Dat maakt Urmond voor mij ...
1. Wat maakt Urmond Urmond?
• Vergrijzing
• Historische, culturele dorpskern
• Molenpark
• Scheiding tussen oud en nieuw Urmond
• Meer bereidheid van Urmond-Oost toe te treden tot
een vereniging

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2. Wat valt op?

3. Wat zijn de grootste uitdagingen?
• Om de jeugd te motiveren toe te treden tot
verenigingen, en met name een bestuurlijke functie
• Draagvlak creëren voor de ouderen in de toekomst

Sportzaal Overmunthe
LTC Urmond
VV Urmondia
Fanfarezaal Urmond
Taterheukske
Gemeenschapshuis Pater Kolbe
OBS De Maaskei

Hoe zien jullie de toekomst van Urmond?
1. Beschrijf het ideale Urmond.
• Saamhorigheid
• Aantrekkelijke, gezonde en veilige woonomgeving
• Openbare ruimte die toegankelijk en veilig is
• Dat er vrijer gebouwd kan worden, en niet geschikte
woonhuizen afgebroken kunnen worden
Prioriteer de functies in onderstaande driehoek: leren,
ontmoeten, sport/cultuur, ontspannen & verzorgen.

regio

2. Wat moeten we behouden?
• Sport en spel (jong/oud) gecentraliseerd
• DOP (buurthuis)
• Supermarkt
• Culturele erfgoed

Ontspannen

Leren (Urmond/Berg)
Sport (Urmond/Berg)
Cultuur

Ontmoeten
Cultuur (eigen evenementen)
Ontspannen (molenpark, de Bath, diversen)
Verzorgen

gemeente

dorp/wijk

3. Wat moeten we veranderen?
• Toezicht boa
• Sociale woningbouw/woningvoorraad
• Openbare ruimte verbeteren
• Eén MFC, waar diverse activiteiten plaats kunnen
vinden

Dat maakt Urmond voor mij ...
1. Wat maakt Urmond Urmond?
• Urmond bestaat uit twee delen: Oud - Nieuw
• Oud: verenigingen, geen ouderenvoorziening, heeft
sfeer, heeft nog een kerk
• Nieuw: voorzieningen, artsenpraktijk, buurthuis,
fysiotherapie, bejaardenhuis met zorg

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2. Wat valt op?

3. Wat zijn de grootste uitdagingen?
• Het centraliseren van voorzieningen
• Rekeninghoudend met de ouderen
• Stel de kerk sluit? Help dan mee aan M.F.C.

Sportzaal Overmunthe
LTC Urmond
VV Urmondia
Fanfarezaal Urmond
Taterheukske
Gemeenschapshuis Pater Kolbe
OBS De Maaskei

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

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

regio

2. Wat moeten we behouden?
• Basisschool in dorp/wijk
• Ouderenvoorziening
• Historische kerken/kern

Voortgezet
onderwijs

Sport & Cultuur
“Explore” is een goed idee
geweest van de gemeente

Leren, moet kwalitatief goed zijn
Basisonderwijs
Ontmoeten - Ontspannen - Verzorgen

gemeente

dorp/wijk

3. Wat moeten we veranderen?
• Voorzieningen centraliseren

Dat maakt Urmond voor mij ...
1. Wat maakt Urmond Urmond?
• De brug tussen oud & nieuw Urmond (vroeger erger
dan nu)
• Veel verenigingen werken (nog) niet samen (weinig
binding)
• Activiteiten met carnaval
• Vrijheid Urmond
• Sint Maarten
• Kerstmarkt
• Urpop
• Ontbreken van een (fysieke) kern
• Sociale cohesie/veiligheidsgevoel
• Goede ligging (behalve als je OV gebruikt)
• Molenpark

2. Wat valt op?
• Geen centrale agenda van activiteiten (4x kienen op
hetzelfde moment)
• Volleybalclub op 6 accommodaties
• Sportzaal voor basisschool met bussen
• Weinig samenhang
• Veel dealers (bij de molen)
• Kooypoort te weinig open

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sportzaal Overmunthe
LTC Urmond
VV Urmondia
Fanfarezaal Urmond
Taterheukske
Gemeenschapshuis Pater Kolbe
OBS De Maaskei

3. Wat zijn de grootste uitdagingen?
• Samenwerken tussen verenigingen
• Centrale plek voor alle binnensport

Hoe zien jullie de toekomst van Urmond?
1. Beschrijf het ideale Urmond.
• Goede mobiliteit: beter (open)baar vervoer
• Eén mooi ontmoetingscentrum dat meerdere dagen
open is, wat uitnodigt tot ontmoeten
• Repair café Urmond

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

regio

2. Wat moeten we behouden?
• Tennis- en voetbalclub, mits aantal leden voldoende is
• Fanfarezaal: aanbod zou nog beter kunnen zijn
• ‘Taterheukske: scouting naar Stein? Hoe is de
kwaliteit van dit gebouw

Leren:
middelbare school

Leren: middelbare school
Sport/cultuur: met goede
spreiding over de kernen
Ontspannen
Leren: basisschool
Ontmoeten: buurthuis, laagdrempelig
Verzorgen: minimaal steunpunten

gemeente

dorp/wijk

3. Wat moeten we veranderen?
• School verplaatsen naar Bramert-Noord met daar een
sportzaal
• Pater Kolbe verbouwen, aantrekkelijker maken
• Kooypoort meer activiteiten

Dat maakt Urmond voor mij ...
1. Wat maakt Urmond Urmond?
• Historische waarde van gebouwen/monumenten
• Actief verenigingsleven (sport en cultuur), voor alle
leeftijden

2. Wat valt op?
• Er is een verschil tussen oud en nieuw Urmond
• Er is veel last van restricties van wet en regelgeving

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sportzaal Overmunthe
LTC Urmond
VV Urmondia
Fanfarezaal Urmond
Taterheukske
Gemeenschapshuis Pater Kolbe
OBS De Maaskei

3. Wat zijn de grootste uitdagingen?
• Zorg voor variatie in aanbod, wees actief
• Vergroting van mogelijkheden om activiteiten te
organiseren in die locaties waar nu beperkingen
worden opgelegd

Hoe zien jullie de toekomst van Urmond?
1. Beschrijf het ideale Urmond.
• Omgeving waar prettig, veilig en gezellig wonen mogelijk is
• Basis/eerstelijns behoeften zijn noodzakelijk

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

Sport
Cultuur
Leren
Ontmoeten
Ontspannen
Verzorgen

regio

Ontmoeten
Sport & cultuur
Leren
Ontspannen & Verzorgen
Ontspannen & Verzorgen
Ontmoeten
Leren (in elk geval basisonderwijs)
Sport & Cultuur

2. Wat moeten we behouden?
Mogelijkheid moet blijven om:
• Sport & cultuur aanbod/accommodatie
• Buurtvereniging; sociale ontmoeting
• Overmunthe/sporthal
gemeente

dorp/wijk

3. Wat moeten we veranderen?
• Ruimtelijke orde/parkeeraccommodatie, waardoor
diverse activiteiten mogelijk zijn
• Wet & regelgeving rondom accommodatie zodat er
meer mogelijkheden zijn

