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Blitterswijck werkt aan de toekomst

Blitterswijck prachtdorp en pechdorp 
Blitterswijck is een prachtdorp als 
het gaat om het verenigingsleven, 
het vele vrijwilligerswerk en de 
mooie ligging tussen Maas en Roe-
kenbos. Ruim twintig verenigingen 
zorgen voor een gevarieerd aanbod 
van activiteiten in het dorp. 
Maar wanneer het gemeentelijke en 
provinciale beleid in ogenschouw 
wordt genomen, is Blitterswijck een 
pechdorp. De woningbouw stag-
neert ruim tien jaar en de beperkte 
beschikbare financiën van de ge-
meente worden onevenredig gecon-
centreerd in één of twee kernen van 
de gemeente. De provincie Limburg 
versterkt die achterstelling nog eens 
door Blitterswijck systematisch bui-
ten de Europese stimuleringsgebie-
den te houden. Voor een samenhan-
gend beleid en echte investeringen 
in het dorp was daardoor de afgelo-
pen tien jaar geen geld. 

Blitterswijck staat niet stil
Natuurlijk is er op onderdelen de af-
gelopen jaren wel wat gebeurd zoals de 
realisatie van een prachtige speeltuin, 
de herinrichting van het plein zodat de 
kermis weer midden in het dorp is, de 
realisatie van jeugdsoos DIM, de her-
inrichting kasteelruïne, de realisatie van 
3 wandelroutes, de aanleg van een fiets-
pad naar Wanssum, het kunstwerk op 
het plein en de brede school. Ook door 
diverse ondernemers is de afgelopen ja-
ren geïnvesteerd in nieuwe of bestaande 
bedrijfsactiviteiten. Die initiatieven zien 
we bij de boomkwekers, de rozentuin, de 
forellenkwekerij/visserij, de fruitboom-
teelt, het dorpscafé, het vakantiepark en 
de maascamping.  
Het is dus zeker niet alleen kommer en 
kwel in ons dorp. Maar toch zijn er grote 
zorgen over de toekomst van ons dorp. 
De basisschool ziet het leerlingenaantal 
fors afnemen en de verenigingen maken 

zich zorgen over voldoende aanwas van 
nieuwe leden. De laatste 10 jaar zijn na-
genoeg alle dorpswinkels verdwenen. De 
voortslepende onmacht om in Blitters-
wijck woningbouwplannen te ontwik-
kelen die aansluiten op de woonwensen, 
is de oorzaak van een uitstroom van met 
name jongeren. 

DOP kans voor Blitterswijck
In 2004 kwam bij de Dorpsraad Blitters-
wijck het plan op om samen met bewo-
ners een toekomstplan voor het dorp te 
maken. De gemeente Meerlo-Wanssum 
en de provincie Limburg verleenden me-
dewerking voor de samenstelling van dit 
dorpontwikkelingsplan (DOP). Tevens 
stelde de gemeente een klein budget be-
schikbaar voor uitvoering van de eerste 
projecten. 
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De provincie is eveneens bereid om de 
uitvoering te financieren als de DOP-
projecten bijdragen aan de doelstellin-
gen van het provinciale meerjarenplan. 
Dat gaf de dorpsraad vertrouwen dat er 
ook daadwerkelijk iets gebeurt met een 
DOP-Blitterswijck.

DOP is Leefbaarheidsagenda 
voor toekomst
Het DOP Blitterswijck verschijnt op een 
moment dat de politiek in beslag geno-
men wordt door de gemeentelijke her-
indeling. Juist door deze ontwikkeling 
is het belangrijk dat een dorpsgemeen-
schap aangeeft wat belangrijk is voor de 
toekomst van haar dorp. Een gemeente is 
er voor de inwoners en niet omgekeerd. 
In deze leefbaarheidsagenda geven in-
woners van Blitterswijck aan wat zij be-
langrijk vinden. Sommige voorstellen uit 
deze leefbaarheidsagenda kunnen we als 
bewoners vooral zelf aanpakken, maar 

voor de meeste onderdelen hebben we 
de hulp van de gemeente, provincie en 
instellingen hard nodig. De Dorpsraad 

roept alle partijen op samen de schou-
ders onder de uitvoering van dit DOP te 
zetten.

