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1. Inleiding  

 

Ell is een dorp met een goede leefbaarheid, een omvangrijk en actief verenigingsleven en vele 
voorzieningen. In de toekomstvisie 2020 van de gemeente Leudal wordt  Ell gepositioneerd als 
een dorp waar het goed wonen is maar voorzieningen minder belangrijk zijn. 
 
In dit dorpsontwikkelingsplan (DOP) schetst de dorpsraad een andere visie waarbij de 
leefbaarheid en de voorzieningen minstens op het huidige niveau moeten blijven en waar nodig 
en mogelijk nog verbeterd kunnen worden. Ell binnen de gemeente Leudal als subcentrum voor 
de direct omliggende dorpen van diezelfde gemeente én de gemeente Weert. 
 
De diverse werkgroepen van de dorpsraad geven hun visie op de toekomst van Ell waarin het in 
2020 nog goed wonen, leven en werken is, en het dus niet anders zal zijn dan in het (recente) 
verleden.  
 
 

Ell, een dorp in ontwikkeling! 
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2. Werkwijze   
 
Dit Dorpsontwikkelingsplan (DOP) is uitgevoerd in het kader van de operationele doelstellingen 
uit het Reconstructieplan Noord- en Midden Limburg. Via dit reconstructieplan heeft de 
Provincie middelen beschikbaar gesteld om het werken met een DOP te stimuleren. Het doel 
van een DOP is om ervoor te zorgen dat de wensen van burgers terug te vinden zijn in de 
beleidsplannen van de gemeente. Het is een manier om in kleine kernen in gesprek te gaan 
over thema’s die belangrijk zijn voor het bevorderen van de leefbaarheid.  
 
Via de voormalige gemeente Hunsel is het Provinciale budget beschikbaar gesteld voor het 
opstellen van DOP’s in de kernen Ell, Haler, Hunsel, Ittervoort en Neeritter. In Ell is gekozen 
voor een aanpak via werkgroepen die zich bezig houden met de volgende onderwerpen:  

- Verenigingen 
- Wonen en woonvoorzieningen 
- Gemeenschapshuis 

 
Voor het gezamenlijk buitengebied van Leudal-West (voormalige gem. Hunsel) is een aparte 
werkgroep in het leven geroepen. Deze werkgroep heeft een eigen plan gemaakt waarvan een 
samenvatting te vinden is in bijlage 1. In hoofdstuk 7 komen de belangrijkste punten uit dit plan 
aan de orde die van toepassing zijn op Ell.  
 
De werkgroepen zijn in de zomer van 2007 gestart met hun werkzaamheden. Uit deze 
werkgroepen vormen 8 mensen het bestuur van de Dorpsraad, die op 29 oktober 2007 is 
geïnstalleerd.  
 
 
2.1 Totstandkoming DOP 

Het opstellen van de DOP’s voor de voormalige gemeente Hunsel is vanaf het begin 
aangestuurd door een regiegroep waarin de 5 dorpsraden vertegenwoordigd zijn. In deze 
regiegroep vinden alle afstemmingen plaats over de indeling en de voortgang van de individuele 
DOP’s. Vanaf het begin is duidelijk geweest dat er 5 afzonderlijke DOP’s komen. Alleen voor 
het buitengebied zal een gezamenlijk plan worden opgesteld.  
 
De werkgroepen zijn actief bezig geweest input te verzamelen voor het DOP. Naast de 
maandelijkse vergaderingen zijn er diverse initiatieven ondernomen: discussie- en 
informatieavonden voor inwoners en een bijeenkomst van de dorpsraad met het college van 
B&W van de gemeente Leudal.  
 
Alle informatie die de werkgroepen de afgelopen maanden hebben verzameld, is gebruikt om 
een DOP samen te stellen dat per werkgroep bestaat uit de volgende onderwerpen: 
 

- Achtergrond 
- Visie 
- Wensen 
- Communicatie 
- Prioriteiten 
- Uitvoering 

 
Naast de inbreng van de werkgroepen heeft ook de Eller gemeenschap een bijdrage geleverd. 
Het DOP is verspreid onder alle inwoners van Ell zodat deze ook de mogelijkheid hebben 
gekregen om te reageren. Op deze manier is een DOP gecreëerd dat voldoende draagvlak 
heeft onder de bevolking. Vóór 1 mei zal het definitieve DOP worden aangeboden aan de 
gemeente Leudal en de Provincie Limburg. 
 
In de volgende 3 hoofdstukken komen de hierboven genoemde onderwerpen per werkgroep 
uitgebreid aan bod. In het hoofdstuk 6 worden de belangrijkste conclusies geformuleerd waarbij 
de wensen van Ell op het gebied van verenigingen, wonen en het gemeenschapshuis 
samengevat worden. Tot slot komt in hoofdstuk 7 het buitengebied aan de orde op basis van 
het plan van de gezamenlijke werkgroep buitengebied Leudal-West.  
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3. Wonen en woonvoorzieningen  
 
De werkgroep Wonen en Woonvoorzieningen houdt zich actief bezig met alles wat te maken 
heeft met het wonen in Ell. In 2001 zijn de laatste nieuwe woningen gerealiseerd en sindsdien 
wacht het dorp op de ontwikkeling van het plan Steenenbampt. Dit bestemmingsplan is gelegen 
tussen de Hoogstraat en de Sebastiaanstraat.  
 
 
 3.1 Achtergrond 
De belangrijkste functie binnen Ell is de woonfunctie. Op 1 januari 2008 telde de kern volgens 
een opgave van de gemeente Leudal 1.498 inwoners, verdeeld in 730 mannen en 768 
vrouwen. De leeftijdsopbouw van Ell wordt hieronder weergegeven. 
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Figuur 1: Leeftijdsopbouw bevolking Ell  (bron: gemeente Leudal). 

 
In januari 2007 telde Ell 539 woningen. De gemiddelde grootte van de huishoudens bedraagt 
2,79 personen per woning. Hiermee is Ell bijna koploper in de gemeente Leudal (alleen 
Heibloem heeft een hogere gemiddelde huishoudgrootte).  
 
