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Inleiding 

 
De gemeente Roermond is primair verantwoordelijk voor de 

aanwezigheid van fysieke voorzieningen binnen het sociale 

domein. Deze voorzieningen vormen het kloppende hart 

van de gemeente en zijn als zodanig onmisbaar in een 

leefbare stad. Dit betekent dat bij de doorontwikkeling van 

onze gemeente en bij de (her)ontwikkeling van onze wijken 

er aandacht moet zijn voor deze voorzieningen. Daarin 

staan we niet alleen. Ook bij andere marktpartijen is het 

noodzakelijke voorzieningenniveau voortdurend in 

ontwikkeling. Daarbij worden deze ontwikkelingen 

beïnvloed door economische ontwikkelingen. In ieder geval 

is het noodzakelijk dat de gemeente Roermond een 

uitspraak doet over de wenselijkheid van bepaalde 

voorzieningen. Een eenduidige visie op dit gebied ontbreekt 

op dit moment. 

 

Bovenstaande was aanleiding voor het college van 

burgemeester en wethouders om op 13  november 2007 in 

te stemmen met het plan van aanpak tot het opstellen van 

een integrale visie ten aanzien van het noodzakelijke 

fysieke basisvoorzieningenniveau binnen de gemeente 

Roermond. Binnen dit visiedocument wordt vastgelegd wat 

het beoogde minimale fysieke basisvoorzieningenniveau 

(sociaal maatschappelijke voorzieningen) is dat binnen de 

gemeente Roermond aanwezig dient te zijn, teneinde de 

leefbaarheid te waarborgen.  
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1. Basis 

1.1 Basisfuncties 

Kerndoel van een gemeente is het realiseren van een 

optimale basiskwaliteit voor inwoners, bedrijven en 

instellingen in de stad. Een pakket basisfuncties draagt bij 

aan dit kwaliteitsniveau. Het zijn vitale functies welke 

noodzakelijk zijn om te voorkomen dat de stad in een 

maatschappelijk ongewenste, onaanvaardbare of mogelijk 

zelfs gevaarlijke situatie terecht kan komen. Een stad is in 

dit opzicht goed te vergelijken met een menselijk lichaam. 

Zonder hartslag en ademhaling (basisfuncties) loopt het 

lichaam (stad) direct gevaar en zonder stem of gehoor 

functioneert de stad gebrekkig. 

 

Basisfuncties van een stad zijn in elk geval de zorg voor: 

o Openbare orde 

o (Brand)veiligheid 

o Gezondheid 

o Sociaal vangnet 

o Onderwijs en ontwikkeling 

o Kunst en cultuur 

o Ontmoeting en contact 

o Beweging en ontspanning 

o Arbeidsparticipatie 

o Huisvesting 

o Bereikbaarheid 

o Bedrijventerreinen 

o Openbaar gebied 

o Milieu 

o Basisregistraties. 

 

Kortom, indien de basisfuncties in een stad niet goed zijn 

ingericht, vindt aantasting van de structuur van de stad als 

samenleving plaats. Het is dan niet langer mogelijk om de 

minimale basiskwaliteit voor inwoners, bedrijven en 

instellingen te garanderen. 

1.2 Fysieke basisvoorzieningen 

Er bestaat geen objectieve definitie van het begrip 

basisvoorziening. Na enig onderzoek gaat het om het 

volgende tautologische begrip: Fysieke 

basisvoorzieningen zijn fysieke voorzieningen ‘waar 

iedereen recht op heeft’ c.q. ‘voorzieningen die zo 

elementair zijn dat ze niet wegbezuinigd mogen 

worden’.  

In deze notitie wordt aan dit begrip op zodanige wijze vorm 

en inhoud gegeven, dat het als een instrument kan worden 

gehanteerd om ontwikkelingen te toetsen en keuzes te 

motiveren. Basisvoorzieningen zijn de voorzieningen die er 

voor zorgen dat basisfuncties worden ingevuld. De 

vergelijking met een menselijk lichaam is opnieuw 

gemakkelijk voor te stellen: een long (de brandweer als 

basisvoorziening) zorgt voor de ademhaling (de zorg voor 

brandveiligheid als basisfunctie). 

 

Een voorziening is een basisvoorziening, indien het niet 

regelen ervan op termijn leidt tot maatschappelijk 

ongewenste, onaanvaardbare of mogelijk zelfs gevaarlijke 

situaties. Een voorziening is géén basisvoorziening, indien 

het niet regelen ervan slechts in meer of mindere mate 

‘vervelend’ is. Een voorbeeld uit het fysieke domein. De 

aanleg en het beheer van hoofdwegen in de stad is te 

beschouwen als een basisvoorziening binnen de basisfunctie 

‘bereikbaarheid’. Zonder deze wegen zouden er in de stad 

ernstige congestieproblemen ontstaan.  
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Op het uitvoeringsniveau van de fysieke basisvoorzieningen 

zelf is ook een onderscheid te maken tussen de vitale (de 

voorziening dragende) onderdelen en de additionele (de 

voorziening ondersteunende) onderdelen. Zo kan een 

sportveld worden gezien als een basisvoorziening binnen de 

basisfunctie ‘beweging en ontspanning’, maar kan de 

sportkantine worden beschouwd als een additionele 

voorziening waarover discussie over de noodzaak ervan 

mogelijk is.  

 

Het feit dat de feitelijke realisatie van de voorziening tot de 

verantwoordelijkheid van derden behoort ontslaat de 

gemeente Roermond niet van de verplichting om het 

noodzakelijke basisniveau te definiëren. Dit heeft als 

zodanig dan ook het beschreven ambitieniveau in deze 

notitie niet beïnvloed.  

 

Fysieke basisvoorzieningen dienen een aantal 

gemeenschappelijke kenmerken te hebben. Ze zijn over het 

algemeen: 

o Vooral gericht op burgers, bedrijven en instellingen 

woonachtig of gevestigd in de gemeente 

o Structureel van aard 

o Laagdrempelig: ze zijn voor iedereen toegankelijk. 

 

Deze kenmerken zijn te hanteren als toets voor het oordeel 

over (het niveau) van een voorziening als basisvoorziening. 

Alle basisvoorzieningen moeten aan deze drie kenmerken 

voldoen, als aanvullende toets op de vraag of het ontbreken 

van de voorziening leidt tot maatschappelijk ongewenste, 

onaanvaardbare of zelfs gevaarlijke situaties of niet. 

 

 

Binnen dit visiedocument richten wij ons uitsluitend op 

fysieke basisvoorzieningen binnen de basisfuncties: 

o Gezondheid 

o Sociaal vangnet 

o Onderwijs en ontwikkeling 

o Kunst en cultuur 

o Ontmoeting en contact 

o Beweging en ontspanning  

o Arbeidsparticipatie.  

 

Reden hiervoor is de directe samenhang met de Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning.1 

1.3 Voedingsgebied 

Binnen dit visiedocument wordt gesproken over de 

volgende voedingsgebieden voor de verschillende 

voorzieningen: 

 

o Wijkgebonden 

Hiermee worden voorzieningen bedoeld welke een functie 

vervullen binnen een wijk. Het is belangrijk om deze 

voorzieningen binnen een wijk te realiseren of te behouden, 

zodat bewoners deze voorzieningen binnen hun directe 

leefomgeving makkelijk kunnen benaderen.  

 

De gemeente Roermond kent de volgende indeling volgens 

de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA): Binnenstad, 

Roerzicht/Voorstad, Roer/Roerzuid, Maas/Maashaven, het 

Roermondse Veld, Vrijveld, Kapel/Muggenbroek, de Kemp, 

Kitskensberg e.o., Kern Maasniel, Leeuwen, 

Tegelarijeveld/Broekhin, de Wijher, Componistenbuurt, 

                                                 
1 De Wet Maatschappelijke Ondersteuning wordt binnen het visiedocument 
als ‘WMO’ afgekort 
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Vliegeniersbuurt, Kastelenbuurt, Sterrenberg, 

Hoogvonderen, Asenray, Moethagen/Hertenpaal, Herten-

Ool, Merum-Aan de Rijksweg, Oolderveste, Swalmen-

centrum, Heistraat-Kroppestraat, Martin Giessen-Bosstraat, 

Heide, Boukoul en Asselt.  

 

Binnen dit visiedocument bedoelen we deze indeling als we 

het hebben over ‘wijken’. Naast een  geografische 

samenhang hebben de wijken vaak een historische en 

sociaal-culturele verbondenheid. Deze uit zich onder andere 

in een gezamenlijke oriëntatie op voorzieningen (onderwijs, 

winkels) en infrastructuur. 

 

In kaart 1 is de wijkindeling op grond van de gemeentelijke 

basisadministratie (GBA) weergegeven. De wijken kunnen 

we bundelen in 8 zogenaamde wijkoverstijgende gebieden. 

 

Er is voor het GBA-wijkniveau gekozen, om zoveel mogelijk 

verwarring te voorkomen. De GBA-indeling wordt op tal van 

(beleids)terreinen gehanteerd als eenheid voor onderzoek, 

statistische gegevens (CBS, E’til) en de gemeentelijke 

wijkaanpak. Dit betekent ook dat historisch vaak 

gehanteerde namen zoals bijvoorbeeld Swalmen, Herten en 

het Roermondse Veld zoveel mogelijk worden gehanteerd.  

