zetten op energiebesparing in deze panden, waarmee de
verenigingen wat meer geld in het verenigingsleven zelf kunnen steken.
De ruimten voor activiteiten in de accommodaties zijn groot genoeg. Er zijn uiteraard
dagen dat er ruimte mist, maar dat lost zichzelf vaak wel op. Ook komen de accommodaties er onderling vaak wel uit. Wat wel een nijpend probleem is, voor alle verenigingen, is het gebrek aan berg- en opslagruimte.
Het feit dat het dorp zo begaan is met haar verenigingen, komt vooral om dat het een
dorps gebeuren is. De verenigingen pleiten er zeer sterk voor om dat dorps te
houden. Schaalvergroting, waarbij bijvoorbeeld meerdere dorpen één accommodatie
tot hun beschikking krijgen, bedreigt deze betrokkenheid.

Wat is daarvoor nodig?
Naar een toekomstgericht accommodatiebeleid
De gemeente wil dat maatschappelijke accommodatievoorzieningen in kwalitatief en
kwantitatief opzicht niet alleen worden afgestemd op de huidige, maar vooral ook op de
toekomstige behoefte en draagkracht van de inwoners, verenigingen, het onderwijs en
andere relevante maatschappelijke instellingen en gebruikers. Daarnaast wil de gemeente dat maatschappelijke accommodatievoorzieningen optimaal renderen. Waar mogelijk
zal de gemeente dat proberen te realiseren met inzetverbreding en samenwerking met de
toeristisch-recreatieve branche of andere strategische (o.m. maatschappelijke, commerciële) partners.
De gemeente heeft zich voorgenomen om hierop een gemeentebrede visie te ontwikkelen. Daarin moet ook duidelijk worden welke accenten op dorpsniveau van belang zijn.
De ontwikkeling van die visie wordt nog dit jaar ter hand genomen. De signalen vanuit het
ontwikkeltraject DOP Posterholt zullen hierin uiteraard worden verwerkt.
De sport- en cultuurraad als belangrijke spil voor samenhang en bekendheid van
activiteiten
In Posterholt is er een sport- en cultuurraad. De Sport- en Cultuurraad Posterholt (kortweg SCRP) vertegenwoordigt 42 verenigingen in het dorp. Het gaat om allerlei soorten
verenigingen: sport, cultuur, maar ook de buurtverenigingen en de middenstandsvereniging. Het gaat om belangenbehartiging, onderling, maar ook bij gemeente en
andere instellingen. Daarnaast is een zeer belangrijke functie van de SCRP dat zij de
samenhang tussen de verschillende activiteiten in het dorp coördineert. Ze zorgt voor de
wekelijkse publicatie van de activiteitenagenda en zorgt ervoor dat activiteiten op elkaar
zijn afgestemd: geen twee grote festiviteiten in één weekend, niet twee activiteiten van
dezelfde strekking op hetzelfde moment. Daarnaast heeft de SCRP in de loop der jaren
enkele maatschappelijke taken in het dorp overgenomen; coördinatie van de sinterklaasviering, coördinatie van de 4-mei herdenking en coördinatie van verkeersregelaars bij
evenementen gemeentebreed. Door al deze functies draagt de SCRP in belangrijke mate
bij aan de gemeenschapszin in het dorp, al lijkt het voor sommigen achter de schermen.
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De raad vormt een goed vertrekpunt om te kijken naar meer samenhang in en verbinding
tussen de verschillende activiteiten in Posterholt. Hoe kan het ‘hokjesdenken’ verlaten
worden? Waarin kan gezamenlijk nog meer opgetrokken worden? Hoe geven we gezamenlijk meer bekendheid aan alle activiteiten in Posterholt? Dat zijn de vragen die dan
spelen.
Waar kan ingezet worden samen met de SCRP:
 Beschouw de SCRP als gesprekspartner richting de verenigingen in Posterholt.
Hiermee neem je de SCRP serieus en versterk je hun positie. De laatste jaren valt
steeds meer op dat de SCRP gepasseerd wordt in zaken, waarvan zij zelf vinden dat
zij een rol in spelen. De gemeente benadert zelf individuele verenigingen, en ook
verenigen zelfde verenigingen (bijvoorbeeld: voetbal) zich gemeentebreed. De
gezamenlijke voetbalverenigingen gaan met een voorstel direct naar de gemeente.
Idealiter zou de SCRP de belangen van de voetbalvereniging van Posterholt
behartigen. Het gaat dan niet om voetbal in Roerdalen, maar om het verenigingsleven (lees: dorpsleven) in Posterholt. De SCRP ziet deze ontwikkeling als een
verarming van haar rol binnen het dorp en binnen de gemeente.
 Profilering van de SCRP is belangrijk ( ‘wij zijn zeer van nut’), maak meer bekendheid
van het werk van de SCRP. Zowel bij de verenigingen als bij de gemeente.
 De SCRP vertegenwoordigt op haar wijze een deel van het dorpsbelang van
Posterholt richting de gemeente. Het gaat dan om de belangenvertegenwoordiging
van de verenigingen.
Betere profilering van cultureel centrum De Beuk
Cultureel centrum De Beuk is een goede algemene welzijnsaccommodatie in Posterholt.
Hierin vinden veel culturele en (binnen)sport verenigingen onderdak. De Beuk is op dit
moment een verhuurgebouw voor allerlei verenigingen. De eigenaar van het gebouw van
De Beuk is de gemeente Roerdalen, zij zijn dan ook verantwoordelijk voor het groot
onderhoud. De Beuk wordt door een beheersstichting beheerd, zowel in het klein
onderhoud, als het sociaal beheer (verhuur ruimten, inning huur, beheer uitgaven etc.).
De verenigingen beheren zelf hun horecakas. De beheersstichting wordt met name door
vrijwilligers gerund, er is één professionele kracht van 10 uur per week, naast een
schoonmaker (20 uur per week).
De Beuk heeft geen ontmoetingsfunctie, inloopfunctie, dorpshuis. Daar leent het gebouw
zich ook niet voor: zowel fysiek niet (geen centrale ontmoetingsruimte, geen café-achtige
sfeer) als sociaal niet (onvoldoende uren voor beheer, ontbreken van gastvrouwen en/of
–heren). In het dorp is ook niet echt behoefte aan een dergelijke plek. Men ziet dit veel
meer gebeuren in een horeca-gelegenheid. Wat wel van belang is voor de toekomst is de
bekendheid van alles wat er gebeurt in De Beuk. Hoe kun je de gemeenschap van
Posterholt laten zien wat er allemaal gebeurt? Dit kan bijvoorbeeld door het organiseren
van een verenigingendag waarop alle verenigingen zich kunnen presenteren. Eventueel
kan dit vervolgd worden door thematische verenigingsdagen, zoals: ouderenactiviteiten in
De Beuk, muziek maken in De Beuk, kinderactiviteiten etc. De sport- en cultuurraad kan
hiervan de initiator zijn. Op deze wijze kan De Beuk een meer open karakter krijgen.
Optimaliseren van het KA-huis
Het KA huis is een accommodatie waar jongeren die lid zijn van verschillende
verenigingen komen om activiteiten te ondernemen. Het gaat dan om de wekelijkse
activiteiten van het ‘gesloten jeugdwerk’, open activiteiten zoals Friday at night of andere
feesten. Ook wordt in het K.A.-huis het vakantiejeugdwerk gedaan en is het ’s avonds
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vaak open, zodat jongeren (computer)spelletjes kunnen doen of gewoon samen kunnen
zijn.
Het jeugdwerk loopt goed. Het ledenaantal is redelijk stabiel en ook het aantal vrijwilligers
is groot. Alle jongeren die ze willen bereiken, worden ook bereikt.
De accommodatie kent wel wat aandachtspunten: de kosten voor energie zijn relatief
hoog en er is een groot gebrek aan opbergruimten voor de verschillende verenigingen.
Een jaarlijks Posterts evenement!
Om Posterholt jaarlijks op de kaart te zetten en inwoners en buitenstaanders te laten zien
wat er allemaal te doen is in het dorp, is het denkbaar om jaarlijks (of om de paar jaar)
een Posterts evenement te organiseren. Hierbij kunnen bijvoorbeeld de verschillende
verenigingen zich presenteren. Gezamenlijkheid staat echter voorop! De jaarmarkt van
Posterholt is een goed aanknopingspunt hiervoor.

4.5.

Programmalijn 5: prettig oud(er) worden in Posterholt

Hoe is het nu?
Circa 10% van het aantal huishoudens in Posterholt is 75+. Daarnaast zal Posterholt net als de hele regio Midden-Limburg - in de nabije toekomst te maken krijgen met een
forse vergrijzing. Voor zelfstandig wonende ouderen biedt Posterholt een prima woonmilieu. Er is een aantal geschikte seniorenwoningen, zowel in huur als koop, appartementen en bungalows. Er zijn eerstelijnszorgvoorzieningen in het dorp, alsmede zorg aan
huis (thuiszorg). Ook zijn er voldoende voorzieningen, zoals winkels voor dagelijkse
boodschappen.
Voor ouderen met een zwaardere zorgbehoefte zijn echter geen voorzieningen in
Posterholt. Daarvoor lijkt de schaal te klein, 24-uurszorg in de vorm van verzorgings- of
verpleeghuiszorg is er dan ook niet in Posterholt.
Wat willen we?
We willen graag dat bewoners van Posterholt op een prettige manier oud kunnen worden
in het dorp. Daarbij streven we ernaar om diegenen die dat kunnen, zo lang mogelijk
zelfstandig thuis te laten wonen in het dorp zelf. Het doel is om die ouderen die dat graag
willen, zo lang mogelijk in Posterholt te houden. Hiervoor is een goed aanbod van wonenwelzijn-zorg op maat noodzakelijk. Er moeten voldoende geschikte woonvormen voor
ouderen zijn, een zorgaanbod op maat, in huis en in de buurt, en welzijnsvoorzieningen
voor ouderen in de buurt. Bij nieuwbouw kiezen we er voor om woonvormen voor
ouderen en mensen met een beperking, te concentreren bij de voorzieningen. Dat is de
meest gewilde en logische plek voor dergelijke woonvormen.
Wat is daarvoor nodig?
Geschikte woonvormen voor ouderen
Zowel in de huur als koop zorgen we ervoor dat er voldoende geschikte woonvormen
voor ouderen zijn met een mogelijke (toekomstige) beperking. Als we kijken naar de
behoefte aan woonvormen voor ouderen, blijkt uit het woningbehoeftenonderzoek
(Companen, 2008) dat er behoefte is aan circa 5 woningen voor ouderen in de vorm van
kleinschalig wonen. De behoefte aan grootschalig wonen voor ouderen daalt daarentegen (dat is overigens een landelijke trend; afbouw van de grote intramurale instellingen
als verzorgings- en verpleeghuizen): van circa 40 naar circa 35 woonvormen.
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In Posterholt bieden verschillende verspreide seniorenwoningen en het Kloosterhof
vormen van kleinschalig wonen voor ouderen. Uit het WBO blijkt dat de behoefte hieraan
groeit, maar wel van kleine omvang is (logisch gezien de omvang van Posterholt).
o Deze kleinschalige woonvormen kunnen door middel van nieuwbouw en renovatie/verbouwing gerealiseerd worden.
o Daarnaast is ook de aanpassing van de bestaande voorraad een belangrijke; daar valt
nog veel winst te halen. Bij de huurwoningen is de woningcorporatie hiervoor aan zet.
Wonen Roer & Maas heeft wat betreft dit zogenaamde opplussen van bestaande
woningen geen standaard programma. Er wordt meer lokaal bekeken wat mogelijk en
nuttig is. Het grootste deel van het bezit van Wonen Roer & Maas bestaat uit eengezinswoningen. Deze worden niet rolstoeltoegankelijk gemaakt, omdat dit erg duur is
en maar een beperkt aantal mensen dit wensen. Hiervoor wordt maatwerk geleverd.
Daarnaast bekijkt Wonen Roer & Maas ook welke aanpassingen nodig zijn bij de
bestaande seniorenwoningen om voldoende kwaliteit te garanderen. Woningen die
voldoen aan de eisen van deze tijd. Hierbij wordt ook nauw samengewerkt met de
gemeente in het kader van de Wmo. Daarnaast wordt bij een woning die is opgeplust
in overleg met de gemeente gekeken of er mensen zijn die wachten op een aangepaste woning, zodat deze voorrang kunnen krijgen.
Wat betreft de koopwoningen, beslissen particuliere huizenbezitters uiteraard zelf of
zij hun woning aanpassen. Deze particuliere woningaanpassing is in principe de eigen
verantwoordelijkheid van de woningbezitter. De gemeente kan hen echter wel informeren over de mogelijkheden en de voordelen van aanpassing. Dit kan bijvoorbeeld
door informatievoorziening (een folder meegeven over aanpasbaar bouwen als burgers een bouwvergunning aanvragen) of het beschikbaar stellen van Wmo-subsidiegelden ten behoeve van individuele woningaanpassing voor ouderen en mensen met
een beperking.
o Tenslotte zal gekeken moeten worden naar de kwaliteit van de huidige seniorenwoningen in Posterholt. Voldoen zij nog aan de huidige wensen en de eisen van deze
tijd?
o Bij eventuele nieuwbouw van woonvormen voor ouderen en mensen met een
beperking, kiezen we ervoor om deze nabij voorzieningen te realiseren.
Zorg aan huis en eerstelijnszorg in de buurt
Om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen in het dorp, is thuiszorg van
groot belang. Door zorg aan huis te leveren, hoeven ouderen met een beperking niet te
verkassen. Daarnaast is ook de aanwezigheid van eerstelijnszorg (m.n. huisarts en
apotheek) in het dorp van belang. In Posterholt zijn beide voorzieningen aanwezig. Er is
zelfs sprake van een ‘zorgboulevard’: een concentratie van allerlei zorgvoorzieningen aan
één straat. Het doel is om deze voorzieningen ook voor de toekomst te behouden.
Aandachtspunten zijn:
o Inrichting van de openbare ruimte bij de ‘zorgboulevard’ zodat deze goed toegankelijk
is voor mensen met een beperking (rolstoel, rollator)
o Goede verbinding tussen de bewoners van Kloosterhof en verschillende seniorenwoningen en de eerstelijnszorg. Enerzijds fysiek: een logische, goed toegankelijke
route.
Toekomst van Kloosterhof
Kloosterhof is een wooncomplex voor senioren in Posterholt. De ouderen wonen er
zelfstandig, en krijgen - indien nodig - zorg aan huis. Wonen Roer & Maas is momenteel
aan het onderzoeken welke toekomstmogelijkheden Kloosterhof biedt. Hierover zijn
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diverse gesprekken gaande met bewoners en betrokkenen. Zodra de uitkomst hiervan
bekend is, zal dat bekend worden gemaakt. Wonen Roer & Maas onderschrijft de uitgangspunten van dit DOP. Ook bij het onderzoek naar de toekomst van het Kloosterhof
wordt vanuit deze uitgangspunten gewerkt.
Welzijn: voorkomen vereenzaming en leveren van diensten/ondersteuning
Ook goede welzijnsvoorzieningen dragen bij aan het prettig oud(er) kunnen worden in
Posterholt. Dit welzijn zal zich voornamelijk moeten richten op het voorkomen van vereenzaming onder zelfstandig wonende ouderen. Dit kan in de vorm van activiteiten voor
ouderen, inloopuurtjes, gezamenlijke maaltijdvoorzieningen, huisbezoeken onder ouderen om hen te wijzen op de diverse accommodaties en activiteiten. Ouderen hebben
tijdens de dorpsgesprekken aangegeven dat hiervoor een inzet van de bewoners zelf is
gevraagd. In en dorp als Posterholt zijn zo veel vrijwilligers en betrokken bewoners dat dit
goed te doen is. Ouderenadviseurs en ouderenverenigingen zijn hierbij onder andere aan
zet.
Daarnaast is er onder ouderen ook vaak de behoefte aan informatievoorziening en
ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van een spreekuur van het Wmo-loket, het opzetten van een klussendienst voor ouderen, een vrijwilligersdienst die ouderen bijvoorbeeld vervoert. Kortom, tal van diensten en activiteiten die het mogelijk maakt dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen, op een prettige manier, in hun eigen
dorp.