Uit de prognosecijfers blijkt dat het aantal 1- en 2-persoonshuishoudens tot 29 jaar de komende 
10 jaar zal verdubbelen van 14 naar 30. Het aantal gezinnen zal nagenoeg gelijk blijven op 
circa 250. Het aantal 1- en 2-persoonshuishoudens in de categorie 30-64 jarigen zal afnemen 
van 144 naar 125. Het aantal 1- en 2-persoonshuishoudens boven of gelijk aan 65 jaar zal 
toenemen van 124 naar 153 (bron: Primos). 
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Ontwikkeling huishoudens Ell

0

50

100

150

200

250

300

1 en 2 persoons

hh 15 - 29 jaar

1 en 2 persoons

hh 30 -64 jaar

1 en 2 persoons

hh ≥ 65 jaar

gezinnen 

A
a
n
ta
l 2005

2010

2015

 
Figuur 2: Ontwikkeling huishoudens Ell (bron: Primos).  
 
 

 3.2 Visie 
Op basis van de hierboven beschreven bevolkingsopbouw heeft de werkgroep de volgende 
visie ontwikkeld op het gebied van wonen en woonvoorzieningen:  
 

- Realiseren van 5 tot 10 woningen per jaar 
- Levensvatbaar houden van basisschool de Verrekijker 
- Realiseren van zorgvoorzieningen 
- Middenstand en de voorzieningen op peil houden 
- Afstemmen van de woonvoorzieningen naar de behoeften van de bevolking 
- Bestaande voorzieningen in Ell in stand houden 
- Klankbordfunctie vervullen richting de gemeente 
- Controle houden op de bestaande en lopende plannen 

 
 

3.3 Wensen  
De werkgroep wonen en woonvoorzieningen heeft op 15 januari een discussieavond 
georganiseerd onder het motto ‘durf te dromen’. Op deze avond waren circa 75 inwoners 
aanwezig. Een groot aantal aanwezigen gaf aan te wonen in een veel te groot huis met tuin en 
zou op (korte) termijn willen verhuizen naar een appartement. De aanwezige jongeren vroegen 
om starterswoningen, koop- dan wel huurwoningen. Deze wensen kunnen als volgt samengevat 
worden: 
 

1. Voorzieningen in bestaande woningen: hierbij kan met name gedacht worden aan 
aanpassingen in woningen voor ouderen.  

2. Voorzieningen voor ouderen: dit kunnen diverse voorzieningen zijn op het gebied van 
wonen en zorg.  

3. Uitbreiding van het aantal woningen: de geplande woningbouw in het kader van het 
bestemmingsplan Steenenbampt.  

 
 
  3.3.1 Woningbouw 
De wens van de bevolking is duidelijk. Start op korte termijn met het bouwen van woningen. In 
de woningbouwplanning en programmering van het Weerterkwartier zijn in het 
bestemmingsplan Steenenbampt voor 2008 en 2009 in totaal 85 woningen opgenomen.  
 



 
Dorpsontwikkelingsplan Ell 
 

6 

Invulling van deze programmering anno 2007 is als volgt: 
 
17 huurwoningen  
10 grondgebonden koopwoningen < €170.000 
8   grondgebonden koopwoningen €170.000-< € 250.000 
25 grondgebonden koopwoningen > € 250.000 
17 starterwoningen 
10 vrije grondkavels 
 
De projectontwikkelaar heeft in de eerste fase 48 woningen gepland en in de tweede fase 31 
woningen. De eerste fase omvat de volgende aantallen en woningtypen:  
 
7 rijwoningen 
4 rij -hoekwoningen 
16 twee -onder– één -kapwoningen 
8 patiowoningen 
4 vrijstaande woningen  
9 vrije sector kavels. 

Bij de invulling van het bestemmingsplan zullen er woningen voor jongeren en ouderen dienen 
te worden gerealiseerd waarbij er ook aandacht is voor zorgvoorzieningen. Een aantal van deze 
woningen zal in de sociale huursector gerealiseerd moeten worden zodat mensen met een 
smalle beurs (huurtoeslag) hier ook voor in aanmerking komen. 

Na deze inhaalslag is de verwachting dat een jaarlijkse bouwstroom van 10 woningen 
realistisch is en voldoende groot om de behoefte van het dorp op te vangen.  
 
Om de huidige winkelvoorziening in stand te houden, de verenigingen van voldoende nieuwe 
leden te voorzien en de school te handhaven is het noodzakelijk dat de woningbouw zo snel 
mogelijk op gang komt.  
 
 

3.3.2 Welzijn en zorg 
Zoals in paragraaf 3.1 reeds beschreven zal de vergrijzing in Ell toenemen, net als in de rest 
van Nederland,. Het is daarom belangrijk dat er voor oudere inwoners een woonomgeving met 
zorgvoorzieningen geschapen wordt. De huidige dagactiviteiten zoals het huiskamerproject, 
kienen en koersballen zouden wat frequenter kunnen plaatsvinden. De maaltijdvoorziening 
‘tafeltje-dek-je’ is beschikbaar; maar een eetcafé of andersoortige plek waar ouderen kunnen 
samenkomen is er niet. Daarnaast kan dagverzorging aan ouderen de mogelijkheid bieden 
langer zelfstandig te wonen.  
 
De wens van de inwoners op het gebied van welzijn en zorg is dan ook dat er een voorziening 
op een centrale plek in het dorp gerealiseerd wordt waar alle bovengenoemde activiteiten 
samenkomen. De huidige accommodatie voor een aantal van deze activiteiten voldoet niet aan 
de eisen. 
 
 
  3.3.3 Veiligheid en leefbaarheid 
In het kader van de veiligheid is goede verlichting belangrijk. In Ell ontbreekt het in het gebied 
rondom de tennisbaan, beugelbaan en het speelveldje aan verlichting waardoor het hier ’s 
avonds erg donker is. Dit zorgt voor onveilige gevoelens bij de inwoners. Het plaatsen van 
lampen is daarom wenselijk om de veiligheid te vergroten.   
 
Daarnaast zou de leefbaarheid in Ell bevorderd kunnen worden door hier en daar een bankje te 
plaatsen.  
 
 

3.3.4 Verkeer  
Ell kent een aantal knelpunten die voor onveilige verkeerssituaties kunnen zorgen. Ten eerste 
de situatie bij de aansluiting Ittervoorterweg – Roermondseweg te Weert. De drukke N280 moet 
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dagelijks door grote groepen scholieren uit o.a. Ell, Swartbroek, Hunsel en Ittervoort 
overgestoken worden. Hierbij zijn in het verleden al zeer gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan. 
Verkeerslichten of een rotonde zouden uitkomst kunnen bieden.  
 