 

Als we het ambitieniveau uitspreken dat een voorziening 

minimaal of bij voorkeur wijkgebonden is, het belangrijk 

om het doel na te streven om deze voorziening zoveel 

mogelijk binnen de voornoemde wijken te realiseren. Let 

wel, het betreft hier een theoretisch kader. Of de 

uitgesproken ambitie ook feitelijk wordt gerealiseerd zal 

met name afhankelijk zijn van de aanwezige behoefte in de 

desbetreffende wijk.  

 

Kaart 1: Wijkindeling GBA Roermond, Bron: Sociaal- 

economische verkenning Roermond 2008, Bron: E’til 

universiteit Maastricht holding BV  
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o Niet-wijkgebonden 

Hiermee worden voorzieningen bedoeld welke niet per 

definitie in iedere wijk gerealiseerd zouden moeten  

worden. Deze voorzieningen bedienen meerdere wijken, en 

dus een groter gebied.  

 

o Stedelijk 

Hiermee worden voorzieningen bedoeld welke een functie 

voor de hele gemeente hebben. Het is belangrijk om deze 

voorzieningen centraal te realiseren zodat deze 

voorzieningen voor alle inwoners van de gemeente 

laagdrempelig bereikbaar zijn. 

 

o Regionaal 

Hiermee worden voorzieningen bedoeld welke een functie 

hebben voor de regio. Meestal ligt de primaire regie van 

deze voorzieningen landelijk, provinciaal of bij een 

centrumgemeente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afbeelding 1: Sportpark de Wijher 
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2. WMO  
 
2. 1 Samenhang 

 

Als een voorziening eenmaal is aangemerkt als 

basisvoorziening, zegt dat nog niets over de invulling in de 

praktijk. Bij fysieke basisvoorzieningen met een wettelijke 

basis heeft de gemeente Roermond enige vrijheid bij het 

bepalen van de aard, de omvang en de mate van 

aanpassing aan de lokale wensen en omstandigheden. 

Hetzelfde geldt voor het kwaliteitsniveau dat wordt 

nagestreefd. Kortom, er is dus discussie mogelijk over de 

wijze waarop fysieke basisvoorzieningen worden 

gerealiseerd.  

 

Om deze discussie in goede banen te kunnen leiden is 

aansluiting gezocht bij de doelstelling van de WMO met 

haar focus op de ‘civil society’: het geheel van sociale -en 

maatschappelijke verbanden, waarbij burgers elkaar 

ondersteunen en hun eigen verantwoordelijkheid nemen. 

De gemeente biedt daar waar nodig ondersteuning en 

creëert de fysieke voorzieningen voor deze mensen om 

zodoende hen in staat te stellen, hetgeen van hen verwacht 

wordt, ook waar te kunnen maken. De WMO dient als kader 

gebruikt te worden voor het opstellen van dit visiedocument 

(ten aanzien van het noodzakelijke fysieke 

basisvoorzieningenniveau binnen de gemeente Roermond). 

In het verlengde daarvan zal dit visiedocument ook richting 

geven aan de uitwerking van de verschillende 

prestatievelden binnen de WMO. Deze onderlinge 

afhankelijkheid wordt ook geduid binnen de kadernota 

WMO van de gemeente Roermond: “We moeten wel groeien 

naar een manier van werken, waarbij er aandacht is voor 

de cruciale zaken op wijkniveau. Voorzieningen spelen 

daarbij een belangrijke rol. In dat kader zal de gemeente 

het initiatief nemen om een integrale visie op te stellen ten 

aanzien van het gewenste voorzieningenniveau binnen de 

gemeente Roermond. Deze wijkvisie is leidend bij de 

verdere uitwerking, vormgeving en implementatie van het 

WMO beleid.” 2  

Dit visiedocument staat dan ook als één van de zes 

prioriteiten genoemd binnen de kadernota WMO van de 

gemeente Roermond.  

 

 

 
Afbeelding 2: WMO 

 

 

2.2 De WMO in het kort   

De WMO is een kaderwet en heeft als hoofddoel: meedoen. 

Meedoen van álle burgers aan álle facetten van de 

                                                 
2 

Kadernota, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, S. Slijpen, Gemeente 

Roermond, 2008. 
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samenleving, indien nodig geholpen door vrienden, familie 

of bekenden. En als dat niet kan, is er ondersteuning vanuit 

de gemeente. Het eindperspectief van de WMO is een 

samenhangend lokaal beleid (sociale en fysieke pijler) op 

het gebied van de maatschappelijke ondersteuning en op 

aanpalende beleidsterreinen. De doelgroep van de WMO is 

in principe elke burger. Dat vloeit rechtstreeks voort uit de 

formulering van het doel. Binnen deze doelgroep nemen de 

kwetsbare burgers een bijzondere positie in, omdat de 

gemeente ten opzichte van deze burgers een 

ondersteuningsverplichting heeft (compensatiebeginsel).  

In de onlangs door de raad vastgestelde visie in het kader 

van de WMO is onder andere opgenomen: 

“De gemeente investeert in de sociale infrastructuur van 

Roermond om hiermee voorwaarden te scheppen, zodat 

burgers de verantwoordelijkheid voor zichzelf en anderen 

kunnen nemen”.  

 

 
Afbeelding 3: WMO 

 

 

De WMO kent 9 prestatievelden: 

o het bevorderen van sociale samenhang in en 

leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten 

o op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen 

met problemen met opgroeien en van ouders met 

problemen met opvoeden 

o het geven van informatie, advies en 

cliëntondersteuning 

o het ondersteunen van mantelzorgers daar onder 

begrepen steun bij het vinden van adequate 

oplossingen indien zij hun taken tijdelijk niet kunnen 

waarnemen, alsmede het ondersteunen van 

vrijwilligers 

o het bevorderen van de deelname aan het 

maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig 

functioneren van mensen met een beperking of een 

chronisch psychisch probleem en van mensen met 

een psychosociaal probleem 

o het verlenen van voorzieningen aan mensen met 

een beperking of een chronisch psychisch probleem 

en aan mensen met een psychosociaal probleem ten 

behoeve van het behouden en het bevorderen van 

hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan 

het maatschappelijk verkeer 

o het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder 

vrouwenopvang en het voeren van beleid ter 

bestrijding van geweld dat door iemand uit de 

huiselijke kring van het slachtoffer is gepleegd 

o het bevorderen van openbare geestelijke 

gezondheidszorg, met uitzondering van het bieden 

van psychosociale hulp bij rampen 

o het bevorderen van verslavingsbeleid.3 

                                                 
3
 Kadernota, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, S. Slijpen, Gemeente 

Roermond, 2008. 
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2.3 WMO loket 

In het kaderstellende, door de gemeenteraad in 2005 

vastgestelde,  visiedocument Wonen-Welzijn en Zorg en het 

lokale uitvoeringsprogramma WWZ wordt gesproken over 

een WWZ-loket. Dit betrof een loket op het gebied van 

wonen, welzijn en zorg. Met de komst van de WMO is het 

oorspronkelijke WWZ loket ingebed in het wettelijk 

verplichte WMO-loket. In prestatieveld 3 van de WMO wordt 

een duidelijke afbakening gegeven van de reikwijdte van dit 

loket. De gemeente is verplicht om uitvoering te geven aan 

informatie, advies- en cliëntenondersteuning op alle 

terreinen van de maatschappelijke ondersteuning. Binnen 

de wet wordt een onderscheid gemaakt tussen een aantal 

groepen, waarvan uit de praktijk is gebleken dat ze meer 

dan anderen gebruik maken van een loket voor het 

verkrijgen van maatschappelijke ondersteuning.  

 

  
Afbeelding 4: WMO-loket 

 
De wet geeft niet aan dat de gemeente verplicht is om dit 

door middel van een loket te regelen, maar in de toelichting 

op de wet wordt het loket wel als belangrijk instrument 

genoemd. Op een aantal beleidsterreinen zijn er thans 

ontwikkelingen waarneembaar, waarbij heel nadrukkelijk 

aandacht moet zijn voor een adequate inrichting van een 

frontofficestructuur. Denk hierbij aan de ontwikkeling 

rondom het Centrum voor Jeugd en Gezin, de ontwikkeling 

van de brede school, de anti-discriminatievoorziening, het 

armoedeloket et cetera. We hebben niet de illusie dat deze 

ontwikkelingen allemaal binnen een loket kunnen worden 

gerealiseerd. Wel zijn we van mening dat we oog moeten 

hebben voor deze ontwikkelingen en moeten bekijken in 

hoeverre combinaties en lokaal maatwerk tot de 

mogelijkheden behoren, rekening houdend met de daarbij 

noodzakelijke deskundigheden en faciliteiten. In het 

verlengde hiervan is in 2008 een ontwikkeltraject gestart 

binnen de gemeente Roermond dat uiteindelijk moet leiden 

tot de realisatie van een loket dat voldoet aan het wettelijk 

verplichte WMO loket. In afwachting van de resultaten van 

dit traject is het op dit moment nog niet mogelijk om een 

uitspraak te doen over de reikwijdte, de omvang, de 

invulling en de schaalgrootte van het toekomstige loket. 