4.6.

Programmalijn 6: samen werken aan de uitvoering van het DOP

Hoe is het nu?
Bewoners van Posterholt voelen over het algemeen een grote afstand met de gemeente.
De gemeente staat voor hun gevoel ver van hun af, niet in de laatste plaats door alle
gemeentelijke herindelingen die de laatste jaren hebben plaatsgevonden. Bewoners uit
Posterholt voelen zich in het algemeen erg betrokken bij het wel en wee van hun dorp en
hebben dan ook de behoefte om samen op te trekken om ook voor de toekomst hun dorp
leefbaar te houden. Hierbij is een goede communicatie met de gemeente, maar ook
andere instanties zoals de woningcorporatie, essentieel. Het DOP geeft hiervoor goede
handvatten. Het DOP biedt de uitgelezen kans om samen te werken aan de vitaliteit en
leefbaarheid van Posterholt.
Wat willen we?
Samen de schouders zetten onder het uitvoeren van dit DOP. Zowel de gemeente als
bewoners zijn daarbij aan zet. Gezamenlijk kunnen we ervoor zorgen dat Posterholt weer
op de kaart komt te staan. Goede monitoring van de uitvoering van het DOP is daarbij
van belang, én een luisterend oor.
Wat is daarvoor nodig?
De kopgroep houdt de ‘vinger aan de pols’ bij de uitvoering van het DOP
Bij het opstellen van dit dorpsomgevingsprogramma (DOP) wordt nauw samengewerkt
tussen bewoners, gemeente en Wonen Roer & Maas. In de kopgroep zitten zo’n 15
bewoners en sleutelfiguren uit Posterholt die het opstellen van het DOP nauwgezet hebben gevolgd. Uit het DOP vloeit een aantal actiepunten die verschillende organisaties en
- 27 -

betrokkenen op zullen moeten pakken. Om de voortgang van de uitvoering van deze
actiepunten te bewaken, zal ook de kopgroep nauw betrokken worden. Hoe staat het met
de uitvoering van het DOP? Welke actiepunten zijn opgepakt? Met welke actiepunten is
men bezig? Hoe staat het daarmee? Dat zijn de vragen waarmee de kopgroep zich bezig
gaat houden. De kopgroep zal zich dan ook verdelen naar de verschillende programmalijnen binnen dit DOP. Daarnaast is de afspraak gemaakt om de komende drie jaar minstens 2 keer per jaar de hele kopgroep bij elkaar te laten komen, zodat er ook verbinding
blijft bestaan tussen de verschillende programmalijnen en de kopgroepleden elkaar kunnen informeren over de stand van zaken. Zodoende kan gezamenlijk gewerkt worden aan
een leefbaarheidsagenda voor Posterholt. Hiermee voorkom je dat de energie die
gestoken is in het maken van het DOP, niet verloren gaat, maar juist levendig wordt
gehouden.
Bij de gemeente: een dorpscontactpersoon
Ook bij de gemeente zal het werken met de kopgroep tot een andere werkwijze moeten
leiden. Van belang is dat de kopgroep een vast contactpersoon heeft bij de gemeente: de
dorpscontactpersoon. De huidige projectleider van het DOP zal deze taak op zich nemen.
Overigens betekent dit niet dat deze dorpscontactpersoon alle zaken zelf moet oppakken.
Het is juist de kunst om de zaken die de kopgroep noemt, bij de juiste persoon binnen de
gemeente (of daarbuiten!) te leggen en dit weer terug te communiceren naar de
kopgroep. Daarbij gaat het niet alleen om communiceren van wat wel mogelijk is, maar
ook wat niet mogelijk is en waarom dan. Dus: zeggen wat je doet en doen wat je zegt!
Klantcontactcentrum en nota burgerparticipatie
De gemeente Roerdalen is op dit moment bezig om haar contact met de burger in de toekomst
anders vorm te geven.
Twee zaken spelen daarbij een rol:
o Voor lopende zaken wil de gemeente Roerdalen een klantcontactcentrum oprichten waarbij
burgers op een gemakkelijke wijze zaken kunnen regelen, als vergunningen of het aanvragen van paspoorten.
o Voor het projectmatig werken zoekt de gemeente Roerdalen naar mogelijkheden voor
burgerparticipatie. Binnenkort wordt gewerkt aan een nota burgerparticipatie waarin staat
beschreven hoe de dorpen als gesprekspartner kunnen functioneren. Uiteraard zal daarbij
ook de rol en positie van de gemeenteraad worden neergelegd.

Een dorpsevaluatiemoment
Tijdens het opstellen van het DOP vinden een aantal dorpsgesprekken plaats waarvoor
alle bewoners van Posterholt zijn uitgenodigd. Om aan de bewoners van Posterholt te
laten zien wat er gebeurt met de uitkomsten van het DOP, is het goed om een dorpsevaluatiemoment in te lassen waarvoor alle bewoners worden uitgenodigd. De kopgroep die
de voortgang van het DOP bewaakt, kunnen hierin het voortouw nemen. Overigens kan
zo’n dorpsevaluatiemoment op een feestelijke manier gebeuren, bijvoorbeeld door het te
koppelen aan het jaarlijkse Posterts evenement (zie paragraaf 4.4).
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5. Ruimtelijke uitwerking: de structuurvisie
5.1.

Inleiding en status ruimtelijke structuurvisie DOP

Vanuit de onderzoeken in het voorgaande traject van het DOP Posterholt is gebleken dat
er winst valt te halen uit de ruimtelijke situatie. Er is een aantal zaken naar voren
gekomen die verder ruimtelijk zijn bekeken en vertaald in een ruimtelijke structuurvisie.
Het DOP moet derhalve ook worden beschouwd als een structuurvisie in de zin van
artikel 2.1 van de Wet ruimtelijke ordening.
Om uiting hieraan te geven bevat het DOP een wensbeeld van de voorgenomen
ruimtelijke ontwikkeling van Posterholt, het daarop afgestemd ruimtelijk beleid en de wijze
waarop die ruimtelijke ontwikkeling mogelijk kan worden gerealiseerd.
Dat het DOP tevens een structuurvisie is, houdt concreet in dat nieuwe ruimtelijke
initiatieven worden getoetst aan het DOP. Als een ruimtelijk initiatief zich niet verdraagt
met het DOP, zal in principe geen medewerking worden verleend. Een dergelijke
opstelling biedt als voordeel dat de gemeente sturend kan optreden in de ruimtelijke
ordening voor Posterholt. Dit werkt in positieve zin door naar het behouden en verbeteren
van de leefbaarheid van het dorp. Een en ander houdt overigens niet in dat de
structuurvisie en het beleid zoals verwoord in het DOP niet kunnen worden bijgesteld. De
afweging van een ruimtelijk initiatief is maatwerk. Nieuwe inzichten, veranderde wet- en
regelgeving en een veranderde waardering van belangen kunnen vereisen dat het DOP
moet worden aangepast.
In paragraaf 5.2 staat het wensbeeld van de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling van
Posterholt vernoemd en lichten we tevens de speerpunten van beleid toe. Dit alles is
verbeeld op een kaart die uit verschillende lagen bestaat. In paragraaf 5.3 geven we de
instrumenten en middelen aan die ter beschikking staan bij de uitvoering van het DOP en
de structuurvisie.

5.2.

