
Diverse ontwikkelingen hebben een grote invloed op de leefbaarheid van de dorpen en wijken in de 

gemeente Stein. Dit heeft ook impact op de voorzieningen en accommodaties. Daarom willen we een 

actueel en toekomstbestendig accommodatiebeleid ontwikkelen.

We kiezen daarom voor een kerngerichte aanpak bij de totstandkoming van het accommodatiebeleid 

waarbij inwoners nadrukkelijk worden betrokken. Dit doen we op wijk- en dorpsniveau. Samen met inwoners 

denken we na over de toekomst van onze verenigingen, dorpen en accommodaties.

De toekomst van onze verenigingen, dorpen en accommodaties

ACCOMMODATIEBELEID
GEMEENTE STEIN

Elsloo is het meest zuidelijk gelegen dorp in de gemeente Stein. Elsloo is één van de oudste 

‘boerendorpen’ van Nederland. In het verleden is de scheepvaart een belangrijk onderdeel geweest van 

het dorp. Elsloo heeft een groot aantal historische boerderijen en woonhuizen. Deze zijn voornamelijk te 

vinden in de Dorpsstraat, Maasberg en Op den Berg. Ook heeft Elsloo een Streekmuseum.

Inwoners in Elsloo hebben zich samengepakt via het ‘Dorpsplatform Elsloo’. Via dit platform geven 

inwoners invulling aan de leefbaarheid van het dorp door activiteiten en cursussen te organiseren. 

Daarnaast heeft Elsloo een eigen Dorpsontmoetingscentrum (DOC).

ELSLOO
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TEN OPZICHTE VAN DE HELE GEMEENTE
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• Sterke ontgroening en vergrijzing
• Kleinere huishoudensgrootte

• Hogere zorgvraag van inwoners
• Veel koopwoningen
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AANBOD

Een greep uit de accommodaties:
1. Voormalig Jenaplanschool Elckerlyc: Sinds 2017 is deze basisschool niet meer in gebruik.
2. Kindcentrum Aelse (middenbouw): Vanaf schooljaar 2017-2018 zijn de basisscholen in Elsloo 

gefuseerd en zijn er drie verschillende locaties. Het kindcentrum heeft ongeveer 540 leerlingen.
3. Maaslandcentrum: Het Maaslandcentrum beschikt over diverse zalen, een brasserie en een café met 

terras. Het Maaslandcentrum is geschikt voor activiteiten, evenementen en partijen. 
4. Kindcentrum Aelse (onderbouw): Vanaf schooljaar 2017-2018 zijn de basisscholen in Elsloo gefuseerd 

en zijn er drie verschillende locaties. Het kindcentrum heeft ongeveer 540 leerlingen.
5. Gymzaal D’Arberg: De gymzaal is in 1982 gebouwd. Op dit moment is er sprake van een redelijk tot 

lage bezetting.
6. Kindcentrum Aelse (bovenbouw): Vanaf schooljaar 2017-2018 zijn de basisscholen in Elsloo gefuseerd 

en zijn er drie verschillende locaties. Het kindcentrum heeft ongeveer 540 leerlingen.
7. Sportzaal J. Riviusstraat: De sportzaal is in 1969 gebouwd. Op dit moment is er sprake van een 

redelijk tot lage bezetting.
8. St. Gillesgebouw: Het St. Gillesgebouw is een voorziening voor jeugd- en jongerenactiviteiten.
9. VV Haslou en LTV Elsloo: Sportvoorziening met tennisaccommodatie (zes tennisbanen) en 

voetbalaccommodatie (twee kunstgrasvelden). Beide verenigingen hebben een aparte kantine. 

TEN OPZICHTE VAN DE HELE GEMEENTE

• Concentratie van (onderwijs)voorzieningen • Veel geclusterde voorzieningen

WAT VALT OP IN ELSLOO?


