
Actieprogramma Dorpsontwikkelingsproces ( DOP) Urmond 2020 en verder 

In onze visie “Os dörp …Uermend” hebben wij weergegeven wat volgens ons de ontwikkelingen, 
knelpunten, kansen en uitdagingen zijn voor het Urmond van de toekomst.   

Daarbij hebben we rekening gehouden met een aantal belangrijke beleidsontwikkelingen waarmee  
wij als gemeenschap te maken hebben/krijgen en wat die mogelijk kunnen betekenen voor de 
leefbaarheid van ons mooie dorp. We denken dan aan het volgende.  

De overheid en ook de gemeente Stein zet met haar beleid in op het zo lang mogelijk zelfstandig 
thuis wonen van alle burgers in Stein. Dit geldt ook voor mensen met een beperking. 

De veranderingen binnen het Sociaal Domein leiden er toe dat er een groter appel wordt gedaan op 
de zelfredzaamheid van burgers en is het niet meer van zelfspreken dat de overheid alle vragen en 
problemen van burgers oplost. 

De vergrijzing en verandering van populatie brengt andere behoeftes binnen een gemeenschap met 
zich mee, als het gaat om het aanbod van voorzieningen, op het gebied van wonen zorg en welzijn. 

Onze natuur dwingt ons om kritisch te kijken naar de manier waarop wij gebruik maken van onze 
woon & leefomgeving. Verduurzaming is ook in onze gemeente  een issue. Hier liggen ook voor ons 
Urmond grote  uitdagingen. Hoe gaan we om met de energietransitie ? Welke regelingen zijn er? Wat 
kunnen we zelf doen? 

Na raadpleging van betrokken vrijwilligers binnen het DOP, inwoners van Urmond en rekeningen 
houden met bovenstaande ontwikkelingen, zijn we tot het volgende actieprogramma gekomen: 

Voor de korte termijn staan de volgende actiepunten op onze agenda: 

1. Het DOP gaat  met betrokken partijen zoals gemeente het  gesprek aan  over de behoefte 
aan een buurthuis voor alle inwoners van Urmond, jong en oud, waar men  terecht kan voor 
een kop koffie en kan deelnemen aan een breed activiteitenaanbod voor, door en met 
inwoners van Urmond.  

2. Het DOP wil een  inlooppunt binnen dit buurthuis waar inwoners van Urmond wekelijks  
vragen neer kunnen leggen over wonen, zorg & welzijn en financiën bij professionals van de 
Gemeente - WMO, Steunpunt Mantelzorg ZL, MEE, de Wijkagent, Zo Wonen en Partners in 
Welzijn waarbij de privacy van burgers gewaarborgd is en professionals efficiënt hun werk 
kunnen doen. Uiteraard wordt daarbij de samenwerking gezocht met Vivantes en het 
Medisch Centrum in ons dorp. 

3. Het DOP wil met de  opzet van een project Burenhulp, mensen met een eenvoudige 
hulpvraag helpen om die vraag op te lossen. Het kan dan gaan om het begeleiden bij bezoek 
ziekenhuis, bezoeken van sociaal geïsoleerde mensen, simpele klusjes in en om huis, zoals 
een lamp vervangen, de hond uitlaten of helpen met boodschappen, maar altijd bij mensen 
die die hulp echt nodig hebben en dat alleen niet kunnen organiseren. Een en ander in 
overleg met professionele hulpverlening maar met de inzet van vrijwilligers uit de eigen 
omgeving. 

4. Met oog op behoud en verbetering ruimtelijke kwaliteit en verkeerssituatie  zet DOP in op: 
• actieve betrokkenheid van het DOP bij de tot standkoming van het gemeentelijke 

verkeersarrangement 
• het tegengaan van verwildering van het groen langs de kanaaldijken, 
• het doortrekken van het wandelpad op de kanaalboulevard richting brug Berg, 
• het opschonen van de groenvoorziening bij Van der Valk Hotel. 



5. Het DOP is en blijft actief betrokken bij het voorbereidingstraject rond de verbreding van de 
A2 en neemt deel aan het buurtenplatform om input te leveren tav de plannen die 
voorliggen en informatie op te halen mbt de terugkoppeling naar de inwoners van Urmond. 
Met het oog op dit laatste zet het DOP  in op het informeren van inwoners van Urmond tav 
de plannen en de impact van de uitvoering van die plannen op de leefbaarheid in Urmond. 
Denk aan de extra (bouw en sluip) verkeersbewegingen in en om het dorp, de overlast ( 
geluid, stof, bereikbaarheid ) die gepaard gaat met de uitvoering van de daadwerkelijke 
bouwwerkzaamheden. 

6. Samenhangend met het voorgaande volgt het DOP nauwgezet de ontwikkelingen rond 
Chemelot als het gaat om de uitbreidingsplannen rond de Lexhy, en trekt daarin samen op 
met DOP Berg als het gaat om behoud van groen en natuur in omgeving van Urmond. 

Voor de middel lange en  lange  termijn staan de volgende actiepunten op onze agenda: 

 1. Het DOP dringt aan op versnelde realisatie  van de geplande renovatie van de brug bij 
 Urmond. Dit met oog op terugdringen van de overlast van sluipverkeer op Molenweg en het 
 bevorderen van de bereikbaarheid van Oud Urmond. 
2. Het DOP wil met het oog op verbetering van de verkeerssituatie rond Urmond, inzetten op: 

 • aanleg van een verhard fietspad ter vervanging van bestaande veldweg tussen Urmond en 
Maasband met oog op aansluiting op Meers / Elsloo en fietsroutes Rivierenpark Maasvallei, 
• het autoluw maken van weg langs de Integrale Afvalwater Zuiverings Installatie   (  IAZI ), 
• uitvoering plannen kanaalverbreding gelet op economisch belang  ZL en ontwikkelen van 

alternatieven vervoersroutes ter ontlasten van de vervoer over de weg,  
3. Het DOP wil in overleg met betrokken partijen ( gemeente, particulieren, woningcorporaties) 

inzetten op het realiseren van een passend woningaanbod in Urmond, met aandacht voor te 
verwachte toename van behoefte aan zorgwoningen, doorstroming op woningmarkt en 
aanbod starterswoningen. De huidige situatie zit op slot. Nieuwe allianties en een andere kijk 
op de zaak is gewenst! 

4. Het DOP zet in op de vereniging van de toekomst! 
 Een veranderende doelgroep agv vergrijzing en krimp, een nieuw gemeentelijk 

accommodatiebeleid en subsidiebeleid, vragen om een andere kijk op het verenigingsleven in 
Urmond. Het DOP Urmond wil verenigingen in ons dorp bij elkaar brengen en de onderlinge 
samenwerking bevorderen met het oog op: 

• een gemeenschappelijke visie  tav het gebruik van accommodaties in Urmond, 
• behoud van het ‘t Taterheukske voor verenigingen en clubs, 
• behoud culturele en maatschappelijke betekenis van verenigingsleven voor 
 Urmondse gemeenschap. 

5.  Het DOP blijft zich in zetten voor behoud van het cultureel erfgoed in Urmond, dat bijdraagt 
tot het specifieke karakter van ons dorp. Iets waar we trots op mogen zijn en willen 
behouden voor het nageslacht. Het DOP blijft zich dan ook inzetten voor de realisatie van  de 
visie “Van Maas tot Bath”.  

 

Urmond, 19 januari 2020, 
Werkgroep Integrale Toekomstvisie DOP Urmond, John Busing, Hans de Ridder. 
Met dank aan Jo Vaassen en Rob Janssen voor hun uitgebreide bijdrage. 

      