Niet alles tegelijk aanpakken
Wij realiseren ons dat alle wensen niet 
tegelijkertijd aangepakt kunnen worden 
en sommige wensen zijn misschien op 
dit moment nog te hoog gegrepen. Wij 
zijn van mening dat de leefbaarheidsa-
genda realistisch is, maar we hebben ook 
de ruimte genomen voor vernieuwingen 
en idealen. 

Het DOP Blitterswijck is een dik boek-
werk geworden. Toch hebben we niet de 
pretentie dat alle zaken van ons dorp nu 
zijn beschreven. Wij roepen alle bewo-
ners op om in verenigingen, dorpsraad of 
werkgroepen mee te werken aan het re-
aliseren van onze DOP-plannen. Gedu-
rende deze “reis” krijgen we ongetwijfeld 
nieuwe inzichten, ideeën of prioriteiten. 
Dan passen we onze leefbaarheidsagenda 
daarop aan. Om alle geïnteresseerden te 
informeren heeft de dorpsraad de hoofd-
punten van het DOP in deze brochure 
kort samengevat.
� Dorpsraad�Blitterswijck

	 1	Inhaalslag	Woningbouw
Blitterswijck is vooral een woon-
dorp, waar het prettig wonen is. 
Helaas heeft de woningbouw de af-
gelopen 11 jaren grote vertraging 
opgelopen omdat het beoogde uit-
breidingsterrein Op de Beete door 
grond- en watervervuiling alsmaar 
niet tot ontwikkeling komt. Eén van 
de belangrijkste voorwaarden voor 
een leefbaar dorp is het bouwen van 
voldoende woningen voor jongeren, 
ouderen en de middengroepen. Wo-
ningbouw voor alle doelgroepen is  
dan ook een speerpunt van dit  DOP. 
Op korte termijn dient een inhaal-
slag gemaakt te worden. Blitters-
wijck heeft nog vele “open plekken”, 
zodat er volop mogelijkheden zijn 
voor “inbreidingen”. 
De inhaalslag moet voldoen aan 
de vraag naar seniorenwoningen 
en eengezinswoningen (starters). 
Daarnaast zal er in Blitterswijck een 
bouwstroom op gang moeten ko-
men voor broodnodige uitbreiding 
van de woningvoorraad. Om deze 
bouwstroom te realiseren zullen de 
uitbreidingslocaties bebouwd moe-
ten worden met woningen waaraan 
behoefte is. 

Betaalbaarheid 
De betaalbaarheid en de prijs-kwaliteit-
verhouding van de nieuwe woningen be-
palen het succes van een inhaalslag. De 
plannen voor de in- en de uitbreidingslo-
caties dienen te passen bij de dorpsstruc-
tuur en de bebouwingsdichtheid in het 
dorp. 

De komende jaren zal in Blitterswijck 
een lichte vergrijzing en ontgroening te 
zien zijn. Een brede bevolkingsopbouw 
is echter belangrijk voor het sociale leven 
in het dorp. De inzet is om zoveel mo-
gelijk jongeren en jonge gezinnen voor 
Blitterswijck te behouden en ouderen 
zoveel mogelijk de kans te bieden in ons 
dorp te blijven wonen.

Genoeg bouwlocaties
Er zijn in Blitterswijck in principe vol-
doende woningbouwlocaties voor de 
komende 10-15 jaren. Maar een groot 
probleem is dat de gemeente noch de 
woningstichting een strategische grond-
positie in Blitterswijck hebben opge-
bouwd. Bovendien kunnen enkele lo-
caties nog niet bebouwd worden omdat 
hier een geurcirkel op ligt.
   

