
Dat maakt Elsloo voor mij ...
1. Wat maakt Elsloo Elsloo?
• Kenmerkend de oude kern; grote wijk richting Stein, 

klein afzonderlijk deel Catsop
• Groot aanbod: natuurrecratie, ontspanning (sport, 

cafe, etc)
• Veel activiteiten/evenementen, bruisend dorp, ook 

cultureel
• Echte senioren wonen zeer verspreid over de deelge-

meente
• Klein centrum met divers aanbod
• Openbaar vervoer
• Je kunt terugvallen op burenhulp
• Oudste dorp van Nederland
• Beschikt over station

3. Wat zijn de grootste uitdagingen?
• De verenigingen levendig houden
• Voldoende vrijwilligers
• Anticiperen op de toekomst van ouderen
• Meedenken over Poolster, Elckerlyc
• Er vanuit gaan dat de Mariakerk een beperkte toe-

komst heeft. En dan meedenken over parochie, St. 
Gillisschool, gezondheidscentrum

• Ouderenactiviteiten

2. Wat valt op?
• De clustering van voorzieningen is hier al redelijk
• Entiteit Catsop is minder
• Kasteel, park, streekmuseum, hellingbossen
• Weinig leegstand
• Bedenkelijke verkeerssituatie
• Goedlopende DOP

1. Voormalig Jenaplanschool Elckerlyc
2. Kindcentrum Aelse (middenbouw)
3. Maaslandcentrum
4. Kindcentrum Aelse (onderbouw)
5. Gymzaal D’Arberg
6. Kindcentrum Aelse (bovenbouw)
7. Sportzaal J. Riviusstraat
8. St. Gillesgebouw
9. VV Haslou en LTV Elsloo



Hoe zien jullie de toekomst van Elsloo?
1. Beschrijf het ideale Elsloo.
• Een plaats waar de bewoners voldoende voorzienin-

gen hebben kwalitatief (winkels, ontspanning, sport 
en recreatie, cultuur, openbaar vervoer)

• Elsloo aantrekkelijk maken door mee te doen met 
streekmuseum en kasteel en kasteelpark. Erfgoed 
een functie geven!

• Meer inspelen op de oudere bewoners

Prioriteer de functies in onderstaande driehoek: leren, 
ontmoeten, sport/cultuur, ontspannen & verzorgen.

3. Wat moeten we veranderen?
• Nadenken over toekomst, kasteel, markt en uitbouwen 

van accommodaties
• Verkeerssituatie verbeteren
• Meer clusteren van voorzieningen (sport, ontspanning)
• Realiseren van centrumfunctie D.V. plein (kerk weg, St. 

Gillis weg)

2. Wat moeten we behouden?
• Kasteel, museum, oude kerk, park
• Onderwijs, cultuur, sport
• Centrum versterken (winkels, horeca)
• Diversiteit vergroten

regio

gemeente

dorp/wijk

Regiostation 
ontwikkelen

Openbaar vervoer
Ontwikkeling 

grensmaas

Verbeteren verkeerssituaties
Ontwikkeling erfgoed (+ functies)

Ontmoetingsfunctie park
Clustering voorzieningen

Clustering voorzieningen
Uitbouwen functies DOP



Dat maakt Elsloo voor mij ...
1. Wat maakt Elsloo Elsloo?
• Gezond verenigingsleven: 

- Accommodatie 
- Variatie 
- Deelnemers

• Redelijk groot aanbod culturele activiteiten
• Voldoende aanbod voorzieningen (winkels, ed)
• Aandacht voor ontmoetingsplek (DOP)
• Aanbod historie
• Veel groen: wel op één plek, bos/park

3. Wat zijn de grootste uitdagingen?
• Verantwoorde bezetting onderwijslocaties
• Openbaar vervoer
• Beperking overlast vliegveld, autoweg, DSM. Waak-

zaamheid
• Hoe houden we jongeren in dorp?

2. Wat valt op?
• Afname buurtverenigingen
• Gunstige ligging
• Wachtlijsten huurwoningen, jeugd verkast

1. Voormalig Jenaplanschool Elckerlyc
2. Kindcentrum Aelse (middenbouw)
3. Maaslandcentrum
4. Kindcentrum Aelse (onderbouw)
5. Gymzaal D’Arberg
6. Kindcentrum Aelse (bovenbouw)
7. Sportzaal J. Riviusstraat
8. St. Gillesgebouw
9. VV Haslou en LTV Elsloo



Hoe zien jullie de toekomst van Elsloo?
1. Beschrijf het ideale Elsloo. 
 