Ruimtelijke ontwikkelingen en speerpunten van beleid

Het oude lint van Posterholt: de Hoofdstraat
De Hoofdstraat/Burgemeester Gerardtsstraat en de Hoofdstraat/ Roermondseweg vormen het oude lint van Posterholt dat van een pad met enkele woningen uitgegroeid is tot
een dichtbebouwd lint dat door het landschap slingert. Het meanderen van het bebouwingslint is cultuurhistorisch gegroeid doordat het gevormd is naar het landschap. Dit
slingeren komt voort uit de kavelstructuur, die min of meer haaks staat op de beek. Dit
maakt het 3,5 kilometer lange lint van Posterholt zeer bijzonder.
Het lint kent meerdere bijzondere delen:
o de massieve groenstructuur aan de westzijde Roermondseweg
o de verschillende doorzichten naar het landschap
o de typerende rooilijnverdraaiingen van de (historische)bebouwing
o de kerk
Het historische karakter is sterker in de oudere delen van het lint, een goed voorbeeld is
het deel vanaf de Raadhuisstraat tot aan de rotonde bij de Vlodropperweg. Karakteristiek
is ook de aanwezigheid van de kleinschalige bedrijven in het lint.
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In de laatste helft van de vorige eeuw hebben aan het historische lint verschillende ontwikkelingen plaats gevonden. Dit heeft niet altijd geresulteerd in een consistente inrichting van de openbare ruimte met respect voor het historische karakter. Dit onrustige beeld
ontstond vooral door het telkens toepassen van andere profielopbouw en materiaalgebruik.
Wat willen we?
Om het historische karakter, de identiteit en de leefbaarheid te herstellen dan wel te verbeteren, moet een principeprofiel worden ontworpen, als kapstok waaraan in de komende
jaren de herinrichting en reconstructies van het lint opgehangen kunnen worden.
Daarbij hanteren we de volgende uitgangspunten:
o Voorop staat dat het profiel historiserend van karakter moet zijn en dat het naast een
informele inrichting consistent van opbouw en materiaal keuze is, functioneel van
aard en plaats moeten blijven bieden aan de ambachtelijkheid en de kleinschaligheid
van de functies in het lint.
o Gelet op de verkeerskundige situatie verdient het aanbeveling om over het gehele lint
een vloeiende verkeersafwikkeling te verkrijgen.
o Op het gedeelte van het lint tussen de Vlodropperweg en de Raadhuisstraat dient het
profiel afgebouwd te worden om recht te doen aan het historische karakter en de
centrumfunctie.
Figuur 5.1: Oude dorpslint van Posterholt
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De Heerbaan
De Heerbaan is een erftoegangsweg en heeft daarom een formele inrichting. Het profiel
is symmetrisch van opbouw met aan weerszijden groene bermen, geaccentueerd met
rijen bomen. Het profiel is consequent doorgevoerd van west naar oost. Door de formele
opbouw van het profiel ontstaat er echter ook een conflict tussen de bestemming van de
weg als hoofdafwikkeling van het schoolverkeer en voor automobilisten.
Daarnaast is de rij met bomen op de Heerbaan af en toe onderbroken doordat plekken
waar bomen zijn uitgevallen niet meteen zijn aangeplant. Daardoor worden functionele
onderbrekingen in de groenstructuur, zoals het Raadhuisplein of de benadrukking van
belangrijke plekken zoals ter hoogte van de begraafplaats, teniet gedaan. Verder draagt
de lange lage gevelpartij van de supermarkt, de opslag van de supermarkt op de trottoir
en het braakliggende terrein aan de Nieuw Holsterweg niet in positieve zin bij aan de
ruimtelijke kwaliteit van de Heerbaan.
Wat willen we?
Het verdient aanbeveling de Heerbaan volledig af te bouwen tot een veilige 30km/h zone
waarin schoolgaande kinderen en automobilisten een duidelijke plaats krijgen. Over het
algemeen is het herinrichten van de Heerbaan relatief eenvoudig.
Daarbij hanteren we de volgende uitgangspunten:
o Bepalend voor alle openbare ruimte is een consistente materiaalkeuze waardoor een
rommelige uitstraling wordt voorkomen.
o Gezien de gewenste functie van de weg is een asfaltloper met duidelijk gemarkeerde
fietsstroken een logische keuze. Voor de loopstroken dient rekening gehouden te
worden met de keuze van het materiaal ten opzichte van de overige profielen.
o De gaten in het bomenprofiel zijn makkelijk op te lossen door het goed beheren van
de laanbeplanting.
o Een mogelijke oplossing voor het gat in het profiel ter hoogte van de begraafplaats
zou gezocht kunnen worden in het planten van grote bomen op de oude
begraafplaats wanneer er grafrechten van oude graven vrijkomen. Zo zou nieuw
leven kunnen groeien op oud leven. Dit uiteraard na overleg met het kerkbestuur.
o De lange gevel van de supermarkt aan de Heerbaan zou na een calamiteit of tijdens
renovatie van de winkel opgewaardeerd moeten worden door bijvoorbeeld etalageruimte voor te schrijven en woningen toe te staan boven de supermarkt. Hierdoor zal
het profiel evenwichtiger worden en de leefbaarheid toenemen.
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Figuur 5.2: De Heerbaan

Verbindingen / woonstraten
Haaks op de Heerbaan en tussen de Heerbaan en de oude Hoofdstraat worden diverse
woonstraatjes ontsloten. De inrichting van de openbare ruimte van deze straatjes is vaak
van bedenkelijke kwaliteit.
Wat willen we?
Voor de woonstraten moeten in principe één of twee principeprofielen ontworpen worden
die bijvoorbeeld per straat of buurt een eigen uitvoering kan krijgen. Zo krijgt iedere straat
of buurt een eigen identiteit met een gelijke deler waarmee we het individuele karakter
respecteren, maar wel zorgen voor eenduidigheid. De inrichting van woonstraten met een
bijzondere functie zoals bijvoorbeeld de Nieuw Holsterweg (kerk en kerkplein) en/of de
Raadhuisstraat (verbinding winkelplein horecaplein) krijgen een inrichting in overeenstemming met die functie.
Door het realiseren van een eigen heldere inrichting van de Hoofdstraat, de Heerbaan en
de verbindende straten ontstaat er meer herkenbaarheid en identiteit in de kern van het
dorp Posterholt. Het gaat in dit stadium om principevoorstellen van de profielen en
materiaalkeuze. Deze dienen nog nader, globaal uitgewerkt te worden. In de toekomst
moeten reconstructies van de wegen in Posterholt gebaseerd worden op deze beeldkwaliteit.
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Figuur 5.3: Verbindingen leggen tussen de Heerbaan en de Hoofdstraat

Industrieterrein
De bewegwijzering wijst mensen via de Middenweg over het industrieterrein de kern in.
Voor het bestemmingsverkeer is deze entree de eerste kennismaking met het dorp. Het
voordeel van de ligging van het industrieterrein aan de noordrand is de directe ontsluiting
met de provinciale weg N293 waardoor dit gebied op zichzelf geen extra belasting voor
het dorpse verkeer hoeft te betekenen. Toch is in het DOP naar voren gekomen dat
bewoners enige hinder ondervinden van het vrachtverkeer dat vanuit het industriegebied
zo nu en dan zijn weg vindt richting de kern van het dorp.
Wat willen we?
Dorpsbewoners spreken de wens uit het industrieverkeer te weren uit het dorp zonder
daarmee een reguliere verkeersontsluiting te verliezen. Er dient voorkomen te worden dat
groot verkeer de kern gebruikt als ontsluiting. Nader verkeerskundig onderzoek is hierin
noodzakelijk. Het recent vastgestelde GVVP doet inmiddels een eerste voorzet voor de
opbouw van de verkeersstructuur.
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Figuur 5.4: Ligging van het industrieterrein aan de Middenweg

Entrees
Geheel in de lijn van het voorgaande punt kunnen we constateren dat de hoofdontsluiting
van het dorp zich via het industrieterrein aan de Middenweg afspeelt. Dit staat ook als
zodanig aangegeven op de bewegwijzering op de N293.
Wat willen we?
Een betere ontsluiting voor het woon- en recreatief verkeer zou zich moeten afwikkelen
aan de westzijde via de aansluiting Roermondseweg met de N293 of via Vlodropperweg /
Boomstraat / Hoofdstraat aan de oostzijde van Posterholt. Op deze manier vindt er geen
piekbelasting plaats op één punt, maar kan het verkeer gelijkmatig worden verdeeld over
meerdere entrees. Dit verminder niet alleen de verkeersdruk, maar zal ook de eerste
indruk die de recreatieve bezoeker krijgt van het dorp aanzienlijk verbeteren. De
Provincie Limburg moet worden verzocht de bewegwijzering aan te passen vanaf de provinciale wegen.
Het spreekt voor zich dat in het verlengde van de algemene herinrichting van de openbare ruimte de inrichting van de entrees, waarin de ingangen naar een historisch dorp belangrijk zijn, zich ook als zodanig zouden moeten profileren.
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Figuur 5.5: Entrees naar Posterholt

Recreatieve verbindingen
Binnen het DOP is meerdere malen aangegeven dat er niet alleen behoefte is aan het
opwaarderen van bestaande recreatieve routes, zoals bijvoorbeeld de route via de Oude
Heinsbergerweg / Boomstraat, maar ook aan duidelijker routes naar het centrum. Vanuit
’t Hitje en Posterbos is er slechts één route naar de kern. De Donckerstraat vormt hierin
de hoofdader.
Wat willen we?
De wens is om te kijken naar meerdere recreatieve routes die ervoor zorgen dat de toeristen die in de buitenruimte van Posterholt verblijven ook gemakkelijk en op een aantrekkelijke manier het dorp in kunnen.
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Figuur 5.6: Recreatieve verbindingen tussen het buitengebied en het dorp

Dorpsrand
De dorpsrand aan de noordzijde van Posterholt kenmerkt zich door een rigide structuur
waarin doodlopende woonstraten en zijgevels van woningen en achterkanten van percelen het beeld bepalen.
Wat willen we?
De doodlopende straten moeten in de toekomst met elkaar verbonden worden waardoor
de infrastructuur helder wordt. Er kan hier gekozen worden voor het combineren van
bebouwing met groen ter afwerking van de noordrand overeenkomstig de vastgestelde
Structuurschets uit 1997. Het aangezicht van de noordrand zal hierdoor aanzienlijk
verbeteren.
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Figuur 5.7: Verbetering aanzicht dorpsrand aan de noordzijde van Posterholt

Raadhuisplein
Vanuit het DOP komt de nadrukkelijke wens naar voren van een algehele opwaardering
van het Raadhuisplein. Het huidige asfaltplein heeft geen ruimtelijke kwaliteit en is een
dissonant in de totale beleving van het dorp. Het is mogelijk om een functioneler en
aantrekkelijker winkel woonplein te creëren dat tevens een verband legt via de
Raadhuisstraat met de Hoofdstraat.
Wat willen we?
Structurele herinrichting van openbare ruimte en bebouwing is noodzakelijk. Op en rond
dit plein moet bij voorkeur een combinatie ontstaan van winkelen, parkeren, wonen,
standplaatsen en ontmoetingsplekken.
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Figuur 5.8: Aanpak Raadhuisplein

Leegstand
In het hele dorp treffen we leegstand aan. In deze leegstand zijn ook de panden opgenomen die momenteel te koop staan. Een doorn in het oog van de bewoners zijn de panden die al jaren leegstaan, niet worden onderhouden en wachten op een (her)bestemming. Oorzaken van leegstand en verloedering kunnen gezocht worden in conflicten in
het geval van een onverdeelde boedel, het uitblijven van opvolging in het geval van leegstaande zakenpanden en het failliet gaan van kleine onderneming of het langdurig te
koop staan van (onverkoopbare) panden.
Wat willen we?
Het is wenselijk in overleg te treden met eigenaren van de panden om het probleem
bespreekbaar te maken en particulier initiatief teweeg te brengen om iets te doen aan de
leegstand en verloedering. Het blijkt geen sinecure om mensen te dwingen om verloedering tegen te gaan. Onderzoek naar meer middelen om druk uit te oefenen is noodzakelijk. Ook in programmalijn 1 van het DOP (zie paragraaf 4.1) wordt hiervoor aandacht
gevraagd.
Momenteel zijn er meerdere particuliere initiatieven die betrekking op het beëindigen van
de leegstand en verloedering. De gemeente toetst deze initiatieven aan het DOP en
probeert vervolgens de initiatiefnemers te ondersteunen bij het realiseren er van.
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5.3.