De in- en uitbreidingslocaties 
in Blitterswijck zijn:

1. Pastoor Verheggenstraat -  
Antoniusstraat 

2. Voormalig bedrijventerrein  
Op de Beete

3. Op den Dries-Jan Franssenstraat
4. Maasweg-Nieuwstraat
5. Kerkstraat
6. Antoniusstraat – Nieuwstraat
7. Nieuwstraat –  

Pastoor Verheggenstraat
8. Oude Heerweg –  

Pastoor Verheggenstraat
9. Oude Heerweg – van Lyndenstraat

Bouwen in Eigen Beheer
Een recente ontwikkeling is dat door 
de exotische prijzen van bouwgrond,   
projectontwikkeling en bouwmateria-
len de nieuwe woningbouwplannen in 
Blitterswijck niet tot uitvoering komen. 
Om toch betaalbare koopwoningen te 
realiseren wordt gepleit voor collectief 
opdrachtgeverschap oftewel bouwen in 
eigen beheer. Door de opgelopen ach-
terstand in de woningbouw zijn in Blit-
terswijck ook geen starterswoningen uit 
het provinciale programma gebouwd 
noch startersleningen verstrekt. Daarom 
wordt voorgesteld aan de gemeente om 
een locatie te verwerven voor een project 
van minimaal 10 woningen voor bouwen 
in eigen beheer. De Dorpsraad zet zich 
dan in voor organisatie en werving van 
een starterscollectief.  



Blitterswijck heeft een karakteristiek 
dorpsplein waaraan de vitale voor-
zieningen liggen: de kerk, het ge-
meenschapshuis, de basisschool en 
het dorpscafé. De dorpsfeesten zoals 
koninginnedag, zandvolleybal-toer-
nooi en kermis vinden op het dorps-
plein plaats. Toch heeft dit dorpsplein 
een armoedige groene aankleding. 

In het DOP wordt gepleit voor een 
opknapbeurt met groenelementen en 
zitbanken. Bewoners vinden het wel 
belangrijk dat het opknappen van het 
dorpsplein niet ten koste gaat van het ge-
bruik van het dorpsplein voor activiteiten 
en evenementen. Voorgesteld wordt om 
studenten een studie te laten verrichten 

naar de verschillende mogelijkheden op 
basis van de wensen van bewoners.

Verfraaiing dorpsentrees
In de plannen voor het opknappen van 
het dorpsplein kan ook tegelijkertijd een 
verbetering van de dorpsentrees meege-
nomen worden. Blitterswijck is een tuin-
dorp met fruitboomgaarden en boom-
kwekerijen. Dat kan beter tot uiting ko-
men door het groen en de dorpsentrees 
hierin te betrekken. De entrees moeten 
het visitekaartje worden van Blitterswij-
ck. In de dorpsgesprekken is gepleit voor 
meer verscheidenheid in het soort groen 
en een grotere variatie in de beplanting. 
De totale openbare ruimte dient rolstoel-
vriendelijk aangelegd te worden. 

Het gemeenschapshuis staat open 
voor alle activiteiten en verenigin-
gen uit het dorp. Het gebouw is on-
geveer vijftig  jaar oud en de Blit-
terswijckse verenigingen willen het 
gemeenschapshuis graag behouden 
voor de toekomst. De vrijwilligers 
die de accommodatie in de lucht 
houden, worden gekoesterd. Dank-
zij de inzet van vrijwilligers en ver-
enigingen zijn de kosten voor het 
gebruik van het gemeenschapshuis 
laag. Deze lage drempel willen de 
verenigingen vasthouden. Tegelij-
kertijd is vastgesteld dat het huidige 
gemeenschapshuis niet meer vol-
ledig voldoet aan de wensen van de 
huidige gebruikers. 

De zaal is te klein voor grotere eve-
nementen en er kunnen geen twee 
activiteiten tegelijk plaatsvinden. 
Doordeweeks is het gemeenschaps-
huis nagenoeg elke avond volge-
boekt door vaste gebruikers. Dat is 
natuurlijk positief, maar sommige 
verenigingsactiviteiten worden door 
de beperkte capaciteit belemmerd. 
Kortom, de indeling en de inrichting 
van het gemeenschapshuis dienen 
op de schop genomen te worden. De 
verwachting is dat de komende jaren 
de behoefte aan een multifunctio-
neel gebruik van het gemeenschaps-
huis toeneemt. 