 
 
 
 

Prioriteer de functies in onderstaande driehoek: leren, 
ontmoeten, sport/cultuur, ontspannen & verzorgen.

3. Wat moeten we veranderen?
• Kortere wachttijden huurwoningen

2. Wat moeten we behouden?
• Sportaccommodaties
• Ontmoetingsplekken
• Basisondersteuning
• BSO, NSO
• Winkelaanbod
• Culturele verenigingen (fanfare, carnaval, ed)

regio

gemeente

dorp/wijk

Musea
Cinema

Schouwburg
Hoger onderwijs

Volwassen educatie

Voortgezet onderwijs
Cultureel onderwijs

Basisonderwijs, Wonen + zorg, 
Ontmoetingscentrum (sociale contacten), 

Sportaccommodaties, Streekvervoer 



Dat maakt Elsloo voor mij ...
1. Wat maakt Elsloo Elsloo?
• Beschermd dorpsgezicht met veel natuur
• Veel familiegevoel & sociale cohesie in de verenigin-

gen
• Veel behoefte aan ontmoetingsplekken (o.a. door 

wegvallen café’s)
• Veel jonge en oudere vrijwilligers: de generatie 30-40 

jaar ontbreekt (terwijl deze nodig is voor de bevol-
kingspyramide)

• Voor middelbare schooljeugd is er weinig (jeugd 
vindt verenigingen oubollig)

• Cultureel aanbod beeldende kunst is groter dan ge-
middeld voor kleine kern

3. Wat zijn de grootste uitdagingen?
• Onderhoud sportfaciliteiten
• 30 - 40 jarigen
• Faciliteren bestuurstaken. Maak besturen a.u.b. niet 

nog complexer
• Nieuwe leden
• Beheer van accommodatie is veeleisend

2. Wat valt op?
• Leegstand lijkt betrekkelijk

1. Voormalig Jenaplanschool Elckerlyc
2. Kindcentrum Aelse (middenbouw)
3. Maaslandcentrum
4. Kindcentrum Aelse (onderbouw)
5. Gymzaal D’Arberg
6. Kindcentrum Aelse (bovenbouw)
7. Sportzaal J. Riviusstraat
8. St. Gillesgebouw
9. VV Haslou en LTV Elsloo



Hoe zien jullie de toekomst van Elsloo?
1. Beschrijf het ideale Elsloo. 
 
 
 
 

Prioriteer de functies in onderstaande driehoek: leren, 
ontmoeten, sport/cultuur, ontspannen & verzorgen.

3. Wat moeten we veranderen?
• Ondersteunende rol gemeente voor verenigingen

2. Wat moeten we behouden?
• Atelierruimten in Gillesgebouw voor de Ruif

regio

gemeente

dorp/wijk



Dat maakt Elsloo voor mij ...
1. Wat maakt Elsloo Elsloo?
• Ligging van dorp: 

- Autowegen 
- Werk/industrie 
- Veel verenigingen 
- Ruimte 
- Cultureel; museum 
- Veel winkels

3. Wat zijn de grootste uitdagingen?
• Jongeren blijven stimuleren om te blijven 

- Onderwijs 
- Beweging

• Vrijwilligers

2. Wat valt op?
• Graag wonen, huizen snel verkocht

1. Voormalig Jenaplanschool Elckerlyc
2. Kindcentrum Aelse (middenbouw)
3. Maaslandcentrum
4. Kindcentrum Aelse (onderbouw)
5. Gymzaal D’Arberg
6. Kindcentrum Aelse (bovenbouw)
7. Sportzaal J. Riviusstraat
8. St. Gillesgebouw
9. VV Haslou en LTV Elsloo



Hoe zien jullie de toekomst van Elsloo?
1. Beschrijf het ideale Elsloo.
• Betaalbaar en kwalitatief: 

- Accommodaties 
- Verenigingen 
- Scholen

• Woningen voor starters 
 

Prioriteer de functies in onderstaande driehoek: leren, 
ontmoeten, sport/cultuur, ontspannen & verzorgen.

3. Wat moeten we veranderen?

2. Wat moeten we behouden?
• Accommodaties, toegankelijkheid daarvan

regio

gemeente

dorp/wijk