Instrumenten en middelen voor de uitvoering van ruimtelijke
ontwikkelingen en speerpunten van beleid

De ruimtelijke ontwikkelingen en speerpunten van beleid zijn in de leefbaarheidsagenda
vertaald. Daar wordt zo Smart als mogelijk aangegeven wie de trekker is, hoe we de
actie / maatregel nemen, waar de financiële dekking in wordt gevonden en wanneer er
mee wordt begonnen. Bruikbare instrumenten en middelen voor de uitvoering van ruimtelijke ontwikkelingen en speerpunten van beleid zijn:
1. Planologische toetsings- en toelatingsinstrumenten
Doorwerking van het DOP zal plaatsvinden via de instrumenten uit de Wet ruimtelijke
ordening. Het DOP zal worden gebruikt om richting te geven bij het actualiseren van
de geldende bestemmingsplannen, maar ook als een toetsings- en toelatingsinstrument bij bijvoorbeeld verzoeken om postzegelplannen, projectbesluiten en ontheffingen.
2. Doorwerking in nieuw beleid
Nieuw te ontwikkelen gemeentelijk beleid zal worden afgestemd op het DOP.
3. Wet voorkeursrecht gemeenten
Een voorkeursrecht is een grondbeleidinstrument voor de verwerving van gronden en
opstallen door de overheid. Door het vestigen van een voorkeursrecht wordt de gemeente in staat gesteld bij voorrang de eigendom te verkrijgen van gronden en
opstallen in een gebied waar nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen gepland worden.
4. Bovenplanse verevening en bovenplanse kosten op grond van de Grondexploitatiewet
Artikel 6:24 van de Wet ruimtelijke ordening waarin de Grondexploitatiewet opgenomen is, voorziet in de mogelijkheid van zogenaamde bovenplanse verevening. Het
gaat dan om het verrekenen van een tekort van een plan met het positieve saldo van
een ander plan. De verevening geldt of kan gelden voor alle in de structuurvisie genoemde ruimtelijke speerpunten. Om deze verevening daadwerkelijk te kunnen laten
plaatsvinden wordt aangesloten bij de reserve bouwgrondexploitatie, waarin positieve
en negatieve resultaten met elkaar worden verrekend
.
Naast bovenplanse verevening tussen plannen, wil de gemeente op grond van artikel
6.13 lid 7 van de Wet ruimtelijke ordening bovenplanse kosten ten laste brengen van
de reserve bouwgrondexploitatie. Het gaat dan om de uitvoering van de speerpunten
waarvan andere plannen profijt hebben. Op dit moment is het niet noodzakelijk om de
kosten hiervan te ramen. Het in rekening brengen van bovenplanse kosten is slechts
mogelijk als sprake is van toerekenbaarheid, profijt en proportionaliteit. Dat houdt in
dat in de meeste gevallen niet alle bovenplanse kosten in rekening kunnen worden
gebracht bij een plan, aangezien vaak niet alleen het plan profijt heeft, maar een
groter gedeelte van de gemeente. Inbreng van de kosten bovenplans zal dan moeten
plaatsvinden in de diverse grondexploitaties (exploitatieplannen) afzonderlijk. Vervolgens worden de resultaten van de (afzonderlijke) grondexploitaties van de plannen
weer ingebracht in de reserve bouwgrondexploitatie, zodat uiteindelijk toch alle plannen meebetalen.
5. Financiële bijdrage op grond van de Grondexploitatiewet
In artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening biedt ook een regeling voor het betalen
van een financiële vergoeding de gemeente voor een in de structuurvisie vastgelegde
ruimtelijke ontwikkeling. Deze financiële bijdrage is niet afdwingbaar en de criteria profijt, toerekenbaarheid en proportionaliteit zijn niet van toepassing.
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6. Subsidies
De duidelijke leefbaarheidsagenda biedt een kans een beroep te doen op provinciaal,
Haags en zelfs Europees geld, waarmee plannen kunnen worden gefinancierd. Maar
ook op particuliere stichtingen en fondsen kan een beroep worden gedaan.
7. Woningwet, bouwverordening en APV
Er zijn beperkte mogelijkheden in Woningwet, bouwverordening en APV om de
verpaupering van leegstaande panden aan te pakken.
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6. De leefbaarheidsagenda:
het uitvoeringsprogramma per programmalijn
In het DOP staan 6 programmalijnen centraal. In dit hoofdstuk geven we aan hoe we
deze programmalijnen ten uitvoer willen brengen, welke acties daarvoor nodig zijn. We
volgen daarbij de volgende opbouw:
o In paragraaf 6.1 geven we per programmalijn aan welke acties en maatregelen reeds
genomen zijn.
o In paragraaf 6.2 geven we per programmalijn aan welke acties en maatregelen ‘in de
pijplijn’ zitten.
o In paragraaf 6.3 geven we aan welke acties en maatregelen nieuw zijn en uitgevoerd
moeten gaan worden.
We hebben de acties en maatregelen zo Smart mogelijk gemaakt door aan te geven
welke organisatie de trekker is, hoe we de actie / maatregel nemen, waar de financiële
dekking in wordt gevonden en wanneer er mee wordt begonnen.
Een dynamische en flexibele leefbaarheidsagenda
In dit hoofdstuk maken we van de visie een leefbaarheidsagenda. We formuleren daarbij
zo smart mogelijk hoe we de opgestelde visie willen gaan uitvoeren.
Naast deze concrete leefbaarheidsagenda vinden we het belangrijk dat de uitgangspunten van het DOP zoals verwoord in hoofdstukken 5 (verbindingen leggen in Posterholt:
het dorpsomgevingsprogramma) en 6 (ruimtelijke uitwerking: de structuurvisie) als basis
worden gebruikt bij te voeren beleid in Posterholt. De wereld verandert met de dag. Het is
dus belangrijk om - naast de concrete leefbaarheidsagenda - ook in te spelen op nieuwe
ontwikkelingen. Dat wil zeggen dat initiatieven die binnen de uitgangspunten van het
DOP en de structuurvisie passen, ter harte worden genomen. Daarbij moeten we niet
schromen om een genoemd agendapunt van de leefbaarheidsagenda wellicht aan te
passen. Bovendien betekent het dat we het niet bij alleen de punten zoals genoemd in de
leefbaarheidsagenda willen laten blijven. Zodoende krijgt het DOP en de structuurvisie
een dynamisch karakter en niet alleen het karakter van het ‘afvinken’ van de leefbaarheidsagenda.
Monitoring van het DOP en de structuurvisie door de Kopgroep
Om te komen tot het DOP en de structuurvisie is gewerkt met een Kopgroep. In de
Kopgroep zitten sleutelfiguren en bewoners uit Posterholt. Ook bij de uitvoering van het
DOP en de structuurvisie blijft de Kopgroep betrokken. Zij houden daarbij als het ware de
vinger aan de pols. In programmalijn 6 wordt dit nader uitgewerkt.
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6.1.

Wat gebeurt reeds in het kader van het DOP?

Programmalijn 1: Investeren in uitstraling en imago
Wat?
1. Opknappen oude markt tot
gezelligheids- / historisch
hart

Wie is de trekker?
De gemeente is hiervan de trekker.
De tussentijdse plannen worden
met de kopgroep gecommuniceerd

2. Aanpak leegstaande,

De gemeente voert twee lijnen:
o hulp bij herontwikkeling
o dwang bij verkrotting en verpaupering binnen de juridische
mogelijkheden.
Het initiatief ligt uiteindelijk bij de
eigenaren zelf, de gemeente kan
alleen faciliteren en stimuleren. In
zeer bijzondere situaties kan de
gemeente overwegen om zelf te
herontwikkelen.

verkrotte panden

Hoe wordt dit opgepakt?
Er worden schetsen gemaakt voor
het opknappen van de oude markt.
Deze worden uitgewerkt in samenspraak met leden van de kopgroep.
Naar aanleiding van het DOP zijn
er enkele particuliere initiatieven en
heeft de gemeente met een aantal
eigenaren van verkrotte panden
overleg.
Voor herinvulling is te denken aan
de mogelijkheden voor (jonge)
ouderen, starters of recreatie.
Een gemengde woonvorm levert
voordelen op. Ouderen die op
jonge kinderen kunnen passen en
jonge kinderen die vreugde
brengen bij ouderen

Wanneer wordt dit opgepakt?
Start uitvoering is voorzien eind
2009-begin 2010

Hoe wordt dit opgepakt?
De routes die behoren tot de
Wandelbox worden door de
gemeente onderhouden
I.o.m. ondernemers plaatst de
gemeente op veel plaatsen bruine
borden waarop toeristisch-recreatieve plaatsen worden aangeduid.
Er is voor gekozen om alleen met
deze borden te werken om een
wildgroei aan borden te voorkomen.

Wanneer wordt dit opgepakt?
Is reeds opgepakt

Op initiatief van eigenaren van de
panden zelf. De gemeente
stimuleert en faciliteert.

Welke beschikbare middelen
(personeel / financieel)?
Er zijn reeds financiële middelen
hiervoor beschikbaar gesteld door
de gemeente.
Geen gemeentelijke financiële
middelen hiervoor beschikbaar.
Dat is ook niet nodig. Per initiatief
bekijken we welke subsidies
beschikbaar zijn (vanuit provincie,
EU etc.).

Programmalijn 2: Kansen grijpen in toerisme en recreatie
Wat?
3. Onderhouden en verbeteren
van de bestaande
recreatieve routes
4. Bewegwijzering naar en in
Posterholt verbeteren

Wie is de trekker?
De gemeente

De gemeente
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Is reeds opgepakt

Welke beschikbare middelen
(personeel / financieel)?
Hiervoor zijn financiële middelen
beschikbaar vanuit recreatie en
toerisme beleid van de gemeente.
Hiervoor zijn financiële middelen
beschikbaar vanuit recreatie en
toerisme beleid van de gemeente.

Programmalijn 3: (jonge) gezinnen als sociaal cement van het dorp
Wat?
5. Verbeteren van het toewijzingsbeleid van de huurwoningen

Wie is de trekker?
Woningcorporatie Wonen Roer &
Maas

Hoe wordt dit opgepakt?
Het voorstel van de bewoners
wordt nu opgepakt: woningen worden niet meer gelabeld als seniorenwoningen maar als levensloopbestendig. Zodoende komen
starters die interesse hebben in
deze woningen, hiervoor ook in
aanmerking.
Ook in de wijze waarop over de
woningen wordt gecommuniceerd
in advertenties wordt rekening gehouden met het feit dat de woningen voor meerdere doelgroepen
geschikt zijn.

Wanneer wordt dit opgepakt?
Is reeds opgepakt

Hoe wordt dit opgepakt?
De sport- en cultuurraad Posterholt
(SCRP) fungeert in Posterholt als
coördinatiepunt voor verenigingsaangelegenheden. De gemeente
wil de SCRP een status van formele gesprekspartner geven, dit is
reeds bekrachtigd in het vrijwilligersbeleid, dat in april 2009 is
vastgesteld. Oppassen dat SCRP
niet te zwaar wordt belast.
Welzijnsorganisatie SWE biedt
informatie, advies en ondersteuning aan voor het verenigingseven
in de dorpen. Bekostiging vindt
plaats via de budgetten BIND
(Bewegen in nieuwe dimensies) en
vrijwilligerswerk.

Wanneer wordt dit opgepakt?
Is reeds opgepakt

Welke beschikbare middelen
(personeel / financieel)?
Hiervoor zijn geen middelen nodig,
het betreft een andere werkwijze.
Wonen Roer & Maas heeft dit
reeds opgepakt.

Programmalijn 4: Behouden van het sterke verenigingsleven
Wat?
6. Coördinatie bij de uitwisseling van vrijwilligers en
bestuursleden: bij evenementen, ondersteuning en
advies tussen verenigingen
onderling

Wie is de trekker?
De gemeente

7. Verbetering ondersteuning

De gemeente

en advies van gemeente aan
verenigingen
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Dit gebeurt reeds

Welke beschikbare middelen
(personeel / financieel)?

Programmalijn 5: Prettig oud(er) worden in Posterholt
Wat?
8. Behouden en verbeteren van
zorgvoorzieningen

Wie is de trekker?
Particuliere initiatieven

9. Werk maken van overkoepe-

De gemeente

lende coördinatie en bekendheid van activiteiten voor
senioren

Hoe wordt dit opgepakt?
Zorgvoorzieningen op dit vlak
maken onderdeel uit van het particulier initiatief. De gemeente kent
geen budgetten in de investeringsof subsidiesfeer.
Initiatieven komen vanuit het
bedrijfsleven en ontwikkelen zich
via marktwerking. Medewerking
(met name in de ruimtelijke ordenings- en vergunningensfeer) per
casus bekijken. Het gaat dan om
het faciliteren van initiatieven. Het
idee van een zorgboerderij past
binnen de toekomstvisie.
Initiatieven voor coördinatie c.q.
samenwerking van ouderenverenigingen vinden plaats via het Seniorenplatform Roerdalen. Hiervandaan wordt ook gewerkt aan voorlichting en toekomstscenario’s in
verband met de herdefiniëring van
het begrip ouderen en de behoefte
van deze doelgroep.
Dit betreft in feite een verdere
professionalisering van het welzijnaanbod met respect voor bestaande structuur en aandacht voor bijv.
gezondheid, participatie, sport en
beweging, eenzaamheid achter de
voordeur en paracommercie.
Er vinden reeds initiatieven plaats
Uitvoering en bekostiging vinden in
essentie plaats via vrijwilligers-
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Wanneer wordt dit opgepakt?
Onbekend en afhankelijk van de
vraag

Gebeurt reeds en wordt in 2009
verder opgepakt.

Welke beschikbare middelen
(personeel / financieel)?
Onbekend en afhankelijk van de
vraag

Ondersteuning van koepels die
samenwerking bevorderen is (nog)
niet geregeld.
Verdere subsidiemogelijkheden
worden in 2009 verkend en budgetten zijn dan in 2010 beschikbaar.

werk. De ouderenverenigingen
kunnen hiervoor een gemeentelijk
subsidie aanvragen. Vrijwilligersorganisaties kunnen voor advies en
ondersteuning terecht bij het steunpunt vrijwilligers.
Programmalijn 6: Samen werken aan de uitvoering van het DOP
Wat?
10. Verbetering schriftelijke
communicatie, zowel
algemeen als rondom DOP.
Posterholt promoten
(bijvoorbeeld busreclame,
hits Google).