Daarnaast is er vanuit de gemeenschap behoefte de mogelijkheid te onderzoeken om de 
Sebastiaanstraat - Antoniusstraat zoveel mogelijk van doorgaand vrachtverkeer vrij te maken. 
De groei van het verkeer van en naar het landbouwontwikkelings-gebied vraagt om aanpassing 
van de wegen. Mogelijk kan de gemeente hiervoor een verkeerscirculatieplan opstellen. 
 
Tot slot zorgt ook het zebrapad bij de kerk voor onveilige situaties. Het zebrapad ligt op een 
verkeersdrempel, waardoor het voor automobilisten moeilijk is de strepen te zien. Daar komt bij 
dat auto’s die moeten stoppen voor voetgangers nu midden op het drukke kruispunt stil komen 
te staan. Een alternatief zou zijn om het zebrapad tussen de ingang van de kerk en cafetaria 
Elltaria neer te leggen.  
 
 

3.4 Communicatie  
De werkgroep wonen en woonvoorzieningen heeft op de website van de dorpsraad, 
(www.dorpsraadell.nl), een klankbord geopend. Inwoners kunnen op deze manier via het 
internet reageren op onderwerpen over wonen en woonvoorzieningen. Daarnaast zorgen links 
met sites van jongerengroepen ervoor dat ook deze inwonersgroep gestimuleerd wordt te 
reageren en zijn wensen en behoeften op het gebied van wonen kenbaar te maken. Senioren 
hebben vaak geen computer. Met hen is de afspraak gemaakt om hun woonwensen op 
persoonlijke wijze te inventariseren. Periodiek worden de inwoners via de regionale kranten en 
plaatselijke bladen geïnformeerd over de mogelijkheid om wensen, onderwerpen en vragen 
zowel via de website als schriftelijk kenbaar te maken. 
 
Een andere manier om inwoners te betrekken bij de ontwikkelingen op het gebied van wonen 
en woonvoorzieningen is het organiseren van jaarlijkse informatie- en discussieavonden. De 
eerste heeft al plaatsgevonden op 15 januari 2008.  
 
 

3.5 Prioriteiten 
De start van woningbouw in Ell heeft de allerhoogste prioriteit. Er vertrekken momenteel 
noodgedwongen veel jongeren uit Ell vanwege het ontbreken van nieuwbouwmogelijkheden. 
Ouderen die niet langer meer zelfstandig kunnen wonen hebben geen keus dan te vertrekken 
omdat er voor hen geen woningen en/of woonvoorzieningen zijn. Deze leegloop moet gestopt 
worden. De prioriteiten op het gebied van wonen en woonvoorzieningen in volgorde van 
belangrijkheid ziet er dan ook als volg uit:  
 

1. woningbouw in gedifferentieerde klassen    
2. zorgvoorzieningen 
3. multifunctioneel centrum ( breed maatschappelijk gebouw)           
4. steun lokale overheid voor bestaande voorzieningen   
5. welzijnsactiviteiten uitbreiden      
6. verkeersveiligheid+ verlichting      

 
 

3.6 Uitvoering 
Om ervoor te zorgen dat de bovengenoemde prioriteiten ook daadwerkelijk uitgevoerd worden 
volgens de daarvoor in het project gemaakte afspraken volgt hieronder een overzicht van de te 
ondernemen acties:  

- Maandelijks contact met de gemeente Leudal en de projectontwikkelaar over de 
voortgang van het bestemmingsplan Steenenbampt.  

- Overleg met derden over de mogelijke realisatie van zorgvoorzieningen. 
- Oprichting van een werkgroep vanuit de gezamenlijke dorpsraden Leudal-West om de 

verkeersituatie Ittervoorterweg - Roermondseweg op de gemeentelijke en provinciale 
agenda te krijgen.  

- Inventarisatie van de onveilige plekken (verlichting) etc. zodat de gemeente hier actie 
op kan ondernemen.   
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4. Verenigingen  

 
De werkgroep Verenigingen houdt zich actief bezig met alles wat te maken heeft met het Eller 
verenigingsleven. Ell kent anno 2008 25 verenigingen en/of stichtingen. Dit aanzienlijke aantal 
geeft aan dat Ell een actieve gemeenschap is. In onderstaande paragrafen staat beschreven 
hoe ervoor gezorgd kan worden dat dit ook in de toekomst zo blijft.   
 

 
 4.1 Achtergrond 

Het grote aantal verenigingen in Ell zorgt ervoor dat er een divers aanbod is op het gebied van 
sport, cultuur, muziek, seniorenwerk en jeugd- en jongerenwerk. Naast de verenigingen en 
stichtingen zijn er ook nog vele buurt- en ontspanningsverenigingen. Al deze organisaties 
maken gebruik van vele vrijwilligers, waarvan een groot gedeelte actief is binnen meerdere 
verenigingen en/of stichtingen. Het actieve verenigingsleven draagt in belangrijke mate bij aan 
de leefbaarheid van het dorp. 
 

 
4.2 Visie 

Het actieve verenigingsleven in Ell is van grote waarde en moet in stand worden gehouden. Om 
ervoor te zorgen dat inwoners van het dorp ook in de toekomst lid worden en blijven van een 
vereniging is het belangrijk een breed pakket aan mogelijkheden aan te bieden.  

 
Een breed aanbod alleen is niet voldoende. Samenwerking en communicatie tussen de 
verenigingen is eveneens noodzakelijk. Veel Eller verenigingen maken gebruik van dezelfde 
voorzieningen, bijvoorbeeld het gemeenschapshuis. Daarnaast zijn inwoners vaak lid van 
meerdere verenigingen. Om ervoor te zorgen dat alle verenigingen met elkaar kunnen bestaan 
is afstemming nodig. Praktisch voorbeeld hiervan is het afstemmen van trainingsavonden van 
sportclubs.  
 
De visie op het Eller verenigingsleven kan hiermee als volgt worden omschreven: 
 

- Bied inwoners van Ell een breed pakket op het gebied van sport, cultuur, recreatie, 
muziek etc.  