Voorop staat dat de gemeente is gehouden aan het geven 

van informatie, advies en cliëntenondersteuning. In 

hoeverre dat dit leidt tot een feitelijke fysieke voorziening is 

op dit moment nog niet te zeggen. 
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2.4 Schema1: overzicht WMO Roermond 

Primair: eigen verantwoordelijkheid en verantwoordelijk voor elkaar 

Twee leidende principes 

Secundair: vangnet 

1.      Het creëren van samenhang tussen enerzijds de verschillende beleidsterreinen 

en anderzijds tussen de samenwerkende partners 

Zes prioriteiten 

2. Het vorm en inhoud geven van de regierol 

4.      Het ondersteunen en faciliteren van burgers 

5.      Informatievoorziening, advisering en cliëntondersteuning 

6.      Het opstellen van een visie ten aanzien van het voorzieningenniveau per wijk  

3.      Het ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers 

Vier leidende processen 

 Bevorderen  

zelfredzaamheid en 
zelfwerkzaamheid 

Wijkgerichte aanpak  

 
Integraliteit en 

samenhang  

 

Maatwerk 

 

Drie uitgangspunten 

 
Burgerparticipatie Preventie Inclusief 

HOOFDDOEL: 
MEEDOEN 
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3. Multifunctionele accommodatie 
 
Binnen dit visiedocument wordt bij de realisatie van 

voorzieningen, nadrukkelijk gestreefd naar het combineren 

van functies. Dit heeft tot gevolg dat voorzieningen niet 

meer vanzelfsprekend op zichzelf staan, maar gezocht 

wordt naar samenhang, samenwerking en dwarsverbanden. 

In dergelijke gevallen is er sprake van een Multifunctionele 

Accommodatie (afgekort:MFA), waarbinnen meerdere 

functies verenigd zijn. 

MFA’s schieten als paddestoelen uit de grond. Enkele 

maatschappelijke ontwikkelingen liggen hieraan ten 
grondslag: 

o de voortdurend groeiende schaalvergroting van 

onafhankelijke instellingen en bedrijven, waardoor 

deze het aanbod centraliseren 

o de steeds sterker wordende behoefte van mensen 

aan snelle, centraal gelokaliseerde en zo mogelijk 

integrale dienstverlening die aansluit bij hun eigen 

drukke dagindeling en/of hun beperkte mobiliteit (al 

dan niet in relatie met de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning).  

In dit hoofdstuk zullen we ingaan op MFA’s, waarbij er 

sprake is van de volgende drietal categorieën: 

o brede scholen 

o woonzorgcomplexen 

o wijkaccommodaties  

In het volgende hoofdstuk zullen de verschillende 

voorzieningen per basisfunctie behandeld worden.  

3.1 Wat is een MFA?  

Veel gebruikte definitie is: ‘Een multifunctionele 

accommodatie is een gebouw waarin meerdere 

voorzieningen onderdak krijgen. Vaak hebben meerdere 

instellingen nieuwbouw nodig. Deze gezamenlijke behoefte 

wordt aangegrepen om een multifunctionele accommodatie 

te creëren.’  Een accommodatie kan op meerdere wijzen 

worden benut en zo multifunctioneel in gebruik worden 

genomen. Multifunctioneel kan (in oplopende vorm van 

intensiteit) betrekking hebben op: 

 

1 organisaties die zijn gehuisvest onder één dak en 

daardoor een gebouw ‘delen’ 

2 organisaties die op verschillende tijden gebruik maken 

van dezelfde ruimtes in een gebouw en deze ruimtes 

dus ‘delen’ 

3 organisaties die samenwerken doordat zij in één 

gebouw zijn gehuisvest en/of ruimtes delen waardoor 

het productaanbod voor de bewoners in de wijk 

verbetert 

4 organisaties die zo nauw samenwerken waardoor zij niet 

alleen het productenaanbod verbeteren, maar ook 

nieuw producten kunnen ontstaan. 

 

Multifunctioneel gebruik van een gebouw heeft voor 

(wijk)bewoners vooral een meerwaarde wanneer ook het 

productenaanbod verbeterd en zo mogelijk verruimd wordt. 

Het uitsluitend delen van een gebouw en/of ruimtes biedt 

hoogstens een gemak in bereikbaarheid/herkenbaarheid. 

Maar gezien de grootte van Roermond en de omvang van 

een wijk is dit voordeel minimaal. Binnen een wijk zijn de 
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meeste organisaties gemakkelijk bereikbaar en 

toegankelijk.   

3.2 Afwegingen bij het kiezen voor een MFA 

De afweging om te kiezen voor een MFA is gemaakt op 

basis van de nu volgende voordelen. 

 

Voordelen van een MFA: 

 

o optimaal gebruik van de ruimte  

o inhoudelijke afstemming tussen partijen  

o optimale bundeling van verenigingsleven 

o combinaties van private en publieke organisaties. 

Of een MFA een succesvolle toepassing wordt hangt van 

vele aspecten af. Belangrijkste succesfactoren zijn: 

o een gedegen fasering in de aanpak 

o eenduidige zakelijke en organisatorische afspraken 

o de samenwerking tussen de verschillende partijen 

van het begin af aan goed benutten 

o rekening te houden met de variatie in de mate van 
professionaliteit van de deelnemende partijen. 

3.3 Categorieën 

MFA’s worden binnen dit visiedocument onderverdeeld in de 

drie categorieën: 

1. Brede Scholen 

In de gedachtewisseling rondom het voorzieningen 

niveau in wijken steekt het begrip “Brede School” 

regelmatig de kop op. Daarbij wordt de brede school 

enkel gezien als een feitelijk gebouw, een fysieke 

voorziening. Dit is echter een hardnekkig 

misverstand. De Brede School is een 

samenwerkingverband tussen partijen die zich 

bezighouden met opgroeiende kinderen. Binnen de 

gemeente Roermond zullen voorzieningen op het 

gebied van Onderwijs en Ontwikkeling vanuit de 

Brede School óók multifunctioneel nagestreefd 

dienen te worden voor wat betreft het fysieke 

voorzieningenniveau. Doel van deze samenwerking 

is de ontwikkelingskansen van kinderen te 

vergroten. Een ander doel kan zijn een doorlopende 

en op elkaar aansluitende opvang te bieden. Een 

brede school biedt toegankelijke en goede 

voorzieningen voor kinderen, jongeren en gezin, met 

de school als middelpunt. Ze hebben daardoor vele 

vormen. Brede scholen hebben gemeen dat de 

school inhoudelijk samenwerkt met andere 

instellingen zoals kinderopvang, welzijnswerk of 

muziekschool. De vorm en de mate waarin dat 

gebeurt, is afhankelijk van lokale behoeften, 

mogelijkheden en omstandigheden. Het doel is in 

het algemeen de ontwikkelingskansen van kinderen 

te vergroten. Het in stand houden van een bepaald 

voorzieningenniveau kan daarbij eveneens een rol 

spelen.  Huisvesting kan in  belangrijke mate 

bepalend voor de mogelijkheden die er zijn om de 

doelen die passen bij de brede school te bereiken. 

Multifunctionele huisvesting is dan ook geen 

vereiste, maar vooral in het basisonderwijs wel de 

overheersende opinie dat brede scholen beter 

gedijen in multifunctionele accommodaties dan in 

stand-alone voorzieningen. In een brief van het 

ministerie van OCW (december 2007) wordt door 
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het Kabinet benadrukt welk belang er wordt gehecht 

aan de ontwikkeling van brede scholen. Het Kabinet 

is daarbij van mening dat de brede school inspeelt 

op lokale behoeften en bepaalt aan de hand daarvan 

zijn partners, aanbod en doelstellingen. Maatwerk is 

daarbij in de ogen van het Kabinet één van de 

succesfactoren. Daarom wil dit Kabinet niet bepalen 

hoe de brede school eruit moet zien. Inhoud, doel en 

vorm van de samenwerking kunnen in de ogen van 

het Kabinet beter door lokale partners worden 

bepaald. zij hebben immers het beste zicht op de 

lokale behoeften en mogelijkheden. Door het 

Kabinet wordt in genoemde brief opgemerkt dat een 

aantal ontwikkelingen en maatregelen een positieve 

invloed hebben op de verdere samenwerking in de 

brede school. Denk daarbij aan de aandacht voor 

voor- en vroegschoolse educatie, de harmonisatie 

van peuterspeelzalen en kinderopvang, de regeling 

dagarrangementen en combinatiefuncties en de 

Centra voor Jeugd en Gezin. Feitelijk wordt hiermee 

nogmaals door het Kabinet benadrukt dat de 

beoogde inhoudelijke samenwerking, de brede 

school, ook op een andere (lokale) manier vorm en 

inhoud kan worden gegeven. Voorzieningen binnen 

deze categorie worden verder uitgewerkt in 
hoofdstuk 4.2. 

