
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

Urmond wordt als dorp gescheiden door het Julianakanaal. Het dorp is verdeeld in de kernen Oud-Urmond 

en Urmond-Oost. Oud-Urmond ligt aan de westkant van Julianakanaal. Urmond-Oost is ontstaan na de 

Tweede Wereldoorlog.

Urmond heeft achttien Rijksmonumenten en beschikt daarnaast over het Molenpark. In het Molenpark 

staat de Standerdmolen die gebouwd is in 1805. Daarnaast ligt er een speeltuin die wordt beheerd door 

buurtbewoners.

Eens per jaar wordt in Urmond de St. Leendertjaarmarkt gehouden in de oude dorpskern en op 

Hemelvaartsdag vindt tevens het succesvolle openluchtconcert Urpop plaats.

URMOND
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TEN OPZICHTE VAN DE HELE GEMEENTE
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• Bevolkingsgroei
• Zeer sterke vergrijzing

• Sterke daling van het aantal huishoudens
• Stijging van het aantal personen per 

huishouden
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AANBOD

TEN OPZICHTE VAN DE HELE GEMEENTE

Een greep uit de accommodaties:
1. Sportzaal Overmunthe: Sportzaal in Urmond met een redelijk tot hoge bezetting. De sportzaal is 

gebouwd in 1974 en beschikt over een kantine. De lokale omroep is gevestigd naast de sportzaal.
2. LTC Urmond: Tennisvereniging in Urmond met vier tennisbanen en een kantine. De jeu-de-boules 

vereniging maakt tevens gebruik van de accommodatie.
3. VV Urmondia: Voetbalvereniging in Urmond, bestaande uit drie voetbalvelden. De jeugdafdeling 

werkt samen met VV I.V.S..
4. Fanfarezaal Urmond: Accommodatie wordt beheerd door fanfarevereniging St. Martinus uit Urmond.
5. Taterheukske: Sociaal-culturele accommodatie die geschikt is voor diverse activiteiten. Scouting 

Urmond maakt ook gebruik van de accommodatie. 
6. Gemeenschapshuis Pater Kolbe: Dit is het gemeenschapshuis van Urmond waar diverse activiteiten 

plaatsvinden. Het gemeenschapshuis wordt beheerd door een stichting van inwoners uit het dorp.
7. OBS De Maaskei: Basisschool in Urmond met ongeveer 210 leerlingen.

• Veel voorzieningen per inwoner
• Decentrale ligging van accommodaties
• Veel sociaal culturele accommodaties

WAT VALT OP IN URMOND?