- Bevorder de onderlinge samenwerking en communicatie tussen verenigingen. 
 
Deze visie is gebaseerd op het uitgangspunt dat iedere vereniging zijn eigen ‘identiteit’ moet 
behouden. 
 

4.3 Wensen  
Op 1 oktober 2007 is een discussieavond georganiseerd voor alle Eller verenigingen. Op deze 
avond hebben de verenigingen de mogelijkheid gekregen hun wensen voor nu en de toekomst 
kenbaar te maken. Wensen op het gebied van o.a. samenwerking, jeugd, PR en financiën zijn 
uitvoerig aan de orde geweest. Hieronder een overzicht van de wensen op de diverse 
gebieden.  

 
Gebouwen 

- Een multifunctioneel gebouw waar zoveel mogelijk verenigingen bij elkaar gebracht 
kunnen worden. Voldoende voorzieningen op het gebied van huisvesting vormen een 
voorwaarde om een breed scala van activiteiten te kunnen bieden.  

 
Mensen 

- Nieuwkomers actief betrekken bij de Eller gemeenschap en het verenigingsleven.  
- Vrijwilligerstalent optimaal inzetten voor de verenigingen.  
 

PR 
- Eén aanspreekpunt voor alle verenigingen bij de gemeente Leudal om de communicatie 

tussen de gemeente en de verenigingen te vereenvoudigen.  
- Het voeren van gezamenlijk PR-beleid naar kranten en andere media, waardoor het 

Eller verenigingsleven één gezicht krijgt.  
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Jeugd 

- Gezamenlijke activiteiten ontwikkelen om de jeugd te interesseren voor een 
vereniging(en) en om ze bij een vereniging te houden.  

 
Geld 

- Alle subsidiemogelijkheden in kaart brengen om deze toegankelijker te maken en 
optimaal te kunnen benutten.  

- Gezamenlijk benaderen van sponsors, dit werkt efficiënt en voorkomt dat potentiële 
sponsors door iedere vereniging apart benaderd worden wat tot verwarring kan leiden.  

 
Samenwerking 

- Verbetering van de onderlinge samenwerking tussen verenigingen. In een kleine 
gemeenschap hebben verenigingen elkaar nodig. Goede samenwerking is hiervoor een 
voorwaarde.  

- Gezamenlijke activiteiten ontwikkelen voor en door alle verenigingen.  
 
 

4.4 Communicatie 
Zoals reeds beschreven is goede onderlinge communicatie van belang om het Eller 
verenigingsleven levendig te houden. Naast deze onderlinge communicatie is ook de 
communicatie naar buiten toe iets waarop de verenigingen gezamenlijk moeten inzetten. Een 
aantal van de hierboven genoemde wensen kan vertaald worden naar concrete 
communicatieactiviteiten. Enkele mogelijkheden op een rij:  
 

- Het jaarlijks uitgeven van een boekje met daarin informatie over alle verenigingen. Denk 
hierbij aan bijvoorbeeld het aantal leden, trainings/repetitieavonden, georganiseerde 
activiteiten, contactpersonen, foto’s, contributies, ervaringen van leden etc. Op deze 
manier ontstaat er een leuk en informatief boekje dat meteen een wervende functie 
heeft naar potentiële leden.  

- Het publiceren van een activiteitenkalender op de website van de dorpsraad, 
www.dorpsraadell.nl. Deze activiteitenkalender bestaat al, maar zou nog verder 
uitgebeid kunnen worden met meer verenigingsinformatie. Daarnaast is op de website 
een klankbord geopend waar verenigingen of inwoners terecht kunnen met vragen.  

- Het organiseren van gezamenlijk PR-beleid naar de diverse media. Hierbij kan gedacht 
worden aan één vast punt waar alle verenigingsinformatie (wekelijks) verzameld wordt, 
deze informatie wordt dan vanuit een centraal punt aangeleverd aan de diverse 
regionale weekbladen/kontaktblad. Het Eller verenigingsleven krijgt hiermee één 
gezicht.  

- Het organiseren van een jaarlijkse discussieavond voor alle verengingen om ideeën en 
gedachten uit te wisselen. Dit is tevens een vervolg op de reeds op 1 oktober 2007 
gehouden bijeenkomst, die succesvol was en een goede gelegenheid bood om over 
diverse onderwerpen van gedachten te wisselen.  

- Het bij de gemeente Leudal aanstellen van een vaste contactpersoon voor alle 
communicatie met de verenigingen. Op deze manier wordt een gemakkelijke en 
eenduidige ingang gecreëerd.  

- Het organiseren van gezamenlijke activiteiten; bijvoorbeeld de 6-kamp die in het 
verleden al eens door de voetbalclub is georganiseerd. Deze gezamenlijke activiteiten 
zouden gebundeld kunnen worden onder de naam CulturEll.  

 
 

4.5 Prioriteiten 
In de vorige paragrafen zijn de wensen van de Eller verenigingen aan de orde geweest. Een 
aantal van deze wensen zijn al vertaald naar concrete communicatieactiviteiten. Echter, het 
kost tijd om al deze wensen te realiseren. Het stellen van prioriteiten is daarom nodig. De 
prioriteiten op het gebied van het in stand houden van het bloeiende verenigingsleven zijn 
hiermee als volgt:  
 

1. Het bouwen van een multifunctioneel centrum waar zoveel mogelijk verenigingen hun 
wensen en eisen in gerealiseerd zien.  
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2. Het samenstellen van een boekje met daarin de belangrijkste informatie over alle 
verenigingen: aanbod van activiteiten, contactpersonen, trainings- en repetitieavonden 
etc.  

 
 
4.6 Uitvoering 

Om ervoor te zorgen dat de bovengenoemde prioriteiten ook daadwerkelijk uitgevoerd worden, 
volgt hieronder een overzicht van de te ondernemen acties:  

- De dorpsraad en de werkgroepen moeten zich bij de gemeente Leudal en andere 
instanties (bijv. een woningbouwvereniging) sterk blijven maken voor de realisatie van 
een multifunctioneel gebouw.  

- De werkgroep verenigingen dient aan de slag te gaan met de wensenlijst uit paragraaf 
4.3 en de communicatieactiviteiten uit paragraaf 4.4.  