 

Afbeelding 5: Logo Brede school Roermond 

2. Woonzorgcomplexen 

Woonzorgcomplexen zijn woonvormen, bedoeld voor 

ouderen die niet geheel zelfstandig kunnen wonen, 

maar geen behoefte hebben aan intensieve 

verzorging, zoals dat in een bejaardenhuis het geval 

is. De zorg wordt op maat verleend. Voorzieningen 

binnen deze categorie worden verder uitgewerkt in 

paragraaf 4.1.6. 
 

3. Wijkaccommodaties (bijv wijk- of dorpshuizen) 

Wijkaccommodaties bieden een basis voor het 

organiseren van activiteiten in de wijk, waardoor 

mensen elkaar kunnen ontmoeten. Deze activiteiten 

dienen in eerste instantie dan ook gericht te zijn op 

de bewoners van de wijk. Daarnaast dient de 

laagdrempeligheid van het wijkgebouw, zowel fysiek 

als, financieel gewaarborgd te worden. 

Voorzieningen binnen deze categorie worden verder 
uitgewerkt in paragraaf 4.1.1. 
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4. Overzicht fysieke 

voorzieningen per basisfunctie 
 
 

Binnen dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van het 

noodzakelijke niveau van de verschillende fysieke 

voorzieningen, waarbij de WMO en de definitie en positie 

van fysieke voorzieningen, zoals beschreven in hoofdstuk 1 

en 2 van dit visiedocument, als uitgangspunt dienen.   

 

Per voorziening wordt er een bepaald basisniveau 

uitgesproken. Een basisniveau dat onlosmakelijk verbonden 

is aan de geformuleerde inhoudelijke doelstellingen. Dit 

betekent ook dat het beschreven niveau geen vrijblijvend 

karakter kent, maar als leidraad wordt gebruikt bij 

toekomstige ontwikkelingen.  
 

Voordat we hier verder mee gaan zullen we eerst in het 

kort een aantal begrippen toelichten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Grafiek 1: Aantal inwoners gemeente Roermond Bron: Kengetallen, 
bevolkingscijfers en andere statistische gegevens gemeente Roermond  
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4.1 Basisfunctie: Ontmoeting en contact 

4.1.1 Wijkaccommodaties 

 

Doelgroep: Alle inwoners van de gemeente Roermond. 

 

Waarom deze fysieke voorziening tot het 

noodzakelijke fysieke basisvoorzieningenniveau 

behoort 

Wijkaccommodaties zijn noodzakelijk bij het realiseren van 

de basisfunctie Ontmoeting en Contact, omdat ze een 

belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de 

leefbaarheid en de sociale samenhang. Ze bieden een basis 

voor het organiseren van activiteiten in de wijk, waardoor 

mensen elkaar kunnen ontmoeten. Deze activiteiten dienen 

in eerste instantie dan ook gericht te zijn op de mensen in 

de wijk. Daarnaast dient de laagdrempeligheid van het 

wijkgebouw, zowel fysiek als, financieel gewaarborgd te 

worden.  

 

Huidige norm schaalgrootte/voedingsgebied 

Gemeentelijk beleid. 

 

Welke schaalgrootte/voedingsgebied is noodzakelijk 

bij deze fysieke basisvoorziening 

De schaalgrootte van deze fysieke voorziening wordt ten 

eerste bepaald door de differentiatie in het aanbod van 

wijkaccommodaties geënt op de behoefte van de wijk en 

geënt op het vinden van een balans tussen het belang van 

vrijwilligers enerzijds en het versterken van de leefbaarheid 

in de wijken anderzijds. Tevens hebben wijkaccommodaties 

een toegevoegde waarde bij het versterken van de 

leefbaarheid en zouden dus in bepaalde wijken 

gepositioneerd moeten worden waar deze behoefte het 

sterkst aanwezig is. Bovendien zorgt een niet direct 

wijkgebonden net van wijkcentra voor een aanbod van 

laagdrempelige wijkruimtes voor vrijwilligers. Ten tweede 

dient er actief gestuurd te worden op de 

multifunctionaliteit, waardoor de samenwerking tussen de 

organisaties  en het productenaanbod verbeterd wordt. 

Derhalve wordt er gekozen voor niet-wijkgebonden 

accommodaties.  De voorkeur voor dit scenario wordt 

ingegeven door de overtuiging dat hierdoor tegemoet 

gekomen wordt aan de vraag vanuit de wijken, de 

complexiteit van de problemen, en de meerwaarde die een 

brede accommodatie met meerdere functies voor meerdere 

wijken daarin kan vervullen. Bovendien kan de gemeente 

Roermond actief sturen op de samenwerking tussen de 

organisaties en de verbreding van het aanbod. Een 

verbrede niet–wijkgebonden accommodatie biedt de 

mogelijkheid om voor de daarbij horende wijken 

verschillende functies fysiek samen te brengen. Welke 

functies ondergebracht worden is vooral afhankelijk van de 

vraag vanuit de wijk. Daarnaast kan de inhoudelijke 

combinatie van verschillende functies zorgdragen voor een 

op maat gesneden aanbod in de wijk. Wijkaccommodaties 

bieden ook plek aan ruimte voor activiteiten vanuit 

verschillende andere basisfuncties, zoals bijvoorbeeld 

vanuit de basisfunctie Kunst en Cultuur waar er behoefte is 

voor het gebruik van ruimtes door amateurverenigingen. 

 

Deze fysieke basisvoorziening en de WMO 

De directe relatie met de WMO (prestatieveld 1, het 

bevorderen van de sociale samenhang en leefbaarheid in 

dorpen, wijken en buurten) kan er toe leiden dat de vraag 

om wijkgerichte activiteiten toeneemt. In dat geval zal de 

vraag om activiteitenruimte overeenkomstig toenemen. 
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Daarnaast bieden wijkorganisaties bij uitstek een plek aan 

netwerken die van cruciaal belang zijn voor het vormgeven 

van de zorgzame samenleving op wijk- en buurtniveau. 

Denk hierbij aan verenigingen, vrijwilligers, mantelzorgers 

et cetera. 

 

Ambitie  

De huidige keuze voor niet wijkgebonden 

wijkaccommodaties blijft gehandhaafd.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Afbeelding 6: Multifunctionele accommodatie ‘De Velderie’ 
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4.1.2. Jeugd- en Jongeren 

 

Inleiding 

De gemeente Roermond wil alle jongeren de kans bieden 

om vrij op te kunnen groeien tot volwaardige inwoners van 

Roermond. Hierbij is het van belang dat hun kansen 

geboden worden om de talenten die zij hebben op een 

goede manier te gebruiken, zowel ten behoeve van hun 

eigen ontwikkeling, als die van de samenleving. Het 

gemeentelijk jeugd -en jongerenbeleid stelt zich dan ook 

ten doel jeugdigen zoveel mogelijk ontplooiingskansen te 

bieden en te voorkomen dat hun ontwikkeling belemmerd 

wordt. Het is er op gericht dat zij leren een bijdrage aan de 

samenleving te leveren. Daarbij is het versterken van 

algemene voorzieningen gericht op de ontplooiing van 

jeugd en jongeren belangrijk.  

 

Voorzieningen voor jongeren 

Met voorzieningen voor jongeren bedoelen we binnen dit 

visiedocument “fysieke objecten”, zoals een ingerichte 

hangplek, volwaardige jongerencentra, uitvoerlocaties en 

jeugdgebouwen die in een behoefte van deze doelgroep 

voorzien’. Het gaat om alle voorzieningen die aan jongeren 

in deze doelgroep de mogelijkheid bieden voor de besteding 

van en deel van de dag waarmee de volgende doelen 

worden gediend: 

 

o vergroten van de zelfstandigheid van jongeren;  

o participatie aan de maatschappij; 

o persoonlijke ontwikkeling van jongeren ; 

o het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk(en). 

  

De doelgroep van deze voorzieningen zijn alle jongeren in 

de leeftijd van 12 tot 23 jaar, maar ligt de focus op de 

jongeren die extra ondersteuning nodig hebben in de fase 

op weg naar volwassenheid.  

 

Daarbij streeft de gemeente Roermond er naar om in een 

vroegtijdig stadium eventuele problemen onder jongeren te 

signaleren en in te grijpen om problemen te voorkomen. 

Voorzieningen voor jongeren zijn in dit kader als mogelijke 

vindplaats van essentieel belang. De behoeften van 

opvoeders en jongeren zijn daarbij leidend voor het aanbod 

van voorzieningen. Dit betekent dat van de gemeente 

Roermond mag worden verwacht dat zij in staat is om te 

anticiperen op de vraag van jongeren en dat daarbij enige 

flexibiliteit mag worden verwacht. Complicerende factor 

daarbij is dat de behoefte van jongeren nog onvoldoende 

bekend is en dat deze sterk worden beïnvloed door 

maatschappelijke trends.  