Wie is de trekker?
De gemeente

Hoe wordt dit opgepakt?
Momenteel is de gemeente aan het
kijken naar een herpositionering
ten opzichte van publicaties. In
welke bladen wordt gecommuniceerd, of op welke (andere)
wijze(n).
Afspraak is dat er regelmatig wordt
gecommuniceerd over de voortgang van het Dop in Posterholt.
Bijvoorbeeld in de vorm van een
vaste rubriek ‘hoe staat het nu met
het DOP?’
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Wanneer wordt dit opgepakt?
Momenteel wordt beleid ontwikkeld

Welke beschikbare middelen
(personeel / financieel)?
Nog niet bekend

6.2.

Wat zit er in de pijplijn in het kader van het DOP?

Programmalijn 1: Investeren in uitstraling en imago
Wat?
11. Onderzoeken mogelijkheid
van marktstandplaatsen in
het winkelhart.

Wie is de trekker?
Bewoners en ondernemers zijn
hiervoor aan zet. De gemeente kan
hierbij ondersteunen en faciliteren.

Hoe wordt dit opgepakt?
Op initiatief van bewoners en
ondernemers kunnen de mogelijkheden hiervoor verkend worden.
De gemeente staat hier positief
tegenover.

Wanneer wordt dit opgepakt?
Op initiatief van bewoners en
ondernemers.

12. Groot/zwaar verkeer mijden

De gemeente.

Als eerste stap worden er
verkeersmetingen gedaan om te
weten te komen hoe groot het
probleem is.

De metingen worden in de loop
van 2009 uitgevoerd.

uit de bebouwde kom.

Welke beschikbare middelen
(personeel / financieel)?
Vooralsnog geen middelen
beschikbaar en ook niet voorzien /
niet nodig.

Programmalijn 2: Kansen grijpen in toerisme en recreatie
Welke beschikbare middelen
(personeel / financieel)?
Er is nog geen besluit genomen of
het idee van de welkomstborden
financieel kan worden uitgevoerd.
Er zijn ook nog geen middelen voor
gereserveerd.

Wat?
13. Plaatsen welkomstbord als je
Posterholt binnen komt, evt.
met slogan en dialectnaam.

Wie is de trekker?
Gastvrij Roerdalen i.s.m. de
gemeente

Hoe wordt dit opgepakt?
Gastvrij Roerdalen heeft het idee
om te werken met welkomstborden
in Posterholt.

Wanneer wordt dit opgepakt?
Er worden gesprekken gevoerd
met Gastvrij Roerdalen wat de mogelijkheden zijn.
Eind 2009 is er meer duidelijkheid
over de haalbaarheid.

14. Aanstellen van een gids die

VVV i.s.m. de gemeente.

De VVV heeft aangegeven interesse te hebben om een dorpsgids
(een vrijwilliger) ook voor Posterholt in te zetten. Deze gids leidt
recreanten en toeristen door
Posterholt.
Er is overleg met het WRO over de
mogelijkheid voor een route langs
de Vlootbeek. Route langs in
oprichting zijnde “koffierustplaats”
evt. in combinatie met waterput.

Er worden gesprekken gevoerd
met de VVV. Eind 2009 is er meer
duidelijkheid over de haalbaarheid.

Vooralsnog zijn geen financiële
middelen gereserveerd. Aangezien
het om vrijwilligers gaat, is hiervoor
ook geen budget voorzien.

Er worden gesprekken gevoerd
met het WRO. Eind 2009 is er
meer duidelijkheid over de haalbaarheid.

Vooralsnog zijn hiervoor geen
financiële middelen beschikbaar
gesteld.

toeristen en recreanten door
het dorp leidt.

15. Ontwikkelen van nieuwe
recreatieve routes.

De gemeente in overleg met
Waterschap Roer en Overmaas
(WRO).
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16. Permanente bewoning recre-

De gemeente.

atiewoningen aanpakken.

De gemeente ontwikkelt een beleid
omtrent de aanpak van permanente bewoning van recreatiewoningen binnen haar gemeentegrenzen.

Het beleid en daarmee de aanpak
is op 1 januari 2010 gereed.

Binnen het beleid zijn hiervoor
middelen voorzien.

Programmalijn 3: (jonge) gezinnen als sociaal cement van het dorp
Wat?
17. Verbetering presentatie en
imago huurwoningen van
Wonen Roer & Maas. Een
aantal van deze
huurwoningen zijn zeer
geschikt voor jonge
gezinnen.

Wie is de trekker?
Woningcorporatie Wonen Roer &
Maas.

Hoe wordt dit opgepakt?
Woningstichting pakt imagoprobleem aan, bijvoorbeeld met
leefbaarheidprojecten ( opknappen
tuinen samen met bewoners) en
imagoverbetering door met het
project de krant te bereiken en te
laten zien hoe graag de huidige
bewoners wonen in de wijk.

Wanneer wordt dit opgepakt?
Aanpak is voorzien voor 2010.

18. Ontwikkelen woonconcept in

Woningcorporatie Wonen Roer &
Maas in samenwerking met de
gemeente.

Leegstaande woningen ombouwen
tot woonconcept voor deze specifieke nichemarkt. Op initiatief van
eigenaars van leegstaande panden
onderzoekt de gemeente per locatie de (on)mogelijkheden.

De planning is afhankelijk van de
initiatieven van eigenaren van de
panden.

Hoe wordt dit opgepakt?
De gemeente gaat in samenwerking met de SCRP inventariseren over welke materialen de
verenigingen beschikken en wat de
gebruiksfrequentie daarvan is. Aan
de hand van de inventarisatie zal
blijken of de benodigde opslagcapaciteit afdoende is en waar
eventuele ontbrekende capaciteit
het best kan worden gerealiseerd.

Wanneer wordt dit opgepakt?
In de loop van 2010 kan de capaciteitsanalyse worden uitgevoerd in
samenwerking met SCRP. Deze
planning is ook afhankelijk van
SCRP.

huur voor starters die na hun
studententijd in Posterholt
willen komen wonen.

Welke beschikbare middelen
(personeel / financieel)?
Mogelijke financiering vanuit leefbaarheidfonds van Wonen Roer &
Maas. Tevens wordt de gemeente
gevraagd hierin mee te denken/bij
te dragen. De gemeente heeft hiervoor geen subsidiefonds. De
gemeente neemt contact op met
de provincie voor mogelijkheden
subsidie (“leefbaarheid kleine
kernen” / ISV 3 / etc.).
Wonen Roer & Maas is hier in
principe toe bereid onder financiële
voorwaarden. Mogelijk is dit ook
een kans voor marktpartijen (waaronder ook particulieren) om leegstand in particuliere panden tegen
te gaan.

Programmalijn 4: Behouden van het sterke verenigingsleven
Wat?
19. Op zoek naar meer opslagruimte voor verenigingen: bijvoorbeeld gezamenlijke opslag, maar ook gezamenlijk
gebruik materialen.

Wie is de trekker?
De gemeente i.s.m. SCRP.
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Welke beschikbare middelen
(personeel / financieel)?
Er worden momenteel voorbereidingen getroffen om te komen
tot gemeentelijk accommodatiebeleid. In de capaciteitsanalyse die
hierbij hoort zal de behoefte aan
materialenopslag worden meegenomen.

20. Terugkerende verenigingendag: een dag waarop alle
verenigingen zich kunnen
presenteren (wat is er te
doen voor jongeren,
ouderen, muziekmiddag voor
kinderen)

De gemeente legt het verzoek voor
aan de SCRP.

In het verleden zijn ook vanuit de
gemeente diverse initiatieven genomen om te komen een vrijwilligersdag. De animo daarvoor is
echter zeer gering). Verenigingen
richten zich vooral op de realisering van de eigen activiteiten.
Het aantal “dorpsactiviteiten”,
waarbij er gelegenheid tot ontmoeting is reeds aanzienlijk.

De gemeente legt het verzoek voor
aan de SCRP.

Hoe wordt dit opgepakt?
Verkennen mogelijkheden Kloosterhof.

Wanneer wordt dit opgepakt?
Voorjaar 2009.

Hoe wordt dit opgepakt?
De Kopgroep die nu betrokken is
bij ontwikkeling van het DOP, heeft
aangegeven zich hiervoor te willen
inzetten. Er wordt per programmalijn een werkgroep van kopgroepleden opgesteld.

Wanneer wordt dit opgepakt?
Na afronding DOP, als uitvoering
begint.

N.v.t.

Programmalijn 5: Prettig oud(er) worden in Posterholt
Wat?
21. Onderzoek uitvoeren naar
toekomstmogelijkheden
Kloosterhof.

Wie is de trekker?
Wonen Roer & Maas.

Welke beschikbare middelen
(personeel / financieel)?
Wonen Roer & Maas heeft hier
middelen voor beschikbaar.

Programmalijn 6: Samen werken aan de uitvoering van het DOP
Wat?
22. Oprichten werkgroep van bewoners die de uitvoering van
het DOP volgt.

Wie is de trekker?
De gemeente.
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Welke beschikbare middelen
(personeel / financieel)?
N.v.t.

6.3.

Wat is nieuw en moet nog opgepakt worden in het kader van het DOP?

Programmalijn 1: Investeren in uitstraling en imago
Wat?
23. Nadere uitwerking en uitvoering van de structuurvisie.

Wie is de trekker?
De gemeente is verantwoordelijk voor de nadere uitwerking van de structuurvisie.

24. Openbare verlichting Bie

De gemeente
Sjenske en café De Klomp
De gemeente en provincie
25. Veilige oversteek van Nieuw
Limburg
Holsterweg over Provinciale
weg N293
Programmalijn 2: Kansen grijpen in toerisme en recreatie
Wat?
26. Verbeteren openbaar vervoer
naar en van vakantieparken

Wie is de trekker?
De gemeente

Hoe wordt dit opgepakt?
In de structuurvisie is voorzien:
1. Opknappen oude markt (gaat reeds
gebeuren, zie paragraaf 6.1).
2. Opknappen nieuwe markt tot
winkelhart.
3. Ontwikkelen uniforme aanpak
openbare ruimte.
4. Verbeteren entrees bebouwde kom
5. Afronden ruimtelijke structuur
noordrand evt. in combinatie met
wandelpad.
6. Logische verbindingen gezelligheids-historisch hart en winkelhart
Voor punt 1 van deze structuurvisie is
reeds uitvoering gewaarborgd.

Welke beschikbare middelen
(personeel / financieel)?
Voor het opknappen van de oude
markt zijn middelen gereserveerd
(zie paragraaf 6.1).
Wat betreft punten 2 tot en met 6,
op basis van nadere uitwerking en
zicht op de kosten worden keuzes
gemaakt. Hiervoor zijn nog geen
financiële middelen beschikbaar.
De mogelijkheden voor
(provinciale) subsidies en bijdragen
van derden worden in het plan van
aanpak verkend.

Nog niet bekend

Wanneer wordt dit opgepakt?
Na het vaststellen van de structuurvisie gaat de gemeente aan de
slag met de verdere uitwerking:
1. Het laten maken van schetsvoorstellen voor de punten 2
t/m 6.
2. Het laten doorberekenen van
de kosten ervan.
3. Het verkennen van de mogelijkheden voor (provinciale)
subsidies en bijdragen van
derden.
4. Op grond daarvan maken van
keuzen met betrekking tot de
uitvoering.
5. Overgaan tot uitvoering van de
structuurvisie.
Stappen 1 tot en met 4 zijn voorzien in 2010. Stap 5 is voorzien in
2011.
Nog niet bekend

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Wanneer wordt dit opgepakt?
Nog niet bekend

Welke beschikbare middelen
(personeel / financieel)?
N.v.t.

Hoe wordt dit opgepakt?
Gesprek met Veolia
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Nog niet bekend

Programmalijn 5: Prettig oud(er) worden in Posterholt
Wat?
27. Clusteren van activiteiten in
een gebouw, zodat jong en
oud activiteiten kunnen doen

Wie is de trekker?
de gemeente i.s.m.
verenigingen

Hoe wordt dit opgepakt?
In kader van accommodatiebeleid.

28. Hofjes en kleinschalig wonen

Wanneer wordt dit opgepakt?
In de loop van 2010

De gemeente en Wonen
Verankeren in volkshuisvestingsbeleid.
Roer & Maas
voor ouderen stimuleren.
Hiermee kan doorstroming
worden bevorderd.
Programmalijn 6: Samen werken aan de uitvoering van het DOP

Nog niet bekend

Wat?
29. Organiseren van een
jaarlijkse DOP-evaluatie

Wie is de trekker?
De gemeente

Wanneer wordt dit opgepakt?
Samen met de kopgroep wordt
bepaald wanneer de eerste DOPevaluatie wordt gehouden.