- Deze werkgroep legt aan de dorpsraad verantwoording af over hun activiteiten en de 
resultaten. Tijdens de komende bijeenkomsten met de gemeenschap zal de dorpsraad 
en daarmee eveneens de werkgroep verantwoording afleggen over de uitgevoerde 
activiteiten en de resultaten.  
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5. Gemeenschapshuis 
 

De werkgroep Gemeenschapshuis houdt zich actief bezig met alles wat te maken heeft met het 
Gemeenschapshuis in Ell. Omdat er de laatste tijd nogal wat ontwikkelingen zijn geweest op dit 
gebied volgt eerst enige achtergrondinformatie.   
 
 

5.1 Achtergrond 
De Ellenhof is al vele jaren dringend aan vervanging toe. Zowel bouwkundig als ruimtelijk 
vertoont het gebouw zoveel gebreken, dat de voormalige gemeente Hunsel tot de conclusie 
kwam, dat nieuwbouw de beste optie is gelet op de verwachte onderhouds- en 
verbouwingskosten. 
 
Binnen het uitbreidingsplan Steenenbampt heeft de voormalige gemeente Hunsel ruimte 
gereserveerd voor een nieuw gemeenschapshuis. Vlak voor de vorming van de gemeente 
Leudal besloot de raad van Hunsel tot nieuwbouw en hij heeft hiervoor € 1.5 miljoen 
gereserveerd. Tijdens een gesprek op 10 juli 2007 met onder andere de verantwoordelijke 
wethouder bleek echter dat dit bedrag niet met middelen is afgedekt. 
 
Naast deze ontwikkeling is eind 2006 aan het gemeentebestuur van Hunsel een plan 
gepresenteerd voor de realisatie van een nieuw gemeenschapshuis inclusief zorgwoningen, op 
de locatie van de Ellenhof. Ook dit plan is door het voormalige gemeentebestuur geparkeerd.  
 
Toen op 10 juli 2007 tijdens het overleg met de wethouder bleek dat de gemeente Leudal nog 
lang niet zover is hebben de ontwikkelende partijen, waaronder intussen ook een 
woningcorporatie, besloten de verdere uitwerking van de plannen tijdelijk in de ijskast te zetten 
om onnodige kosten te voorkomen. 
 
 
 5.2 Visie 
Hoewel de ontwikkelingen van een nieuwe gemeenschapshuis op dit moment bij de gemeente 
Leudal even in de ijskast zijn gezet, is de werkgroep bezig geweest met het onderzoeken van 
de mogelijkheden voor een nieuw gemeenschapshuis. Zo is er een inventarisatie gemaakt van 
de wensen en behoeften van de potentiële gebruikers van het nieuwe gemeenschapshuis. 
Daarnaast is het de bedoeling een stagiaire van de Academie voor Bouwkunst uit Maastricht te 
werven om voor Ell een totaal stedenbouwkundig beeld van de dorpskern te ontwikkelen met de 
nadruk op de bouw van een gemeenschapshuis.  
 
De visie van de werkgroep op het gemeenschapshuis luidt als volgt:  
 
Realiseer een nieuw multifunctioneel gebouw bij voorkeur aan het Scheijmansplein ter 
vervanging van de Ellenhof, het huidige gemeenschapshuis van Ell,.  
Dit nieuwe complex moet voldoende ruimte en voorzieningen bevatten zodat de activiteiten van 
zoveel mogelijk verenigingen bij elkaar gebracht kunnen worden. Het gemeenschapshuis wordt 
een ontmoetingsplek voor, van en door de burgers van Ell, waar samenwerking, participatie en 
interactie tussen burgers tot leven komen. Dit vergroot de sociale cohesie en de leefbaarheid. 
 
 
 5.3 Wensen  
De belangrijkste wens is de bouw van een nieuw gemeenschapshuis. Daarnaast zijn er nog een 
aantal andere belangrijke wensen die als uitgangspunt dienen voor de ontwikkeling van dit 
nieuwe gemeenschapshuis.  
 

- Leg het nieuw te bouwen gemeenschapshuis bij voorkeur aan het Scheijmansplein, 
omdat het dan samen met de school de spil vormt van het sociale en culturele leven 
van Ell.  

- Combineer de verschillende functies van het gemeenschapshuis: het wordt hierdoor 
veel efficiënter gebruikt.  

- Zorg ervoor dat het gemeenschapshuis stedenbouwkundig gezien in de omgeving past. 
Dit betekent dat het qua uitstraling moet passen in het dorp.  
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- Dek de financieringslasten van het te bouwen gemeenschapshuis volledig af door 
middel van onder andere herontwikkeling, maatschappelijke participatie van 
bijvoorbeeld een woningcorporatie, gemeentelijke bijdrage en externe subsidies. Op 
deze manier worden de (hoofd)gebruikers niet opgezadeld met onbetaalbare lasten. 
Het groot onderhoud blijft voor rekening van de gemeente of, bij eventuele overdracht 
van het gebouw, bijvoorbeeld een woningcorporatie. 

- Het beheer en de overige exploitatielasten vormen een primaire verantwoordelijkheid 
van de gebruikers, die ondergebracht zullen worden in een op te richten rechtspersoon. 

 
 

5.4 Communicatie 
Er is een klankbordgroep opgericht bestaande uit afgevaardigden van de huidige en 
toekomstige gebruikers van Gemeenschapshuis Ellenhof. De werkgroep houdt regelmatig 
overleg met deze klankbordgroep om te komen tot een zo volledig mogelijk pakket van wensen 
voor het nieuwe multifunctioneel centrum. Daarnaast wordt er actief gebruik gemaakt van de 
mogelijkheden die de site www.dorpsraadell.nl biedt. Hierop zijn, net als van de andere 
werkgroepen, alle notulen te vinden evenals andere mededelingen en ontwikkelingen die voor 
de inwoners van belang zijn.  
 
De inventarisatie van de potentiële gebruikers van een nieuw gemeenschapshuis heeft een 
belangrijk punt naar voren gebracht op het gebied van communicatie: hoe concreter een 
dorpsvernieuwingsplan is, des te sneller het hele dorp zich erachter zal scharen, en dus, des te 
sneller het gehoor vindt bij de gemeente.  
 