 

Tabel 1: Aantal jongeren t/m 23 jaar per leeftijdsklasse 2008 t/m 2010*: 
Gemeente  
Roermond 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Aantal  
Inwoners 

        

0-4 2.800 2.767 2.720 2.698 2.696 2.712 2.729 2.712 

5-9 3.028 2.957 2.938 2.906 2.828 2.729 2.696 2.645 

10-14 2.999 3.006 2.978 2.961 2.999 3.035 2.959 2.935 

15-19 3.166 3.114 3.123 3.079 3.013 2.958 2.960 2.939 

20-24 2.971 3.022 3.020 3.021 3.008 2.982 2.937 2.935 

Totaal 14.964 14.866 14.779 14.665 14.544 14.416 14.281 14.166 

Bron: Bevolkings- en huishoudenprognoses 2008-2025 (E’til 2008) 
* Gezien de actualiteit van de gegevens van het E’til wordt voor de 
toekomst de voorkeur gegeven aan de door het E’til gehanteerde indeling 
van leeftijdsgroepen, gemiddelde inkomens en huishoudens in de 
Roermondse wijken. 
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Tabel 2: Aandeel jeugd & jongeren per wijk (GBA) over 2010 

Wijk Percentage inwoners 
t/m 23 jaar 

Inwoners t/m 
23 jaar 

Totaal 
inwoners 

Componistenbuurt 40% 762 1.893 

Sterrenberg 37% 891 2.410 

De Kemp 32% 721 2.279 

Hoogvonderen 30% 1.079 3.601 

De Wijher 30% 240 796 

Merum/ Aan de 
Rijksweg 

29% 722 2.506 

Kern Maasniel 29% 1.081 3.780 

Asselt Swalmen 29% 127 438 

Kastelenbuurt 28% 577 2.040 

Herten/Ool 29% 1066 3.623 

Swalmen Heistraat-
Kroppestraat 

28% 771 2.749 

Martin Giessen-
Bosstraat 

27% 648 2410 

Het Roermondse Veld 27% 1.134 4.134 

Heide (Swalmen) 26% 146 556 

Roer/Roerzuid 25% 494 1.988 

Boukoul 25% 232 944 

Kapel/Muggenbroek 25% 514 2.030 

Leeuwen 25% 276 1.093 

Kitskensberg e.o. 24% 350 1.437 

Vliegeniersbuurt 24% 232 960 

Maas/Maashaven 24% 34 146 

Vrijveld 24% 367 1.567 

Swalmen-Centrum 23% 390 1.730 

Asenray 23% 203 880 

Tegelarijeveld/Broekhin 22% 433 1.944 

Roerzicht/Voorstad 21% 569 2.666 

Binnenstad 16% 714 4.341 

Totaal Roermond 27% 14.779 54.816 

Bron: Bevolkings- en huishoudenprognoses 2008-2025 (E’til 2008) 

Roermond: aantal inwoners en aandeel 0-24 jaar
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Grafiek 2: Aantal inwoners en aandeel jongeren 0-24 jaar periode 2008 
t/m 2040 Bron: Bevolkings- en huishoudenprognoses 2008-2025 (E’til 
2009) 
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Grafiek 3: Percentage 0-24 jaar periode 2008-2040 Bron: Bevolkings- en 
huishoudenprognoses 2008-2025 (E’til 2009) 
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Voorzieningen voor jongeren  
(hieronder vallen volwaardige jongerencentra en 

uitvoerlocaties, jeugdgebouwen en 

jongerenontmoetingsplekken)  

 

Doelgroep: 12 t/m 23 jarigen. 

 

Waarom deze fysieke voorziening tot het 

noodzakelijke fysieke basisvoorzieningenniveau 

behoort 

Voorzieningen voor jongeren zijn noodzakelijk bij het 

realiseren van de basisfunctie Ontmoeting en contact, 

omdat ze een belangrijke bijdrage leveren aan het 

verbeteren van de leefbaarheid en de sociale samenhang in 

de wijken. Daarnaast zijn ze onontbeerlijk in de 

ontwikkeling van jongeren. Ze bieden een basis voor het 

organiseren van activiteiten in de wijk, waardoor jongeren 

elkaar kunnen ontmoeten. Jongeren horen thuis in de wijk. 

Één van de noodzakelijke randvoorwaarden is dat de 

laagdrempeligheid van de voorzieningen, zowel fysiek als 

financieel, gewaarborgd dient te zijn.  

 

Huidige norm schaalgrootte/voedingsgebied 

Gemeentelijk beleid. 

 

Welke schaalgrootte/voedingsgebied is noodzakelijk 

bij deze fysieke basisvoorziening 

In elke wijk dient een voorziening voor jongeren te zijn, 

echter de vorm, uitvoerlocatie of jongerenontmoetingsplek 

is naar de behoefte van jongeren in te vullen. Jongeren zijn 

‘mobiel/dynamisch’ en ze bewegen zich wijkoverstijgend. 

Het realiseren van een voorziening voor jongeren in elke 

wijk betekent niet dat de gemeente primair 

verantwoordelijk is voor het realiseren van een dergelijke 

voorziening. Uitgangspunt is dat er nadrukkelijk bekeken 

zal worden in hoeverre bestaande voorzieningen 

(jeugdgebouwen, scholen, scoutinggebouwen) beschikbaar 

zijn voor activiteiten voor en door jongeren. Het huidige 

jeugd- en jongerenbeleid kent volwaardige jongerencentra. 

Deze kenmerken zich onder andere door het feit dat zij 

meerdere groepen jongeren tegelijkertijd kan bedienen en 

dat zij voldoen aan wettelijke eisen qua akoestiek. De 

gemeente Roermond kent op dit moment twee van deze 

centra. Op basis van de huidige behoefte wordt er vanuit 

gegaan dat deze stedelijke voorzieningen toereikend zijn 

voor de gemeente Roermond. In het algemeen geldt dat 

tijdens de uren dat de fysieke voorzieningen niet gebruikt 

worden er andere activiteiten plaats moeten kunnen 

vinden. Daarnaast is het mogelijk om fysieke 

voorzieningenniveau voor jongeren te koppelen aan 

bestaande accommodaties, zoals bijvoorbeeld een 

wijkaccommodatie of een school. Uitgangspunt blijft dat er 

idealiter in elke wijk een voorziening voor jongeren 

aanwezig is.  

 

Deze fysieke basisvoorziening en de WMO 

Prestatieveld 1 van de WMO richt zich op het algemeen 

jeugdbeleid.  

Prestatieveld 2 van de WMO richt zich op het preventief 

ondersteunen van jeugdigen met problemen bij het 

opgroeien. Voorzieningen voor jeugdigen zijn een 

belangrijke vindplaats voor jongeren, waar contact kan 

worden gelegd met deze jongeren en van waaruit eventuele 

vervolgstappen gericht op het ondersteunen van jongeren 

kunnen worden ondernomen. 

 

Ambitie 

Op basis van bovenstaande kiezen we voor: 
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o Het realiseren van volwaardige jongerencentra op 

stedelijk niveau. 

o Het op wijkniveau beschikbaar zijn van een voorziening 

voor jongeren (dit hoeft niet noodzakelijkerwijs een 

jongerencentrum te zijn).  

4.1.3 Centrum voor Jeugd en Gezin 

 

Inleiding  

 
Het programmaministerie “Jeugd en Gezin” heeft in 2007 

de eerste contouren geschetst van een Centrum voor Jeugd 

en Gezin(CJG) . Om de naam CJG te mogen gebruiken 

moet volgens dit ministerie het volgende worden 

gebundeld: 

o Jeugdgezondheidszorg (Consultatiebureaus en GGD) 

o Schakel met Bureau JZ 

o Schakel Zorg- en Adviesteams. 

 

Oftewel de vijf gemeentelijke preventieve functies; info en 

advies, toeleiding, coördinatie van zorg, licht pedagogische 

hulp en signalering. 

 

Daarbij geeft het ministerie aan dat het mogelijk is om ten 

behoeve van lokaal maatwerk de beoogde samenwerking 

uit te breiden met een aantal lokale netwerkpartners ( 

kinderopvang peuterspeelzalen, basisscholen, politie etc). 

 

De door het ministerie opgestelde profielschets van het CJG 

bevat de volgende kenmerken: 

 

o bundelt lokale functies en taken op gezondheid, 

opgroeien en opvoeden  

o is een fysiek en laagdrempelig inlooppunt  

o is in elke gemeente/wijk te vinden onder dezelfde 

naam  

o heefteen positieve uitstraling gericht op preventie 

en signalering  

o biedt echt advies en lichte hulp 

o coördineert/schakelt met alle mogelijke 

voorzieningen op jeugdbeleid, gezondheidszorg en 

jeugdzorg  

o zou mogelijkerwijs, indien nodig, bemoeizorg 

kunnen arrangeren  

o  is van en vooreen doelgroep van kinderen en 

jongeren van -9 maanden tot 23 jaar en hun ouders 

o is voor alle culturen even laagdrempelig  

o is tevens vraagbaak voor professionals  

o streeft naar uniforme signalering en,  

o maakt gebruik van verwijsindex en Elektronisch 

Kinddossier. 

 

Het ministerie is van mening dat realisering van en regie op 

het CJG aan de gemeenten is. De provincies sluiten daar 

met hun Bureaus Jeugdzorg en zorgaanbieders nauw op 

aan. Het Rijk zal in nader overleg treden ten aanzien van 

mogelijk wettelijke kader. Ten aanzien van het 

implementatietraject stelt het ministerie voor dat in 2008 

het CJG in eerste fase wordt gerealiseerd door aan te 

sluiten bij reeds lokaal ontwikkelde ambities en initiatieven. 