30. Werk maken van welkom

De gemeente.

heten van nieuwe inwoners.

Hoe wordt dit opgepakt?
Ten minste één keer per jaar met het
dorp bespreken ‘hoe het ervoor staat’,
Wat is er afgelopen jaar gebeurd, wat
staat het komende jaar op het programma, moeten er zaken bijgesteld door
veranderende omstandigheden?
De gemeente neemt dit op in haar gemeentelijk beleid.
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In 2010 wordt bekeken wat hierbij
mogelijk is.

Welke beschikbare middelen
(personeel / financieel)?
Er worden momenteel voorbereidingen getroffen om te komen
tot gemeentelijk accommodatiebeleid.
N.v.t.

Welke beschikbare middelen
(personeel / financieel)?
N.v.t.

N.v.t.

Bijlage 1: Het dorpsbeeld van Posterholt
Hoe kan het dorp Posterholt worden omschreven? Om een beeld van het dorp te kunnen
vormen, zijn gegevens over de bevolkingsopbouw, leefbaarheid, woningvoorraad, voorzieningen etc. op een rijtje gezet. Ze vormen tezamen het dorpsbeeld.
Geraadpleegde bronnen
Bij het opstellen van dit dorpsbeeld is gebruik gemaakt van de volgende bronnen:
o Toekomstvisie Roerdalen 2020.
o Regionaal Woningmarktonderzoek Midden-Limburg 2008. In Posterholt zijn 225 huishoudens bevraagd, hiermee kunnen representatieve uitspraken worden gedaan.
o CBS, Statline.
o Gegevens gemeentelijke bestanden.
o Gemeentegids Roerdalen.
o Gegevens woningbestanden woonstichting Wonen Roer & Maas.
Daarnaast is dit dorpsbeeld gebaseerd op gesprekken met de projectgroep en de Kopgroep,
alsmede de dorpsschouw en het dorpsgesprek van 18 november j.l.

Typering van Posterholt
Ligging
Posterholt is één van de kernen (met het meest aantal inwoners!) van de gemeente
Roerdalen, in Midden-Limburg en ligt vlak aan de grens met Duitsland. Ook de stad
Roermond ligt op een steenworp afstand. Ten noorden van Posterholt ligt het dorp
Vlodrop en ten westen het dorp Sint Odiliënberg. Ten oosten van het dorp ligt een uitgestrekt bosgebied, het nationaal park De Meinweg met een oppervlakte van maar liefst
1.600 hectare. Posterholt is daarmee in trek bij toeristen, er zijn dan ook 2 vakantieparken (bungalows met voorzieningen) in de directe omgeving van Posterholt: Landal
Landgoed Aerwinkel en ’t Posterbos. Een andere toeristische trekpleister in de nabijheid
van Posterholt is het monumentale Kasteel Aerwinkel, ontworpen door de wereldberoemde architect Cuypers. Je hebt geen toegang tot het kasteel, maar het is een mooie
plek om langs te fietsen.
Naast de kern Posterholt heeft het dorp nog enkele buurtschappen in het buitengebied:
de Borg, de Holst en de Voorst.
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Afbeelding 1: Gemeente Roerdelen. Luchtfoto Posterholt

Bron: Google Maps.

Korte historie
De oudste vermelding van de naam Posterholt stamt uit de middeleeuwen. Sporen van
eerdere bewoning bewijzen echter, dat het gebied al ver voor het begin van de jaartelling
bewoond moet zijn geweest.
Posterholt deelt een geschiedenis met haar buurdorp Vlodrop. In de middeleeuwen
hadden zij samen één parochie en in 1277 werd een gezamenlijke schepenbank (een
soort rechtbank) gevormd. Deze schepenbank maakte deel uit van het Gelderse Ambt
Montfort.
Na de Franse tijd (1795-1815) kreeg het dorp een eigen gemeentebestuur. Posterholt
was zelfstandig tot de gemeentelijke herindeling van 1991, waarbij Posterholt, Montfort
en Sint Odiliënberg samen onder één nieuw gemeentebestuur kwamen. Aanvankelijk
kreeg de gemeente de naam 'Posterholt', maar op 1 februari 1994 werd de gemeentenaam officieel gewijzigd in 'Ambt Montfort', een verwijzing naar het verleden. Deze gemeente is daarna weer gefuseerd met de gemeente 'Roerdalen' bij de herindeling van
2007. De gemeente Roerdalen telt momenteel 6 kernen: Herkenbosch, Melick, Montfort,
Posterholt, St. Odiliënberg en Vlodrop.
Stedenbouwkundige structuur
Posterholt is een zogenaamd ‘lintdorp’, een langgerekte bebouwingsstrook grofweg langs
de Hoofdstraat. Dit heeft zijn geschiedenis in het feit dat Posterholt bestaat uit aan elkaar
gegroeide buurtschappen, waarvan veel namen nog steeds gebruikt worden: de Donk en
de Winkel. Deze lagen langs de vroegere provinciale weg, zodat er een lintbebouwing
ontstond.
Een plattelandsdorp
Het mag duidelijk zijn dat de gemeente Roerdalen, en daarmee ook Posterholt, een landelijk karakter hebben. Gelegen in uitgestrekte bossen en landbouwgronden mag
Posterholt een plattelandsdorp genoemd worden.
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Wie woont er in Posterholt?
Hoe is de bevolking samengesteld in Posterholt? Welke leeftijdsopbouw zien we? Welke
ontwikkelingen hebben zich de afgelopen tijd voorgedaan en wat kunnen we voor de
toekomst verwachten? In deze paragraaf brengen we de bevolkingssamenstelling van
Posterholt in beeld.
Veel gezinnen, relatief minder vergrijzing
Op 1 januari 2007 telde de gemeente Roerdalen 21.320 inwoners. Posterholt telt 4.237
inwoners. Hiermee is Posterholt de grootste kern van de gemeente Roerdalen.
Onderstaande grafiek geeft de verdeling van de huishoudens weer. Het totale aantal
huishoudens in Posterholt is 1.735.
Figuur B1:. Gemeente Roerdalen. Verdeling huishoudens Posterholt en Roerdalen, 2008
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Bron: CBS (bewerking Companen).

De volgende dingen vallen op:
o De samenstelling van de huishoudens in Posterholt loopt redelijk in de tred met die in
de gehele gemeente Roerdalen.
o In Roerdalen en Posterholt wonen relatief meer gezinnen, meer 1- en 2-persoonshuishoudens tussen 55 en 75 jaar en minder 1- en 2-persoonshuishoudens tot 35
jaar.
o In Posterholt wonen iets meer gezinnen en jongere huishoudens dan in de hele
gemeente Roerdalen.
o De vergrijzing van Posterholt in vergelijking met de hele gemeente Roerdalen valt
relatief mee, maar is wel hoger dan in Nederland. Dit komt omdat Limburg wat betreft
vergrijzing ‘voor loopt’ op Nederland.
Posterholt: ontgroening en toekomstige vergrijzing
In de onderstaande grafiek is de leeftijdsopbouw in Posterholt te zien, vergeleken met die
van de gemeente Roerdalen en Nederland.
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Figuur B2: Gemeente Roerdalen. Leeftijdsopbouw Posterholt , Roerdalen, Limburg en Nederland, 2008
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Opvallend hierbij is:
• Er wonen relatief weinig jongeren en jong volwassen in Posterholt. Dit duidt op een
ontgroening van het dorp. Veel jongeren trekken weg uit het dorp. Vanaf 35 jaar trekt
dit beeld weer bij. Dit kan komen doordat mensen rond 35 jaar oud weer in het dorp
komen wonen, of omdat deze groep er altijd heeft gewoond (en dus nooit weg is
gegaan). Uit het Woningbehoefteonderzoek dat in 2008 is uitgevoerd, blijkt dat de
interesse van jongeren (starters) om in Posterholt te blijven wonen, gering is.
• Vergeleken met Nederland wonen er relatief veel mensen in de leeftijdscategorie 4565 jaar in Posterholt. Over een aantal jaar staat dus een flinke vergrijzing voor de
deur.
• De huidige vergrijzing (de groep ouder dan 75
jaar) valt, in vergelijking met Nederland, mee.
Dit kan ook liggen aan het feit dat mensen die
meer hulp nodig hebben bij hun dagelijks
leven en in een aanleunwoning of een verzorgings- of verpleeghuis willen of moeten wonen, in het dorp niet goed terecht kunnen en
dus verhuizen naar omliggende gemeenten.
Veel sociaal kwetsbaren
• Als we naar figuur 3 kijken, zien we dat het
aantal huishoudens met hoge inkomens ondervertegenwoordigd is in Posterholt, ten opzichte van de hele gemeente Roerdalen. In
Posterholt wonen relatief veel mensen met
lage en middeninkomens.
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In vergelijking met Nederland wonen er relatief gezien meer lage en minder hoge
inkomens in Posterholt dan in heel Nederland. De Nederlandse verdeling is 40%
lage, 40% midden en 20% hoge inkomens.
Wanneer er naar de rest van de kernen in Roerdalen wordt gekeken, valt op dat
Posterholt niet enorm uit de toon valt. Het dorp is te vergelijken met Montfort en
Vlodrop. Dorpen waar de hoge inkomens boven het Nederlands gemiddelde liggen
zijn Melick en Herkenbosch. Tot slot is St. Odiliënberg te vergelijken met Nederland.

Figuur B3: Gemeente Roerdalen. Inkomensopbouw Roerdalen en Posterholt 2004
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De gegevens die we hebben van de gemiddelde inkomens in Posterholt en Roerdalen
bevestigen bovenstaande tabel. In 2004 was het gestandaardiseerde inkomen van de
bewoners van Posterholt gemiddeld € 18.600. Voor de hele gemeente (in die tijd nog
Ambt Montfort, een kleinere gemeente dan nu, wat het beeld kan vertroebelen) was dit
gemiddelde € 19.600.
Toekomst: bevolkingskrimp
Volgens de bevolkingsprognoses is de bevolkingsomvang in Midden-Limburg momenteel
op zijn piek en zal deze vanaf nu gaan dalen (bron: CBS, Toekomstvisie Roerdalen 2020,
pagina 15). Dit krimpscenario rukt als het ware naar het noorden op vanuit Zuid-Limburg.
Ook in Posterholt worden de gevolgen van krimp zichtbaar. Het heeft effect op de leefbaarheid van het dorp, het aantal voorzieningen, werkgelegenheid, etc. Wat betreft het
wonen is er sprake van een zogeheten ‘na-ijleffect’: als gevolg van gezinsverdunning
(kleinere gezinnen dan vroeger), duurt het nog even voordat de woningvoorraad gaat
afnemen. Deze is volgens de prognoses van het CBS (zie hiervoor de toekomstvisie)
voorzien vanaf 2026.
Toekomst: ontgroening en vergrijzing
In onderstaande figuren is te zien dat de prognose aangeeft dat de groepen 55 tot 75 jaar
en 75+ zal gaan groeien. De groepen gezinnen en 35-55 jaar zullen gaan afnemen. Daarbij zal het aantal huishoudens vanaf 2008 tot aan 2018 toenemen met 131.
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Figuur B4: Gemeente Roerdalen. Huishoudensprognose Posterholt
Huishoudens prognose Posterholt 2008
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Leefbaarheid in Posterholt
Leefbaarheid is een lastig begrip. Maar toch weet bijna iedereen wat ermee bedoeld
wordt. Contact tussen bewoners, woonomgeving, overlast, veiligheid. Allemaal zaken die
de leefbaarheid van een dorp bepalen. Hoe staat het met de leefbaarheid in Posterholt?
Binding met het dorp
In het regionale woningmarktonderzoek is bewoners gevraagd of zij binnen vijf jaar willen
verhuizen uit Posterholt. Onderstaande tabellen geven de uitkomsten weer. 63% van de
respondenten zegt dit niet te willen. 21% van de respondenten uit Posterholt willen dit
wel, maar hiervan wil ruim de helft (54%) binnen het dorp verhuizen. Hieruit blijkt de grote
binding van de bewoners van Posterholt met hun dorp. Overigens is dit voor heel Roerdalen het geval, de percentages liggen daar ongeveer gelijk.
Tabel B1: Gemeente Roerdalen. Verhuisgeneigdheid 2008
Posterholt

Gemeente Roerdalen

Ja

21%

22%

Misschien

17%

18%

Nee

63%

60%

Bron: Enquête Companen, 2008.
Tabel B2: Gemeente Roerdalen. Kernbinding, 2008
Posterholt

Gemeente Roerdalen

Binnen huidig dorp

54%

55%

Binnen huidige gemeente

11%

6%

Binnen de huidige regio

19%

23%

Buiten de regio

16%

16%

Bron: Enquête Companen, 2008.