 
 5.5 Prioriteiten 
De prioriteit mag duidelijk zijn: er moet een nieuw gemeenschapshuis komen. In het 
voorgaande is duidelijk het nut en vooral de noodzaak van dit nieuwe gemeenschapshuis 
geschetst. Besluitvorming van de gemeente Leudal op dit gebied is dan ook wenselijk.  
 
 
 5.6 Uitvoering 
Om ervoor te zorgen dat de besluitvorming door de gemeente Leudal gestimuleerd wordt, zal 
de dorpsraad zich bezig blijven houden met de invulling van een nieuw gemeenschapshuis. 
Belangrijke aspecten hierbij zijn: 
 

- de organisatie en communicatie m.b.t. het gemeenschapshuis. 
- de gebieds- ruimtelijke- en functionele invulling van het gemeenschapshuis. 
- onderzocht moet worden of voor de realisatie van het nieuwe gemeenschapshuis 

andere marktpartijen nodig zijn.  
- de keuze voor samenwerkende partijen in het gemeenschapshuis, zowel huidige als 

toekomstige gebruikers.  
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6. Conclusies 
 
In de vorige hoofdstukken zijn de visie, wensen, communicatie, prioriteiten en uitvoering van de 
3 werkgroepen uitgebreid besproken. Naar aanleiding hiervan worden in dit hoofdstuk de 
belangrijkste conclusies beschreven.  
 
Ell is een kern met een bloeiend sociaal, cultureel en verenigingsleven en een 
voorzieningenniveau dat voor verbetering vatbaar is. Om ervoor te zorgen dat Ell een bloeiend 
dorp blijft en de voorzieningen verbeterd worden dient een aantal zaken gerealiseerd te worden. 
Ze zijn in onderstaande figuur weergegeven:  
 
 

 
Figuur 3: Ontwikkeling Ell  

 
 
De dorpsraad en de werkgroepen zullen zich sterk blijven maken om ervoor te zorgen dat  
bovengenoemde zaken gerealiseerd worden. Dit zal vooral gedaan moeten worden door 
besluitvorming door gemeente Leudal actief te stimuleren.  
 
 

Ontwikkeling Ell 
 

Uitbreiding woningen in 

plan Steenenbampt 

In stand houden 
voorzieningen t.b.v. de 

leefbaarheid  

Multifunctioneel gebouw 
waarin verenigingen 

samenkomen   

Ontwikkelen 

zorgvoorzieningen 
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7.  Buitengebied 
  
De werkgroep Buitengebied Leudal-West is een samenwerkingsverband van de 5 dorpen van 
de voormalige gemeente Hunsel (Leudal-West). Naast vertegenwoordigers van de diverse 
dorpen zaten in deze werkgroep ook afgevaardigden van diverse organisaties die op een of 
andere manier belangen c.q. interesses hebben in het genoemd buitengebied. De werkgroep 
o.l.v. Ed Meijer (Vitaal kapitaal) heeft een visie opgesteld voor het gezamenlijk buitengebied. 
Een samenvatting hiervan is te vinden in bijlage 1.  
 
In deze visie voor het buitengebied Leudal-West zijn vanuit de dorpsraad Ell onderstaande 
punten ingebracht die voor de directe omgeving van Ell belangrijk zijn.   
 

• Log (landbouwontwikkelingsgebied): De afstand tussen de dorpskern en het Log is 
te klein en tast de leefbaarheid in het dorp in ernstige mate aan. Deze afstand moet 
wettelijk minimaal 400 mtr zijn gemeten vanaf fase 1, 2 en 3 van Steenenbampt. 
Hieraan wordt nu niet voldaan. De voorkeur gaat uit naar een grens van de Koelstraat 
over de Hunnissenstraat langs de tuinderkassen in een rechte lijn naar de A2. 

 

• Onderhoud wandelpaden: De gerealiseerde wandelpaden in het buitengebied van Ell 
en omliggende plaatsen en natuurgebieden dienen goed onderhouden te worden. 

 

• Bermonderhoud: Meer aandacht voor een betere organisatie van het bermonderhoud 
moet de diversiteit van plantensoorten en insecten stimuleren terwijl de overlast voor 
natuurliefhebbers, landeigenaren, wandelaars, dieren en verkeer beperkt blijft.   

• Snoeibeleid: Een goed snoeibeleid moet voorkomen dat wandelpaden worden 
overwoekerd door begroeiing en de verkeersveiligheid in het geding komt. 

 

• Verbreden doorgaande wegen in het buitengebied met zogenaamde grasstenen: 
Een aantal verharde wegen in het buitengebied is te smal. Genoemde verbreding moet 
leiden tot een betere verwerking van het zware landbouwverkeer en een betere 
verkeersveiligheid voor wandelaars en fietsers.  

 

• Processierups/ratten: De problemen die deze plagen met zich meebrengen moeten in 
een vroeger stadium onderkend en effectief bestreden worden. 

• Verlichting wandelwegen in het buitengebied: Op 2 “routes” 
(Hunnissenstraat/Koelstraat/Hoogstraat en Kampstraat/Busstraat)is nauwelijks 
verlichting wat tot een gevaarlijke situatie leidt en een gevoel van onveiligheid oproept 
bij de vele Ellenaren die hier recreatief wandelen en/of fietsen. 

 

• Cultureel erfgoed: Karakteristieke bezienswaardigheden (o.a. Ellerschans) en 
historische gebouwen (van kapel tot boerderij) in het buitengebied dienen onderhouden 
en behouden te worden. 
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Bijlage 1: samenvatting plan werkgroep buitengebied Leudal-West  
 

 
De dorpsraden van Ell, Haler, Hunsel, Ittervoort en Neeritter hebben aan een werkgroep van  
inwoners en organisaties gevraagd om een toekomstvisie op het buitengebied van Leudal-
West. Deze visie moet ook aansprekende beleidsadviezen en concrete projectvoorstellen 
bevatten, in aanvulling op de dorpsomgevingsprogramma’s (DOP) voor de dorpen zelf. 
 

Het rapport van de werkgroep buitengebied Leudal-West is een uitvoerig document.  
Naast een gebiedsbeschrijving wordt aandacht besteed aan de bestaande plannen van 
provincie en gemeente, en worden adviezen en projecten gepresenteerd voor zeven 
centrale onderwerpen.  
Het integrale rapport is beschikbaar via de dorpsraden en kan ook gedownload worden via 
de websites van de dorpsraden. 