In 2011 dient er een landelijke dekking te zijn en dient elke 

gemeente te beschikken over een CJG . 
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Centrum voor Jeugd en Gezin 

 

Doelgroep: Jeugd en gezin. 

 

Waarom deze voorziening tot het noodzakelijke 

fysieke basisvoorzieningenniveau behoort 

Deze fysieke voorziening is noodzakelijk bij het realiseren 

van de basisfunctie Onderwijs en ontwikkeling in verband 

met het bieden van opvoed –en opgroeiondersteuning aan 

ouders en kinderen en eventuele verdere hulp bij het 

voorkomen van problemen (preventief jeugdbeleid). 

 

Huidige norm schaalgrootte/voedingsgebied 

Nog geen definitieve norm. 

 

Welke schaalgrootte/voedingsgebied is noodzakelijk 

bij deze fysieke basisvoorziening 

De schaalgrootte van deze fysieke voorziening, namelijk 

niet-wijkgebonden, wordt thans beïnvloed door het 

landelijke streven dat er stedelijk minimaal één fysieke plek 

vorm gegeven dient te worden. Daarbij speelt nadrukkelijk 

de discussie dat het realiseren van dit concept niet primair 

is gericht op een fysieke locatie. Uitgangspunt is dat we 

aansluiten bij de dekkingsgraad van de consultatiebureaus, 

die overigens geen landelijke norm kent. Daarbij wordt 

nadrukkelijk gekeken naar de mogelijkheid om het Centrum 

voor Jeugd en Gezin te combineren met andere 

voorzieningen. In het Centrum voor Jeugd en Gezin dient 

volgens het basismodel een  basistakenpakket 

jeugdgezondheidszorg met de vijf preventieve functies, 

waaronder informatie en advies aan jongeren en ouderen 

aangeboden te worden.  

 

Deze fysieke basisvoorziening en de WMO 

Prestatieveld 2 richt zich op het ondersteunen van ouders 

bij problemen met opvoeden.  

Prestatieveld 3 richt zich op het geven van informatie, 

advies en cliëntenondersteuning.  

 

Conclusie 

In afwachting van de visie op het Centrum voor Jeugd en 

Gezin kan er thans nog geen definitieve uitspraak worden 

gedaan over de schaalgrootte. Het landelijk streven is er op 

gericht dat er stedelijk minimaal een fysieke plek dient te 

worden gerealiseerd.  

4.1.4 Jongereninformatiepunten 

 

Doelgroep: 12 t/m 23 jarigen. 

 

Waarom deze fysieke voorziening tot het 

noodzakelijke fysieke basisvoorzieningenniveau 

behoort 

Het leveren van informatie en advies aan jongeren tijdens 

hun adolescentie is noodzakelijk bij het realiseren van de 

basisfunctie Ontmoeting en contact.  

 

Huidige norm schaalgrootte/voedingsgebied 

Gemeentelijk beleid. 

 

Welke schaalgrootte/voedingsgebied is noodzakelijk 

bij deze fysieke basisvoorziening 

Een jongereninformatiepunt is niet-wijkgebonden. 

Aangezien jongeren ook veelal op scholen en dergelijke 

terecht kunnen voor informatie en advies is het niet 

noodzakelijk dat elke wijk een informatiepunt voor jongeren 

kent. Daarnaast zijn jongeren erg mobiel. Deze fysieke 
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voorziening dient wel herkenbaar en laagdrempelig te zijn. 

Het is mogelijk om de jongereninformatiepunten te 

combineren met andere fysieke voorzieningen. De 

noodzakelijke schaalgrootte wordt thans beïnvloed door de 

(landelijke) ontwikkelingen op het gebied van het Centrum 

voor Jeugd en Gezin. Volgens het landelijk beleid dient in 

dit centrum een  basistakenpakket jeugdgezondheidszorg 

met de vijf preventieve functies, waaronder informatie en 

advies aan jongeren en ouderen aangeboden te worden. 

Overigens betekent de ontwikkeling van een centrum voor 

Jeugd en Gezin niet dat er overal fysieke informatiepunten 

moeten komen. Ondersteuning door middel van websites of 

inloopspreekuren in bijvoorbeeld, wijkgebouwen is ook 

mogelijk.  

 

Deze fysieke basisvoorziening en de WMO 

Prestatieveld 2 is gericht op het preventief ondersteunen 

van jongeren bij problemen met opgroeien. Het geven van 

informatie en advies is één van de vijf preventieve 

gemeentelijke functies die hieronder vallen. 

Prestatieveld 3 van de WMO richt zich op het geven van 

informatie, advies en cliëntenondersteuning.  

 

Ambitie 

Op basis van bovenstaande kiezen we voor niet 

wijkgebonden informatiepunten voor jongeren. 

De toekomstige visie op ontwikkeling van het Centrum voor 

Jeugd en Gezin  zal mogelijk van invloed zijn voor de mate 

waarop er binnen de gemeente Roermond 

jongereninformatiepunten zullen worden gerealiseerd.  

Momenteel zijn er informatiepunten in de volwaardige 

jongerencentra vormgegeven door Wel.kom. 

 

 

 
Afbeelding 7: Jongerencentrum Gotcha! 
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4.1.5 Senioren 

 

Inleiding 

Wonen, welzijn en zorg 

In 2004 zijn een visie en uitvoeringsprogramma’s wonen 

welzijn en zorg (WWZ) ontwikkeld voor de jaren 2004-

2010. Het doel is om mensen langer zelfstandig thuis te 

laten wonen en daartoe de benodigde voorwaarden te 

creëren. De visie en uitvoeringsprogramma’s zijn gericht op 

de regio Midden Limburg Oost en op de volgende 

doelgroepen: 

o Senioren 55+ 

o Mensen met een functiebeperking 

o Specifieke doelgroepen als psychiatrische patiënten, 

(ex-)verslaafden en ex-gedetineerden. 

 

De visie en lokale uitvoeringsprogramma’s bieden inzicht in 

maatschappelijke ontwikkelingen, de omvang van de 

doelgroep en het huidige aanbod op het vlak van wonen 

welzijn en zorg versus het gewenste aanbod. Per jaar 

worden werkplannen geformuleerd, uitgevoerd en 

geëvalueerd. Met andere woorden, het actuele 

woningbestand en de zorg- en welzijninstellingen zijn 

doorgelicht en afgezet tegen de gewenste situatie. Een en 

ander is vertaald in lokale uitvoeringsplannen die gericht 

zijn op het realiseren van een adequaat woningaanbod en 

dienstenstructuur. 

Uiteindelijk doel is dat mensen zelfstandig (kunnen) blijven 

wonen, dat ze zichzelf kunnen redden in de eigen omgeving 

en als er beperkingen optreden dat ze zelf of samen met 

andere de benodigde diensten organiseren.  

Voor de gemeente Roermond is een te realiseren 

basispakket geformuleerd. In relatie tot fysieke 

voorzieningen is destijds vastgesteld dat hieronder vallen: 

o een adequate lokettenstructuur en 

informatievoorziening 

o een standaard aanbod aan voorzieningen in alle 

seniorencomplexen: spreekuren, activiteiten, 

advisering, huisbezoeken etc. 

 

Concreet betekent dit dat voor de verschillende wijken, op 

basis van een analyse van de toenmalige situatie, 

strategische keuzes zijn gemaakt en zijn vastgesteld door 

de gemeenteraad van Roermond. Recentelijk heeft er een 

tussenevaluatie plaatsgevonden o.a. door een analyse van 

de huidige situatie. Ten aanzien van het noodzakelijke 

voorzieningenniveau kan worden geconcludeerd dat de 

eerste stappen in de goede richting zijn gezet doch dat het 

realiseren van het beoogde voorzieningenniveau per wijk 

nog meer aandacht verdient. 
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Schema 2: De actuele situatie met betrekking tot wonen voor senioren: 

 

VP (verpleeghuisplaats), VZ (verzorgingshuisplaats, EM (extramuralisering zorg)  
0-tredenwoningen die bestemd zijn voor een brede doelgroep (bijv. gezinnen, starters) zijn buitenbeschouwing gelaten, omdat de monitor is gericht op de woningen voor WWZ-doelgroepen.  

Deze personen behoren tot de ‘specifieke doelgroepen’ in het kader van het woonbeleid van de gemeente. 