Een rijk verenigingsleven
Posterholt is rijk aan tal van verenigingen. Zo zijn er maar liefst 6 buurtverenigingen. Ook
op sociaal-cultureel vlak is er heel wat te doen: jeugdwerk, carnavalsvereniging, muziekverenigingen, vier zangverenigingen, toneelvereniging, parochie, vogelvereniging en een
bejaardenvereniging die onder andere jeu des boules organiseert. Op sportief vlak heeft
Posterholt ook veel te bieden, onder andere: tennis-, handbal-, handboog-, hengelsport-,
ruiter, schiet-, volleybal- en voetbalverenigingen, een schutterij en de provinciale automobiel club. Tot slot vinden er in Het Groene Kruis gebouw diverse activiteiten plaats.
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Tevredenheid woonomgeving
In Posterholt is men erg tevreden over de hoeveelheid groen, de dagelijkse voorzieningen, de veiligheid, de rust in de buurt, de scholen en kinderopvang, de ruimte in de
buurt, de onderlinge sociale contacten en de zorgvoorzieningen. Men is minder tevreden
over het onderhoud van groen, straten en achterpaden.
Wanneer je de tevredenheid van deze aspecten met die van de gemeente Roerdalen
totaal vergelijkt, valt op dat de bereikbaarheid per openbaar vervoer en de kinderopvang
in Posterholt bovengemiddeld scoren. De aspecten onderhoud groen, straten en achterpaden, parkeergelegenheid en netheid in het dorp scoren benedengemiddeld. Een voorbeeld van slecht onderhoud zijn de tegels die scheef liggen waardoor men er makkelijk
over kan struikelen.
Tabel B3: Gemeente Roerdalen Tevredenheid woonomgeving (% tevreden en zeer tevreden), 2008
Posterholt

Roerdalen

Verkeersveiligheid

67%

71%

Speelgelegenheid

73%

70%

Hoeveelheid groen

90%

89%

Onderhoud groen/straten/achterpaden

55%

66%

Dagelijkse voorzieningen zoals winkels, banken, postkantoor

80%

76%

Veiligheid in de buurt

84%

86%

Rust in de buurt

83%

86%

Bereikbaarheid per openbaar vervoer

76%

69%

Parkeergelegenheid

72%

79%

Scholen

96%

94%

Kinderopvang

97%

91%

Netheid van de buurt

79%

85%

Ruimte in de buurt

89%

93%

Onderlinge sociale contacten

89%

91%

85%

85%

Zorgvoorzieningen
Bron: Enquête Companen, 2008.

Maar ook: verpaupering en verloedering
In het kader van de Toekomstvisie Roerdalen 2020 is er een burgerenquête onder 1.000
inwoners van de hele gemeente Roerdalen uitgevoerd. Uit deze enquête
blijkt dat maar liefst 33% van de respondenten vindt dat de gemeente de
laatste jaren achteruit gegaan is. Ter
vergelijking: dit is vergelijkbaar met delen van een gemeente als Heerlen die
onderaan staat in de lijst van leefbare
gemeenten van de Atlas voor gemeenten. Daarbij komt nog dat maar liefst
64% van de respondenten die deze mening hebben, uit Posterholt komt. Kortom: hier uit
zich de druk op de leefbaarheid in Posterholt. De respondenten uit Posterholt noemen de
afname van het aantal winkels en horecagelegenheden en de leegstand van gebouwen
in hun dorp als belangrijkste oorzaken voor die achteruitgang (bron: Toekomstvisie
Roerdalen 2020, pagina 19). Ook tijdens de dorpsschouw kwamen deze knelpunten
duidelijk naar voren.
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Afname van het aantal voorzieningen
Het voorzieningenaanbod van Posterholt lijkt ruim. Mede doordat de bezoekers uit de
vakantieparken ook gebruik maken van het winkelaanbod van Posterholt, kan dit redelijk
op peil blijven. Ondanks dat er nu redelijk wat voorzieningen zijn, is het voorzieningenaanbod laatste pakweg zeven jaar erg afgenomen. In deze periode zijn de volgende
winkels/voorzieningen gesloten: bakkerij, slager, groenteman, winkel in huishoudelijke
artikelen, stoffenwinkel, fietsenhandel, politiebureau, snackbar en 2 cafés. Ook dit geeft
een druk op de leefbaarheid van het dorp en kan een reden voor mensen zijn om weg te
trekken en elders te gaan wonen. Het afnemen van het aantal voorzieningen is overigens
niet expliciet als knelpunt genoemd door bewoners. Een knelpunt is wel de leegstaande
panden die de wegtrekkende voorzieningen achterlaten.
De voorzieningen van Posterholt (commerciële voorzieningen (winkels, horeca), medische voorzieningen, culturele voorzieningen en maatschappelijke voorzieningen) liggen
verspreid door het dorp. In paragraaf 2.5 is een uitgebreid overzicht te vinden over de
voorzieningen in het dorp.
Kansen in recreatie en toerisme
De gemeente Roerdalen heeft in haar toekomstvisie 2020 uitgesproken om toerisme en
recreatie een impuls te geven. Dit is de belangrijkste pijler voor de toekomst van
Roerdalen. Ook voor de kern Posterholt biedt dit goede mogelijkheden. Posterholt heeft
immers een prachtig buitengebied met veel recreatieve mogelijkheden als fietsen, wandelen, paardrijden. Tijdens de dorpsschouw en het dorpsgesprek is men het erover eens
dat Posterholt deze kans moet grijpen en aantrekkelijker moet worden voor recreanten en
toeristen. ‘Nu gaat men er nog met een grote boog omheen. Dat kan niet de bedoeling
zijn. Toeristen moeten in Posterholt een kop koffie kunnen drinken, op het terras zitten of
lekker uit eten gaan. De boerengolf is hiervan al een goed voorbeeld’, aldus bewoners.
Aan de andere kant moet het aantrekken van het toerisme ook weer geen extreme
vormen aannemen, zo werd ook door bewoners aangegeven: “Het hoeft geen tweede
Valkenburg te worden”.

Wonen in Posterholt
In Posterholt staan in totaal 2.026 woningen. Er is een oude(re) kern met oudere woningen, een wijk met jaren ’50 bouw. Verder is Posterholt flink gegroeid in de jaren ‘70 en
begin jaren ’80. Veel van de bouw, rondom de bestaande kleine kern, stamt dan ook uit
die tijd.
Woningtypen: twee onder één kap, vrijstaand en recreatiewoningen
Dit zijn voornamelijk 2-onder-1-kap woningen (33%), vrijstaande woningen (31%) en
starterswoningen (14%). Wat verder opvalt is dat 13% van de woningtypen uit recreatiewoningen bestaat. Dit is te verklaren door de twee huisjesparken in Posterholt. Dit grote
aandeel heeft invloed op het beeld van de woningvoorraad in het dorp. Ook in Posterholt
is sprake van permanente bewoning van een aantal van deze recreatiewoningen.
De verhoudingen huur en koop liggen op 20% huur en 80 % koop. De 2-onder-1-kap woningen, vrijstaande woningen en recreatiewoningen vallen (bijna) geheel in de koopsector. De appartementen en seniorenwoningen vallen in de huursector en de rijwoningen zijn evenredig verdeeld over beide sectoren.
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Figuur B5: Gemeente Roerdalen. Woningtypen in Posterholt
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Bron: Enquête Companen, 2008.

Huurwoningen
Wonen Roer & Maas is de enige woningcorporatie die bezit heeft in het dorp. Het gaat
om 400 huurwoningen, door het hele dorp gelegen. Ruim 65% hiervan zijn eengezinswoningen. Daarnaast is 24% gelabeld als seniorenwoningen en 11% zijn appartementen.
Er zijn geen zorgwoningen van Wonen Roer & Maas in Posterholt. De corporatie heeft de
afgelopen jaren woningen uit haar bezit verkocht. De meeste vrijgekomen eengezinswoningen in Posterholt, zijn te koop aangeboden. Interesse voor deze woningen verschilde nogal. Het gevolg hiervan is dat de verhuurbaarheid van de eengezinswoningen die
nog wel werden verhuurd, goed is. Als er een eengezinswoning in de huur vrij komt,
wordt er veel op gereageerd.
De corporatie beseft dat er een leefbaarheidsvraagstuk ligt in Posterholt en wil graag
haar bijdrage leveren in een oplossing hiervoor. Hiervoor is eerst een toekomstvisie nodig
(dat is dit DOP). Op de opgaven die daar uit voortkomen, gaat Wonen Roer & Maas, in
het kader van haar vraag gestuurd beleid, als vanzelfsprekend in.
Leegstand van huurwoningen
De leegstand van huurwoningen lijkt mee te vallen. Enkele woningen staan leeg omdat
ze te koop staan, enkele woningen zijn wat moeilijker te verhuren en daarnaast staan een
paar woningen leeg omdat er net iemand is verhuisd en de nieuwe bewoner er nog niet
woont.
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Figuur B8: Huurwoningvoorraad naar type, Posterholt en Roerdalen
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Bron: Wonen Roer & Maas, bewerking Companen.

Huurvoorraad gelijk met Roerdalen, appartementen zijn wat groter en duurder
Als we kijken naar de woonoppervlakte van de huurwoningen in Posterholt, zien we dat
deze in Posterholt over het algemeen in de pas loopt met heel Roerdalen. Behalve de
appartementen: die zijn in Posterholt fors groter dan in heel Roerdalen. Dit komt omdat
dit allemaal nieuwbouw is.
Als we kijken naar de gemiddelde netto huurprijs volgt deze logischerwijs het beeld van
het gemiddelde woonoppervlak. Alle woningtypen lopen in de pas met heel Roerdalen,
behalve de appartementen. Die zijn wat duurder wat logisch is, omdat ze ook groter zijn
dan in heel Roerdalen en omdat het relatief vaak nieuwbouw betreft.
Gemiddelde woonduur: het langst bij eengezinswoningen
Als we kijken hoe lang mensen gemiddeld in een huurwoning in Posterholt wonen, zien
we dat de woonduur bij eengezinswoningen het langst is. Dit is overigens een landelijk
beeld: mensen blijven het langst wonen in een eengezinswoning. De woonduur van appartementen is een stuk lager, maar loopt weer in de pas met heel Roerdalen. De
seniorenwoningen hebben een gemiddelde woonduur van ruim 10 jaar.
Reactie- en weigeringsgraad
Als we kijken naar het aantal reacties op vrijgekomen huurwoningen in Posterholt en het
aantal weigeringen, loopt Posterholt in de pas met het overige bezit van Wonen Roer &
Maas in Roerdalen.
Het aantal reacties op huurwoningen is de laatste jaren ongeveer gelijk gebleven, alleen
bij de eengezinswoningen zien we een stijging. Dit is te verklaren doordat er veel eengezinswoningen worden verkocht, waardoor er veel gereageerd wordt als er een eengezinswoning toch nog in de huur wordt aangeboden.
Het aantal weigeringen op aangeboden huurwoningen loopt in de pas met de hele gemeente Roerdalen. Hierin zien we wel een stijging. Dit is een landelijke trend: mensen
reageren vaak impulsief op een woning, en als het er dan op aan komt, ziet men er toch
vanaf. Daarnaast denken mensen soms dat het een criterium bij de selectie is: hoe vaker
je reageert, hoe hoger je komt. Dit is niet het geval. Tenslotte reageren mensen ook om
te kijken hoe men er voor staat. Ook dit leidt uiteindelijk tot een hogere weigeringsgraad.
Bij seniorenwoningen is de weigeringsgraad het laagst, zodra deze vrij komen worden ze
vrijwel zonder weigeringen verhuurd.
De conclusie die hieruit getrokken kan worden is dat er in Posterholt maar sprake is van
een beperkte leegstand in de huurwoningvoorraad en dat de te verhuren woningen prima
in de markt liggen en populair zijn.
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Nieuwbouw in Posterholt: De Donk, Borgerpark III en Bie Sjenske
Er zijn drie nieuwbouwprojecten in het dorp: de Donk, Borgerpark fase III en Bie Sjenske.
Het project Borgerpark fase III is gelegen aan de noordoost rand van de kern. Het gebied
wordt begrensd door de Trambaan, Vlodropperweg en de Karkenerweg en grenst ten
zuiden direct aan de woningbouw van Borgerpark fase I, dat reeds is opgeleverd. Er
worden 32 vrije sector bouwkavels verkocht, die in grootte variëren van ca. 538 m² tot
2.715 m². Men mag dus enigszins zelf bepalen wat er wordt gebouwd. Een aantal kavels
zijn al verkocht.
Figuur B6: Gemeente Roerdalen. Plattegrond van nieuwbouwproject Borgerpark III

Bron: www.funda.nl, d.d. 25 november 2008.