Ontmoeting- en activiteiten-
centrum ouderen
De groep senioren zal ook in Blitterswij-
ck de komende jaren sterk stijgen. Dat 
stelt niet alleen eisen aan het aanbod van 
voor ouderen geschikte woningen maar 
ook aan de voorzieningen voor recre-
atie, opvang en preventie. Met het oog 
op deze ontwikkeling wil de KBO graag 
een vaste ruimte voor de seniorenacti-
viteiten inrichten. Daarbij dient in sa-
menwerking met de woningstichting en 
zorginstellingen ook gekeken te worden 
naar de toekomstige wensen aan dagop-
vang, eettafel en combinaties van wonen 
met dienstverlening. De KBO-afdeling 
Blitterswijck is inmiddels met medewer-
king van de Stichting gemeenschapshuis 

gestart met de inrichting van de voorma-
lige peuterspeelzaal als voorlopig activi-
teitencentrum.

Behoud sportaccommodatie 
De grootste vereniging van Blitterswijck 
is de voetbalvereniging BVV ‘27. De ver-
eniging is financieel gezond en beschikt 
over een eigen sportaccommodatie. De 
onderhoudsstaat van deze accommo-
datie is goed maar de kleedlokalen en 
kantine voldoen niet meer aan de eisen 
van deze tijd. Doordat de gemeente de 
buitensportaccommodaties van de dor-
pen Meerlo, Wanssum en Blitterswijck 
wil concentreren op één locatie, is de 
toekomst van deze enige sportaccom-
modatie allerminst gegarandeerd. In 
het wensbeeld van veel bewoners heeft 
het behoud van de sportaccommoda-
tie en voetbalvereniging hoge prioriteit. 
BVV’27 is meer dan alleen een sport-
vereniging. De voetbalvereniging vervult 
ook een belangrijke functie in het leggen 
en behouden van sociale contacten voor 
jong en oud in ons dorp. 

Breed accommodatieplan
Tot op heden worden de behoeften aan 
accommodaties per vereniging of sector 
bekeken. In het DOP wordt voorgesteld 
om de knelpunten van het gemeen-
schapshuis op te nemen in een toekomst-
plan voor alle accommodaties voor sport, 
cultuur, jongeren, onderwijs en horeca in 

Blitterswijck. De Blitterswijckse vereni-
gingen hebben zich uitgesproken voor 
één goed gemeenschapshuis dat voorziet 
in de huidige en toekomstige wensen. 
Zo min mogelijk versnippering en een 
zo groot mogelijk meervoudig gebruik 
van beschikbare accommodaties. Het 
is daarom nodig dat in samenwerking 
met de gemeente, de stichting gemeen-
schapshuis, de verenigingen, de Dorps-
raad en de instellingen een gezamenlijk 
accommodatieplan wordt gemaakt.  Ook 
Wonen Venray kan wellicht een bijdrage 
leveren aan deze planontwikkeling om-
dat combinaties van wonen en voorzie-
ningen ook voor de toekomst van Blit-
terswijck belangrijk zijn. Bovendien is de 
steun van de provincie nodig voor reali-
satie van een toekomstbestendig accom-
modatieplan.  

	 2	Herinrichting	en	opknappen	van	dorpsplein

	 3	Vernieuwing	gemeenschapshuis



Inwoners van Blitterswijck hechten veel 
waarde aan het landschap rondom het 
dorp. De bossen en de maasoevers zijn 
favoriete wandelgebieden. De klein-
schalige  recreatiemogelijkheden zoals 
wandel- en fietspaden voor inwoners en 
bezoekers, kunnen worden verbeterd. 
De openbare toegankelijkheid van de 
maasoevers dient eveneens hersteld te 
worden. Nu kunnen inwoners van Blit-
terswijck bijna nergens meer direct aan 
de Maas komen. Daarom wordt gepleit 
voor een algemeen, toegankelijke plek, 

een soort picknickplaats, direct aan de 
Maas. 
Ook dient de Maasdijk geopend te wor-
den voor publiek. Een nieuw dorpsom-
metje kan lopen via de Maasweg, Maas-
dijk en Veerweg. Ook is gewezen op een 
goed fietspad langs de Maas, als onder-
deel van een grote fietsroute op de linker-
oever van Grubbenvorst tot Maashees. 
Zo wordt Blitterswijck beter bereikbaar 
voor toeristen. Bovendien voorziet zo’n 
fietspad in de behoefte van fietsend Blit-
terswijck.