Type woning Norm/vraag 
(norm 2015) 

Voorraad  
2004 

Totale opgave 
(2004) 

Gerealiseerd Plannen Restopgave 

In uitv. nog opp. 
Gemeente Roermond 
Grootschalig geclusterd  ca. 335 ca. 685 - ca. 350 

 
+ 60 VP 
- 118 VZ 

 

0 - 10 VZ 
- 70 VP 

- ca. 488 

Kleinschalig geclusterd ca. 525 ca. 143 + ca. 382  
 

11 1 prj / WBC 0 70 
2 prj/WBC 

+ ca. 301 

0-tredenwoning (koop) ca. 1.580 ca. 500 + ca. 1.080 
 

102 313 1.017 - ca. 352 

0-tredenwoning 
(huur) 

ca. 3.760 ca. 3.830 - ca. 70 
 

75 153 506 
1 prj 

- ca. 804 
(1 prj) 

Zorgwoning ca. 790 60 + ca. 730 
 

66 302 154 + 208 

Voormalige gemeente Roermond 
Grootschalig geclusterd  ca. 275 ca. 625 - ca. 350 

 
+ 40 VP 
- 58 VZ 
 

0 - 10 VZ 
- 70 VP 

- ca. 252 

Kleinschalig geclusterd ca. 425 ca. 115 + ca. 310 
 

11 
1 prj 

0 70 
(2 prj/WBC) 

+ 229 (excl. 2 prj / 
WBC) 

0-tredenwoning (koop) ca. 1.200 ca. 500 + ca. 700 
 

73 190 1.017 - ca. 580 

0-tredenwoning 
(huur) 

ca. 3.200 ca. 3.600 - ca. 400 
 

75 153 506 - ca. 1.234 

Zorgwoning ca. 650 0 + ca. 650 
 

58 (zorgunits) 
8  

272 154 + ca. 158 

Voormalige gemeente Swalmen 
Grootschalig geclusterd  ca. 60 ca. 60 0 + 20 VP 

- 60 VZ 
 

0 0 + 20 VP 
-  60 VZ 

Kleinschalig geclusterd ca. 100 ca. 28 + ca. 72 WBC 0 0 + ca. 72 (excl WBC) 

0-tredenwoning (koop) ca. 380 0 + ca. 380 29 123 0 + ca. 228 

0-tredenwoning 
(huur) 

ca. 560 ca. 230 ca. 330 0 0 1 prj +  ca. 330 (excl. prj) 

Zorgwoning ca. 140 ca. 60 + ca. 80 0 30 0 + ca. 50 
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Voorzieningen voor senioren 

 

Met voorzieningen voor senioren bedoelen we binnen dit 

visiedocument “fysieke objecten”, zoals uitvoerlocaties voor 

seniorenwerk. De doelgroep van deze voorzieningen zijn 

alle senioren, maar gelet op het feit dat het vaak om 

senioren gaat die in ieder geval enige mate van mobiliteit 

kennen, ligt de focus op senioren die nog in staat zijn de 

uitvoerlocatie te bereiken. Overigens gaat hiervan 

nadrukkelijk een preventieve werking uit. Door middel van 

activiteiten onder andere op het gebied van sport, 

ontmoeting en recreatie wordt immers het sociale contact 

onder senioren gestimuleerd en bijvoorbeeld eenzaamheid 

voorkomen. Daarnaast gaat er ook een belangrijke 

signaalfunctie uit van deze activiteiten. Senioren die 

deelnemen aan georganiseerde activiteiten kunnen 'hun 

praatje' kwijt en signalen van eenzaamheid, toenemende 

gezondheids- en andere lichamelijke of psychische klachten 

kunnen worden opgemerkt en opgepakt. Doel is om 

senioren in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig te 

kunnen laten functioneren en laten wonen. 

 

Doelgroep: Senioren. 

 

 

Waarom deze voorziening tot het noodzakelijke 

fysieke basisvoorzieningenniveau behoort 

Fysieke voorzieningen voor ouderen zijn noodzakelijk bij 

het realiseren van de basisfunctie Ontmoeting en contact, 

omdat ze een belangrijke bijdrage leveren aan het 

verbeteren van de leefbaarheid en de sociale samenhang in 

de wijken. Ze bieden een basis voor het organiseren van 

activiteiten in de wijk, waardoor ouderen elkaar kunnen 

ontmoeten. De mobiliteit van ouderen neemt, naar mate de 

leeftijd vordert, vaak af waardoor zij steeds vaker 

aangewezen zijn op voorzieningen in hun directe omgeving.  

 

Huidige norm schaalgrootte/voedingsgebied 

Gemeentelijk beleid  

 

Welke schaalgrootte/voedingsgebied is noodzakelijk  

bij deze fysieke basisvoorziening 

De schaalgrootte van deze fysieke voorzieningen is 

wijkgebonden. Ouderen horen thuis in de wijk. In elke wijk 

dient een voorziening voor ouderen te zijn, echter de vorm 

is naar behoefte in te vullen. Met name voor de kwetsbaren 

is het van belang dat er voor iedere wijk een voorziening 

aanwezig is die voorziet in de behoefte van ontmoeting en 

ontspanning.  Het is mogelijk om de fysieke voorzieningen 

voor ouderen te combineren met andere voorzieningen. In 

deze  accommodatie dient wel rekening te worden 

gehouden met de wensen en behoeftes van 55 plussers. De 

in het kader van de WWZ gehanteerde normering is hierin 

leidend. 

 

Deze fysieke basisvoorziening en de WMO 

Prestatieveld 1 van de WMO richt zich op het bevorderen 

van de sociale samenhang en leefbaarheid in dorpen, 

wijken en buurten. Mede gelet op de vergrijzing van deze 

wijken vormen senioren een steeds belangrijkere 

doelgroep. Senioren zijn vaak actief als mantelzorgers. 

Prestatieveld 4 richt zich op het ondersteunen van 

mantelzorgers en het bieden van steun bij het vinden van 
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adequate oplossingen.  

 

Ambitie 

Voor elke wijk dient er een voorziening aanwezig te zijn 

voor ouderen gericht op de basisfunctie  Ontmoeting en  

Ontspanning, al dan niet in combinatie met overige 

voorzieningen. Naast het in de WWZ geformuleerde 

basispakket, dat voor iedere burger toegankelijk moet zijn, 

zijn er op basis van het aantal inwoners voor alle wijken 

verschillende pakketten geformuleerd. 

 

 
Afbeelding:  MFC ’t Paradies 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3: Aantal senioren 60 t/m 90 jaar per leeftijdsklasse 2008 t/m 

2015: 
Gemeente 

Roermond 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Aantal 

inwoners 

        

60-64 3.428 3.638 3.907 4.064 4.025 4.035 4.066 4.095 

65-69  2.657 2.719 2.782 2.871 3.118 3.377 3.560 3.816 

70-74 2.138 2.220 2.274 2.351 2.415 2.495 2.541 2.599 

75-79 1.759 1.776 1.762 1.787 1.851 1.835 1.897 1.943 

80-84 1.250 1.264 1.289 1.315 1.305 1.363 1.369 1.360 

85-89 668 714 748 762 796 783 793 811 

90 e.o. 265 270 304 307 315 342 362 387 

Totaal 12.165 12.601 13.066 13.457 13.825 14.230 14.588 15.011 

Bron: Bevolkings- en huishoudenprognoses 2008-2025 (E’til 2008) 
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Roermond: demografische ontwikkeling
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Grafiek 4: bevolkingsontwikkeling gemeente Roermond 2008-2040: totaal 
aantal inwoners, jongeren tot 24 jaar en ouderen boven de 60 jaar Bron: 

Bevolkings- en huishoudenprognoses 2008-2025 (E’til 2009) 
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Grafiek 5: Ontwikkeling percentage ouderen boven 60 jaar in de periode 
2008-2040 Bron: Bevolkings- en huishoudenprognoses 2008-2025 (E’til 
2009) 
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4.2 Basisfunctie: Onderwijs en ontwikkeling 

Inleiding  

In oktober 2005 heeft de Onderwijsraad een rapport 

gepubliceerd ten aanzien van de schaalgrootte van het 

onderwijs. In dit rapport wordt uitvoerig stilgestaan bij de 

schaalvergroting in het onderwijs van de afgelopen 20 jaar. 

In deze notitie zijn een aantal belangrijke conclusies van 

genoemd rapport beknopt weergegeven. Met de 

wetenschap dat de verschillende onderzoeken naar de 

schaalvergroting ook verschillende resultaten kent, hetgeen 

volgens de Onderwijsraad heeft te maken met de wijze van 

onderzoek, zijn in dit rapport de voor- en nadelen van een 

bepaalde schaalgrootte als volgt samengevat: 

 

Voor- en nadelen van aanzienlijke schaalgrootte 

Voordelen van aanzienlijke schaalgrootte kunnen zijn: 

o breed onderwijsaanbod; meer mogelijkheden voor 

differentiatie en specialisatie 

o doelmatigheidswinst (in eerste aanleg) 

o scholengemeenschap met verschillende schooltypen 

kan integratie bevorderen 

o groter beleidsvoerend vermogen; 

professionaliteit/expertisebundeling 

o meer financiële armslag; risicospreiding en grotere 

investeringscapaciteit 

o als speler op hoger niveau mee kunnen doen (geldt 

voor alle sectoren van basisscholen tot hogescholen) 

o meer loopbaanperspectieven en 

specialiseringmogelijkheden voor het personeel. 

 

 

Nadelen van aanzienlijke schaalgrootte kunnen zijn: 

o doelmatigheidsverlies bij doorgeschoten 

schaalvergroting 

o beperking van keuzemogelijkheden qua aanbod voor 

deelnemers/ouders 

o risico van anonimiteit en verminderde betrokkenheid 

van ouders, deelnemers 

o personeel en afnemers 

o verminderde invloed op de besluitvorming van 

ouders, deelnemers en personeel 

o grote concentratie van leerlingen (met name in het 

voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs) kan 

overlast voor omgeving veroorzaken 

o ontbreken van legitimatie en controle in het geval 

van lokale of regionale monopolies. 