 
 
Visie 
Kenmerkend voor een buitengebied is dat natuurgebieden en agrarische bedrijvigheid er naast 
elkaar voorkomen. Mede door het landinrichtingsproject Land van Thorn is in Leudal-West - het 
gebied van de voormalige gemeente Hunsel - sprake van een aantrekkelijk en doelmatig 
ingericht buitengebied, met een goede balans tussen de toekomstmogelijkheden voor 
landbouw, natuur, landschap en recreatie. Het gaat hier immers om een veelvoud van 
uiteenlopende en soms conflicterende vormen van grondgebruik en bebouwing. 
De belangrijke opdracht voor de toekomst is om dit evenwicht tussen de natuurlijke en land-
schappelijke gebiedswaarden en het ruimtegebruik door de verschillende vormen van land- en 
tuinbouw te behouden en waar mogelijk te versterken.  
Voor Leudal-West geldt daarbij vooral dat het kenmerkende kleinschalige landschap buiten de  
natuurgebieden rond de Tungelroyse beek en de Uffelsebeek behouden blijft en waar mogelijk 
weer opnieuw zichtbaar wordt gemaakt. Kleine landschapselementen zijn daarbij belangrijke 
bouwstenen. 
De landbouw krijgt voldoende en aansprekende ontwikkelingskansen in de verwevings-
gebieden, maar wel met aandacht voor landschap en recreatief medegebruik. Specifiek voor de 
intensieve veehouderij zijn 2 landbouwontwikkelingsgebieden (LOG) bij Ell en Ittervoort 
aangewezen. Vestiging van een nieuw bedrijf in een LOG moet echter gekoppeld zijn aan 
gelijktijdige uitplaatsing van dit bedrijf uit een kwetsbaar gebied elders in Leudal-West. 
De toename van de vrije tijd leidt tot een groeiende behoefte om natuurgebieden en 
aantrekkelijke landschappen als wandelaar, fietser of ruiter te beleven. Voor Leudal-West wordt 
daarbij uitsluitend gedacht aan extensieve recreatievormen en eerder aan  verbetering van 
bestaande voorzieningen dan aan nieuwe voorzieningen. Een en ander biedt ook 
mogelijkheden voor de verbreding van de plattelandseconomie.  
Ingezet moet worden op uitvoering van het landschapsontwikkelingsplan “Tuin van Limburg”, 
met prioriteit voor de twee sleutelprojecten bij Uffelse en het Halerveld. Daarmee krijgt ook  het 
initiatief voor het natuurhistorisch park Uffelse een impuls. 
 
De werkgroep vraagt bijzondere aandacht voor twee zaken: 

• de begrenzing van het landbouwontwikkelingsgebied bij Ell, waarbij rekening moet worden 
gehouden met het uitbreidingsplan Steenenbampt. Het gaat dan vooral om een minimale 
afstand van 400 meter tussen nieuwe bedrijven en woningen in de kern.  

• de noodzaak van een verkeerscirculatieplan om doorgaand sluipverkeer te weren, om het 
oneigenlijk gebruik van wegen en paden te voorkomen en om auto-, fiets- en wandelverkeer 
veilig te laten samengaan. 
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De gemeente Leudal start in 2008 met het opstellen van een nieuw bestemmingsplan 
buitengebied voor de gehele gemeente. Naast het uniformeren en harmoniseren van de 
huidige buitengebiedplannen van de vier voormalige gemeenten gaat het daarbij ook om 
het actualiseren van het beleid aan de hand van nieuwe inzichten en ontwikkelingen.  
De dorpsraden zijn van mening dat het gemeentebestuur de beleidsadviezen en project-
voorstellen uit het eindrapport uitdrukkelijk moet betrekken bij de uitgangspunten en 
doelstellingen van het nieuwe buitengebiedplan Leudal. 

 
 
Beleidsaanbevelingen 
Voor een evenwicht tussen de ontwikkelingskansen voor de landbouw en het behoud van de 
kenmerkende gebiedswaarden doet de werkgroep beleidsaanbevelingen, gerangschikt naar 
een zevental thema’s.  
 
Gebiedskwaliteiten: 

• behoud en versterking van het gebiedseigen karakter en de bestaande kleinschaligheid 
moeten centraal staan; de ontwikkelingskansen voor moderne en doelmatige landbouw-
vormen en voor rustige vormen van recreatie moeten hierop worden afgestemd;  

• kleine landschapselementen zijn een tegenwicht voor de toenemende grootschaligheid van 
de landbouw en verhogen de belevingswaarde van het buitengebied; 

• het landschapsontwikkelingsplan “Tuin van Limburg” moet  doorwerken in het nieuwe 
buitengebiedplan, met een meerjarenprogramma en een daarbij aansluitende 
financieringsopzet. 

 
Dorpsranden: 

• de dorpsranden vragen speciale aandacht: mogelijkheden van vrijkomende agrarische 
bebouwing, en het voorkomen van verstorende, rommelig aandoende of vervuilende 
effecten; 

• bestuurlijk inzetten om een of meerdere kernen in Leudal-West in aanmerking te laten 
komen als proefproject voor het project “Dorpen in het Groen”. 

 
Ontwikkelingsmogelijkheden landbouw: 

• verwevingsgebieden bieden voldoende ontwikkelingskansen voor de landbouw; op zijn 
beurt zal de landbouw blijven meewerken aan initiatieven voor natuur, landschap en 
cultuurhistorie;  

• bijzondere aandacht voor de begrenzing van het landbouwontwikkelingsgebied bij Ell; in 
ieder geval uitgaan van de minimale afstand van 400 meter tussen nieuwe bedrijven en het 
uitbreidingsgebied Steenenbampt;  

• nieuwvestiging in de landbouwontwikkelingsgebieden is alleen mogelijk bij de gelijktijdige 
bedrijfsverplaatsing uit een kwetsbaar gebied elders binnen Leudal-West; een duidelijke 
bovengrens stellen aan bedrijfsomvang en bouwblok; 

• de gemeente is verplicht om goede informatie te geven over de inrichting van de landbouw-
ontwikkelingsgebieden, vooral over geurhinder en afwikkeling van bedrijfsverkeer; 

• in het buitengebied is beperkt ruimte voor nieuwe agrarisch georiënteerde bedrijvigheid en 
diensten: uitbreiding en vestiging binden aan duidelijke voorwaarden.  