Ook de verkeersveiligheid is in het 
wensbeeld van bewoners sterk ver-
beterd. Voor wat betreft de verkeers-
veiligheid wordt met name gedacht 
aan een fietspad voor de verbinding 
Blitterswijck-Meerlo vanwege de 
toename van het aantal scholieren 
naar de middelbare scholen in Horst 
en het aantal recreatieve fietsers.

Daarnaast dient de Oude Heerweg beter 
ingericht te worden. De huidige wegver-
smallingen worden als gevaarlijk ervaren. 
De nieuwe inrichting moet beter aanslui-
ten bij het dorp en een oplossing bieden 
voor de steeds zwaardere belasting door 
het vrachtverkeer.
Ook de bocht in de Ooijenseweg naar de 
hoofdingang van het vakantiepark Roe-
kenbosch dient beveiligd te worden Er 
vliegen hier niet alleen regelmatig motor-
rijders uit de bocht, ook voor fietsers en 
voetgangers is dit een onveilige situatie. 
Voorgesteld wordt de aanleg van een trot-
toir en fietspad tot aan de afslag Boltweg. 
Tevens wordt het op prijs gesteld wanneer 
het parkeerverbod langs de Berkenstraat 
en het Roekenbosch wordt gehandhaafd.

In de toekomstvisie van bewoners 
biedt de omgeving van Blitterswijck 
met de Maas en haar oevers, de bos-
gebieden en de kasteelruïne veel 
kansen voor economie en leefkwali-
teit. Maar sommige economische en 
recreatieve ontwikkelingen vormen 
ook een bedreiging voor de kwaliteit 
van het buitengebied. 

Momenteel zit er geen samenhang in 
de plannen voor de recreatieve sector als 
nieuwe economische drager van het bui-
tengebied, de bestaande agrarische be-
langen en de compensatieplannen voor 
nieuwe natuur. Het buitengebied van 
Blitterswijck verrommelt. Daarom dient 
er een toekomstvisie opgesteld te worden 
waarin de wensen en ideeën van bewo-

ners worden meegenomen voor:
• picknickplaats langs de Maas
• dorpsommetje Maasweg, Maasdijk en 

Veerweg
• Nieuwe natuur 
• wandel en fietsroutes 
• herinrichting vuil- en overslagterrein en
• kasteelruïne

Bestemming vuil-en overslagterrein 
Een onderdeel van het dorpsaanzicht en 
het buitengebied is ook het oude vuil- 
en overslagterrein van Essent, gelegen 
achter de voetbalvelden van BVV. Deze 
locatie is al jaren niet meer in gebruik 
voor de vuiloverslag. Het dorp geeft de 
voorkeur aan teruggegeven aan de na-
tuur. Deze locatie versterkt dan het ge-
heel van de karakteristieke maasduinen 

en dit plan komt ten goede aan de nabij 
gelegen dassenburcht. Deze locatie dient 
ook betrokken te worden in de plannen 
voor nieuwe natuur in het buitengebied 
van Blitterswijck.

Kasteelruïne
De kasteelruïne is niet alleen een ka-
rakteristiek landschapselement, maar 
ook historisch een bijzondere plek. Met 
medewerking van de gemeente en vele 
andere partijen heeft de dorpsraad de 
kasteelruïne toegankelijk gemaakt en 
 ruïne-delen geconserveerd. Herinrich-
ting, behoud en onderhoud van kasteel-
ruïne en kloostermuren staan nog op het 
programma. Tevens wil de dorpsraad 
bekijken of de kasteelruïne gebruikt kan 
worden voor dorpsevenementen.
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