Het andere nieuwbouwproject is ook redelijk centraal in het dorp gelegen, en gaat ‘de
Donk’ heten. Hier gaat een projectontwikkelaar 22 woningen ontwikkelen. Dit worden 5
vrijstaande woningen, 10 vrijstaand geschakelde woningen en 7 halfvrijstaande woningen. Naar verwachting gaan de kavels in 2009 in de verkoop.
Project Bie Sjenske omvat een aantal halfvrijstaande woningen, die, gelet op de omvang
van deze woningen, voornamelijk geschikt zijn voor senioren en/of starters.
Wens van de inwoners van Posterholt: behoefte aan grondgebonden nultredenwoningen
In het woningbehoefteonderzoek is gevraagd welke
woningtypen de verhuisgeneigde bewoners (die binnen vijf jaar willen verhuizen) van Posterholt wensen.
De resultaten van deze vraag zijn zeer indicatief,
maar geven wel een idee van de wens van Posterholters.
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Er lijkt een duidelijke vraag naar grondgebonden nultredenwoningen, zowel in huur
als in koop. Het gaat dan voornamelijk om bungalows en seniorenwoningen. Een
woning met een tuin, waar geen drempels of trappen in aanwezig zijn.
In de koopsector lijkt daarnaast een duidelijke wens te bestaan voor vrijstaande
woningen en twee onder één kap woningen.
Verder lijkt er in de koopsector helemaal geen vraag te zijn naar appartementen en in
de huursector slechts beperkt.

Lastig: huizen staan lang te koop!
Naar het gevoel van bewoners lijken er veel woningen te koop te staan in Posterholt, en
deze staan relatief lang te koop. Vooral als men door de hoofdstraat loopt, staan op veel
plekken huizen te koop.
Op 25 november 2008 stonden er op de website www.funda.nl 78 woningen te koop in
Posterholt (dit is bijna 4% van de totale woningvoorraad). Vergeleken met de andere
kernen van Roerdalen is dit wat aan de hoge kant. Hierin zijn 10 woningen meegenomen
die adres ‘Zwembadweg’ hebben. Dit zijn recreatiewoningen in een van de twee huisjesparken en vallen allen in de prijscategorie tot € 150.000. Van de 78 woningen die er momenteel te koop staan, zijn 70 woonhuizen (waarvan in ieder geval 10 recreatiewoningen), 6 appartementen en twee bouwkavels. Het grootste deel van de te koop staande
woningen zijn in de categorie tot € 250.000.
Hierbij moet worden opgemerkt dat de gebruikte website één van de bronnen is waar te
koop staande woningen worden aangeboden. Er zijn verschillende kanalen, sommige woningen worden particulier aangeboden. Dit geeft daarmee een indicatief beeld, dat voortdurend verandert (er worden immers huizen verkocht en te koop gezet) en moeilijk in zijn
totaal in beeld te brengen is.
Veel leegstand (particulier bezit) in Posterholt
Dat woningen lang te koop staan, heeft als resultaat dat er ook flink wat woningen leeg
staan. Er staan in Posterholt in totaal 71 woningen leeg. Dit zijn woningen waar op dit
moment in de gemeentelijke basisadministratie niemand staat ingeschreven. Daarnaast
staan er 8 woningen met bedrijfsruimte leeg (bron: Woningbehoefteonderzoek MiddenLimburg, 2008). Uitsluitend leegstaande bedrijfspanden zijn in het kader van het woningbehoefteonderzoek niet meegenomen, maar naar schatting van de gemeente zijn dit er 5
tot 10. Een doorn in het oog van bewoners is bijvoorbeeld het oude AID-gebouw. Het
wordt momenteel bewoond door antikraak.
Bij dit feit moet worden opgemerkt dat er altijd woningen leeg staan, ook in een gezonde
woningmarkt. Deze ruimte is nodig voor verhuizingen en dergelijke.

Voorzieningen en werkgelegenheid in Posterholt
Posterholt heeft een redelijk voorzieningenaanbod, alhoewel dit aan het afnemen is.
Onderstaande kader geeft een overzicht van de aanwezige voorzieningen, geclusterd per
type voorziening.

- 12 -

Medische voorzieningen
•
Tandarts, huisartsenpraktijk, apotheek, fysio- en ergotherapie, Thomashuis, vestiging
Proteion, praktijken voor alternatieve behandelwijzen en therapieën (3) en Het Groene
Kruis gebouw waar diverse activiteiten plaatsvinden.
Onderwijs
•
Basisschool De Draaiende Wieken, kindercentrum ‘t Vlaegelke en peuterspeelzaal
Dikkertje Dap.
Commerciële voorzieningen / winkels
•
Dagelijkse boodschappen: supermarkt, drogisterij, bakkers (2), levensmiddelen ’t Vrieswinkeltje.
•
Niet dagelijkse boodschappen: postkantoor (inclusief VVV kantoor), reisbureau, boekhandel, dier- en tuinwinkel, bloemen- en plantenwinkel, tuincentrum, bouwmarkt, elektronicawinkel, autobedrijf, kledingzaak, geschenkartikelen.
•
Dienstverlening: kappers (4), bibliotheek, rabobank, buurtwinkel.
Verenigingen
•
Verenigingen sport: de Schutterij, lopersgroep Posterholt, toer- en wielerclub, badminton-,
tennis-, handbal-, handboog-, hengelsport-, ruiter-, schiet-, volleybal- en voetbalvereniging.
•
Verenigingen overig: carnavalsvereniging, muziekvereniging, zangverenigingen (2), vogelvereniging, toneelvereniging, buurtverenigingen (6), bejaardenvereniging, jeugd- en jongerenwerk, provinciale automobiel club, sport en cultuurraad, en de parochie.
Horeca en recreatieve voorzieningen
•
Horeca: cafés, hotel, cafetaria en restaurants (5).
•
Recreatief: bungalowparken (2), kampeerboerderij, Vurenhof Boerengolf, sauna Goos Fit
World, kinderspeeldorp Pee Wee, K.A.-huis, cultureel centrum de Beuk, sporthal, tennispark, kermis, manege, sportpark en een jaarmarkt.

Er valt op dat er een groot aanbod aan voorzieningen is voor een dorp als Posterholt. Met
name het grote aantal verenigingen is opvallend (zie ook paragraaf 2.3, leefbaarheid in
Posterholt).

Grote spreiding van commerciële voorzieningen en winkels
Op de onderstaande kaart is te zien dat er in Posterholt sprake is van een grote spreiding
in commerciële voorzieningen en winkels. N.B. commerciële voorzieningen / winkels in
het buitengebied zijn niet weergegeven op deze kaart.
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Figuur B11: Gemeente Roerdalen. Overzicht ligging commerciële voorzieningen en winkels Posterholt

Bron: Google maps, bewerking Companen.

Tijdens de dorpsschouw kwam duidelijk naar voren dat er in Posterholt twee centra zijn
die beiden niet optimaal functioneren en ook geen goede samenhang/verbinding hebben
met elkaar. In het oude centrum staat nu de kiosk met daarnaast het momenteel leegstaande restaurant Rafaello’s. Voorheen stond hier de kerk van Posterholt, deze is in de
Tweede Wereldoorlog vernield en na de oorlog verplaatst naar de huidige plek. Volgens
bewoners is dit het hart van Posterholt. Echter, door veel leegstand (van zowel woningen
als winkels) en gebrekkig onderhoud, is de uitstraling van dit hart niet goed. Hierin zou
geïnvesteerd moeten worden en bewoners vinden dat dit het ‘gezelligheidshart’ van
Posterholt zou moeten worden. Daarnaast is er midden jaren ‘90 een nieuw centrum ontwikkeld in Posterholt: de concentratie van winkelvoorzieningen bij het voormalige gemeentehuis (zeg maar: het oude nieuwe raadshuis). Ook dit centrum functioneert niet
optimaal, er zijn veel problemen met parkeren, jongeren hangen er hinderlijk rond en de
uitstraling van het plein voor de supermarkt laat te wensen over. Bewoners geven aan dat
het goed zou zijn om dit centrum het winkelhart van Posterholt te laten worden, zodat dit
niet gaat ‘concurreren’ met het gezelligheidshart. Daarnaast zal nog gewerkt moeten
worden aan een betere verbinding tussen beide centra.
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Gewenste voorzieningen: veel dagelijkse zaken en opvallend ten opzichte van heel
Roerdalen een zorgcentrum / dienstcentrum
In het kader van het regionaal woningmarktonderzoek is ook aan de bewoners van
Posterholt gevraagd welke voorzieningen men wenst in hun dorp. In onderstaande tabel
de uitkomsten op een rij.
Tabel B4: Gemeente Roerdalen. Gewenste voorzieningen
Posterholt

Gemeente Roerdalen

Winkels voor dagelijkse boodschappen

88%

95%

Markt

27%

36%

Scholen

54%

57%

Recreatieterrein

56%

60%

Speeltuin

55%

51%

8%

15%

Skatepark/basketbalveld
Park of wandelgebied

90%

94%

Grote parkeervoorziening

72%

75%

Huisarts

88%

94%

Fysiotherapeut

76%

74%

Consultatiebureau

29%

32%

Zorgcentrum/dienstencentrum

76%

71%

Apotheek

89%

91%

Tandarts

77%

75%

Buurthuis

42%

47%

Sportvereniging

55%

60%

Muziekvereniging

36%

39%

Ontmoetingsplaats

48%

54%

Bron: Enquête Companen, 2008.
Verklaring tabel: de percentages geven de gewenste voorzieningen van de inwoners van Posterholt en
Roerdalen weer. Dit is ongeacht het feit of de voorziening reeds aanwezig is.

Het volgende valt op:
o De top 4 van gewenste voorzieningen zijn: park of wandelgebied, apotheek, huisarts
en winkels voor dagelijkse boodschappen.
o Het minst heeft men behoefte aan een markt, een consultatiebureau en een muziekvereniging (die laatste is er al in Posterholt).
o Men heeft in vergelijking van heel Roerdalen een bovengemiddelde wens voor een
zorgcentrum / dienstcentrum.
Werkgelegenheid: een aantal traditionele bedrijven
Posterholt heeft een aantal grote(re)
bedrijven binnen zijn grenzen. Deze
bedrijven; Cuijpers Kozijnen, Grondverzet Theelen en Geelen Beton, liggen alle op het industrieterrein aan de
Middenweg. Het lijkt vreemd, deze
(redelijk zware) bedrijvigheid zo in het
dorp, maar eigenlijk heeft niemand er
erg veel last van. Men houdt rekening
met elkaar, de bedrijven houden rekening met de aanwezigheid van de
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dorpsbewoners en letten op veiligheid en andere zaken. Ook tijdens de dorpschouw
kwam dit zo naar voren.
Buitenlandse werknemers: naar vermoeden ook in Posterholt (illegaal) gehuisvest
Het is bekend dat er in de regio buitenlandse werknemers (voornamelijk uit Oost-Europese landen) werkzaam zijn. De gemeente Roerdalen vermoedt dat een aantal van deze
werknemers ook in Posterholt gehuisvest zijn, maar heeft geen gegevens over het aantal
en de omstandigheden waarin zij gehuisvest zijn. Beleid hierop wordt momenteel (gemeentebreed) opgesteld.
Recreatie en toerisme biedt kansen!
In Posterholt bevinden zich twee bungalowparken (’t Posterbos & Landal Landgoed
Aerwinkel) met recreatieve voorzieningen. Daarnaast is er een kampeerboerderij de
Holsterhof. Ook zijn er cafés en eetgelegenheden in Posterholt te vinden. Tevens is er
een hotel in Posterholt: hotel Leigraaf. Het aantal overnachtingen bij deze accommodaties in Posterholt is de laatste jaren vrijwel stabiel gebleven.
Op recreatief gebied heeft Posterholt ook veel te bieden. Zo is er een boerengolf (Vurenhof), een kinderspeeldorp (Pee Wee) en een sauna (Goos Fit World). In de vereniging
‘Gastvrij Roerdalen’ is een aantal van deze particuliere horecabedrijven verenigd. Gezamenlijk komen zij op voor de belangen van recreatie, horeca en toerisme in de gemeente Roerdalen.

Deze voorzieningen liggen allemaal in de sfeer van recreatie en toerisme. Posterholt
heeft op dit terrein dus wat te bieden maar dit kan meer. Belangrijk is ook dat dit meer
wordt uitgedragen. Ook de gemeente Roerdalen ziet brood hierin. In de toekomstvisie
2020 is uitgesproken dat recreatie en toerisme de belangrijkste pijler is voor de toekomst
van de gemeente.
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