 
Landschap en landschapselementen: 

• voor het behoud en de versterking van de karakteristieke kleinschaligheid moeten  
duidelijke, strategische lijnen geformuleerd worden, waarbij het landschapsontwikkelings-
plan leidend is;  

• benutting van de mogelijkheden langs de Uffelse beek, in samenhang met de geplande 
herinrichting vanaf 2012  en o.a. het initiatief voor het Natuurhistorisch Park Uffelse; 

• verplaatsing van enkele minder waardevolle kleine landschapselementen is mogelijk met 
gelijktijdig kwalitatieve compensatie elders, binnen het landschapsontwikkelingsplan.  

 
Recreatie en toerisme: 

• in het karakteristieke kleinschalige en gevarieerde landschap is uitsluitend plaats voor 
rustige en extensieve vormen van recreatie; voorkeur voor verbetering van bestaande 
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voorzieningen boven nieuwe voorzieningen; mogelijkheden onderzoeken van bestaande of  
vrijkomende agrarische bebouwing;  

• het optimaliseren van bestaande recreatieve en toeristische routes door het behoud en de 
verbetering van enkele voor wandelen, fietsen, paardrijden en aangespannen rijden, ook 
aansluitend op het project Maashoorn; kleine route-ondersteunende voorzieningen (zoals 
terras, theehuis etc.) moeten mogelijk zijn; 

• het verwerven van Europese subsidies voor de realisering van het Natuur Historisch Park 
Uffelse. 

 
Bebouwing in het buitengebied: 

• in het buitengebied is nieuwe bebouwing alleen toegestaan voor landbouwbedrijven of 
kleine recreatieve voorzieningen; geen vestiging van nieuwe niet-agrarische bedrijven;  
onder voorwaarden is slechts een beperkte of tijdelijke uitbreiding mogelijk van bestaande 
niet-agrarische bedrijven; 

• de noodzaak van een afdoende en afgewogen regeling voor de herbestemming van 
vrijkomende agrarische bebouwing, bijv. zorgboerderij, boerderijwinkel, huisvesting van 
seizoenswerkers; 

• voor het sleutelproject Halerveld wordt bebouwing langs de randen niet afgewezen, maar 
wel met terughoudendheid benaderd;  

• het bewaken van het waardevolle, charmante en kleinschalige karakter van het gebied 
vraagt om een verscherpt welstandstoezicht en kwaliteitsbewaking. 

 
Verkeer in het buitengebied: 

• doorgaand sluipverkeer, knelpunten in het samengaan van landbouwverkeer, schoolverkeer 
en recreatief verkeer, en het oneigenlijk  gebruik van wegen en paden vragen om een 
duidelijk beleid met bijbehorende maatregelen.  

 
 
Projectvoorstellen 
De werkgroep doet voorstellen voor concrete projecten die bijdragen aan de verhoging van de 
belevingswaarde van het buitengebied voor gebruikers, bewoners en bezoekers. 

 
Dorpsranden: 

• een wandelpad rond de kernen voor honden-uitlaters, met voorzieningen voor veiligheid, ter 
voorkoming van vervuiling en besmetting, en ter bescherming van fauna en flora; 

• afspraken met bedrijven voor een goede verkeersafwikkeling, vooral voor een veilig 
schoolverkeer. 

 
Landschap en natuur: 

• in het inrichtingsplan voor de Uffelse beek rekening houden met recreatieve routes; ook als 
bijdrage aan het Natuur Historisch Park Uffelse; 

• het benutten van veegpaden langs beken als wandelpad, eventueel met enkele nieuwe 
bruggetjes;  

• een compensatieregeling voor erfbeplanting rond agrarische bedrijfsgebouwen die nu het 
landschapsbeeld te zeer verstoren; 

• het verplaatsen van enkele kleine landschapselementen met een beperkte waarde naar 
elders waar zij bijdragen aan het landschapsontwikkelingsplan. 
 

Verkeer en wegen: 

• het opstellen van een verkeerscirculatieplan om doorgaand sluipverkeer te weren en knel-
punten tussen agrarisch verkeer, schoolverkeer en toeristisch verkeer op te heffen;  

• maatregelen om oneigenlijk of ongewenst gebruik van wegen en paden uit te sluiten; 

• het verbreden van smalle doorgaande wegen met grasstenen om gevaarlijke situaties door 
kuilen, ook voor wandelaars en fietsers, te voorkomen;  

• verbetering van verlichting op enkele vaste wandelroutes, uit oogpunt van sociale- en 
verkeersveiligheid;  

• het gebruik van Velterbrug beperken tot fietsers, voetgangers en agrarisch bestemmings-
verkeer; 

• toezicht houden om te voorkomen dat veldwegen en bermen worden omgeploegd; 
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• het opstellen van een plan voor structureel weg- en bermonderhoud, met duidelijke 
afspraken over de afstemming en verdeling van taken en verantwoordelijkheden van de 
betrokken partijen (agrariërs, gemeente, IKL); 

• idem voor een plangericht snoeibeleid langs fiets- en wandelpaden. 
 

Recreatie, toerisme en cultuurhistorie: 

• een onderhoudsplan voor wandel- en fietspaden in natuurgebieden; 

• het plaatsen van hartbewakingsapparaten (AED’s) op enkele drukke knooppunten binnen 
recreatieve routes (bijv. parkeerplaatsen); 

• een onderhoudsplan voor karakteristieke en historische gebouwen (boerderijen en 
kapellen) en elementen (bijv. Ellerschans); 

• uitvoering van het plan voor het grensmonument WO-I; 

• het herstel van de poel Hermewieër met een was- en bleekplaats alsmede een beschutte 
drenkplaats voor het wild, in overleg met de eigenaar/pachter; 

• het herstel van het oorspronkelijke voetpad (“drees”) tussen de Hoongerbrûggekapel en  
Hunsel, met een brug over de Uffelse beek.  

 
Overig: 

• inventarisatie van knelpunten in het buitengebied voor digitale bereikbaarheid (netwerken 
en mobiele telefonie).   

 
 
 