 

Verder is een van de conclusies van het rapport dat een 

optimale schaal vaak moeilijk is vast te stellen. Hoe groot 

moet een organisatie of bestuur zijn om effectief te zijn? 

Het probleem ligt volgens de Onderwijsraad genuanceerder. 

Verschillende beleidsniveaus, criteria en belanghebbenden 

bepalen die nuance. 

We kunnen spreken van een spanningsveld rondom deze 

aspecten. 

 

Spanningsveld 

o Leerlingen en ouders van leerlingen willen graag 

onderwijs in kleine herkenbare eenheden in de 

buurt, maar tegelijkertijd onderwijs op maat. 

o De overheid heeft vooral belang bij een zodanige 

organisatie van het onderwijs, dat het de gewenste 

resultaten oplevert tegen zo laag mogelijke 

(maatschappelijke) kosten. Terwijl ouders en 

leerlingen meer belang hechten aan onderwijs in 
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kleine herkenbare eenheden, wat wellicht meer 

kosten met zich meebrengt. 

o Schoolbesturen staan voor de opdracht het 

onderwijs zo in te richten, dat zij met een gegeven 

budget zo goed mogelijk voldoen aan de 

kwaliteitseisen van de Inspectie, maar ook aan de 

wensen van leerlingen, studenten en personeel zo 

goed mogelijk tegemoetkomen. 

o De directe omgeving van de school (omwonenden) 

heeft waarschijnlijk een voorkeur voor kleinschalige 

onderwijslocaties die zo min mogelijk overlast 

veroorzaken.  

o De vestiging van nieuwe scholen en uitbreiding van 

bestaande scholen kunnen een bron van conflicten 

zijn tussen scholen, gemeenten (die 

verantwoordelijk zijn voor de huisvesting in primair 

en voortgezet onderwijs) en de omgeving. 

 

De Onderwijsraad komt tot de conclusie dat de bestaande 

regelgeving schaalvergroting soms in de hand werkt. Het 

gevaar bestaat dat de sterkste prikkels tot schaalvergroting 

uit gaan van de bekostigingssystematiek. De toegenomen 

autonomie van instellingen vereist in ieder geval een zekere 

bestuurlijke schaalgrootte om de bijbehorende risico’s af te 

dekken. Dit hoeft overigens niet te leiden tot fysieke 

schaalvergroting, maar bedrijfseconomische 

schaalvoordelen maken dit volgens de Onderwijsraad soms 

wel verleidelijk. 

 

De raad is van mening dat ouders en leerlingen/studenten 

voldoende keuze in het onderwijsaanbod moeten hebben. 

Van belang is dat de deelnemers kunnen kiezen tussen 

verschillende scholen, opleidingen en aanbieders. Hierbij 

gaat het niet alleen om een variatie in het aanbod qua 

school- of instellingsgrootte, maar ook om variatie in 

bijvoorbeeld richting of onderwijskundig concept. Het gaat, 

kortom, om de garantie van een pluriform aanbod. 

 

De raad signaleert dat het overheidsbeleid van de 

afgelopen decennia voor vrijwel de gehele onderwijssector 

sterk gericht was op fusies van instellingen en besturen. 

Dat is terug te zien in de cijfers over de grootte van 

besturen en instellingen. Ook in het huidige beleid is een 

verdere trend van schaalvergroting te bespeuren. De 

schaalvergroting zou de kwaliteit van het onderwijs en een 

goede doorstroom van leerlingen kunnen bevorderen. 

Daarnaast zijn er echter ongewenste effecten op de 

keuzevrijheid van deelnemers en ouders, op het bestuur 

van onderwijsorganisaties en op de sociale cohesie binnen 

de opleidingen. De raad is van mening dat de voordelen 

van de schaalvergroting zorgvuldiger afgewogen moeten 

worden tegen de nadelen. 

 

Daarbij merkt de Onderwijsraad op dat de stichtingsnorm 

voor een nieuwe school een stuk hoger ligt dan de 

opheffingsnorm met als gevolg dat de oprichting van een 

nieuwe basisschool in de praktijk weinig voorkomt. 

Uitzonderingen zijn scholen in nieuwbouwwijken en scholen 

van nieuwe richtingen, zoals islamitisch en evangelisch 

onderwijs. 

 

Opheffing en stichting  

Scholen kunnen worden opgeheven als het leerlingenaantal 

gedurende drie jaar onder de opheffingsnorm zit. De 

opheffingsnorm is, afhankelijk van de leerlingendichtheid in 

een gemeente, minimaal 23 en maximaal 200. Momenteel 

is de opheffingsnorm in de gemeente Roermond bij het 

basisonderwijs 130 leerlingen. De huidige praktijk toont aan 
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dat de invoering van de lumpsumbekostiging in 2006 en de 

toenemende financiële risico’s die daarmee gepaard gaan, 

zorgen voor een verdere bestuurlijke schaalvergroting. 

Daarbij dragen kleine schoolbesturen hun taken over aan 

grotere besturen met een professioneel bureau. Deze 

besturen ondersteund door professionele bureaus zijn vaak 

beter in staat om de complexer wordende administratie te 

verzorgen en de bijbehorende financiële risico’s af te 

dekken. 

 
 

 
Afbeelding 8: School Niekée 

 
 
 
 

Tabel 4: Percentage scholen en vestigingen in het primair onderwijs, naar 
aantal leerlingen  

Aantal leerlingen   Percentage scholen Percentage 
vestigingen 

< 100 16,5% 17,4% 
< 200 48,4% 50,0% 
< 300   77,9% 79,1% 
< 400 91,1% 91,7% 
< 500 97,0% 97,2% 

Bron: Brief aan de Tweede Kamer met antwoorden op vragen van leden 
betreffende schoolgrootte, 16 maart 2004, kenmerk 
 
Tabel 5: Percentage scholen en vestigingen in het voortgezet onderwijs, 
naar aantal leerlingen 

Aantal leerlingen   Percentage scholen Percentage 
vestigingen 

< 500 26,4% 46,8% 
< 750 34,0% 60,6% 
< 1.000 43,6% 73,9% 
< 1.250   53,6% 84,6% 
< 1.500 64,9% 92,4% 
< 1.750 72,0% 96,7% 

Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2004 
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De school anno 2008 

Maatschappelijke tendensen als individualisering, 

emancipatie, internationalisering, multi-culturalisatie en 

levenslang leren hebben een andere visie op de functie van 

de school doen ontstaan. In het verleden zagen scholen 

vooral de overdracht van kennis en het aanleren van 

sociale vaardigheden als hun voornaamste taken. Daar zijn 

inmiddels vele taken bijgekomen, variërend van opvang en 

zorg tot het tegengaan van achterstanden en het 

bijbrengen van normen en waarden. Ook de positie van de 

school in de wijk is aan verandering onderhevig. Meer en 

meer wordt de school gezien als een centrum voor de wijk, 

dat van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds open is en waar 

wijkbewoners binnen kunnen lopen. Laagdrempelig en 

open. Ruimten in de school, die buiten schooltijd vaak niet 

worden benut, kunnen voor andere doeleinden worden 

gebruikt. Voor bijvoorbeeld de schaak- of 

klaverjasvereniging. Maar ook voor vergaderingen van de 

Vereniging van Eigenaren of de wijkvereniging of als 
oefenruimte voor het zangkoor.  

Dit visiedocument streeft ambities na op het gebied van 

voorzieningen. Opheffingsnormen, of stichtingsnormen 

spelen uiteraard een rol bij de uiteindelijke realisatie van 

onderwijsvoorzieningen, echter binnen dit visiedocument 

zullen we ons hier niet alleen door laten leiden. Binnen het 

uitwerken van het fysiek voorzieningenniveau binnen de 

basisfunctie onderwijs en ontwikkeling streven we naar 

multifunctionaliteit hetgeen kan betekenen dat we er 

bewust voor kiezen om van de geldende normeringen af te 

wijken. 

 

 

Afbeelding 9: Mozaïek op Kitskensberg 

 
Tabel 6: Aantal leerlingen per onderwijssoort 

Schooljaar: 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 

Bassisonderwijs 
Roermond 

4813 4851 4813                                    
4657 

Voortgezet onderwijs 
Swalmen 

528 523 428 324 

Voortgezet onderwijs 
Roermond 

4071 4043 5347 4196    

Middelbaar Beroeps 
Onderwijs 

 4456 4599 4520 

Speciaal onderwijs 430 435 446 462                                  
Hoger 

Beroepsonderwijs  

367 366 283 106 

Bron gemeente Roermond 
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4.2.1 Basisschool 

 

Doelgroep: 4 tot en met 12 jarigen. 

 

Waarom deze voorziening tot het noodzakelijke 

fysieke basisvoorzieningenniveau behoort 

Basisscholen zijn noodzakelijk bij het realiseren van de 

basisfunctie Onderwijs en ontwikkeling, omdat het een 

onderdeel is van het op maat aanbieden van educatie aan 4 

tot en met 22 jarigen. De gemeente heeft de wettelijke 

taken om mee te werken aan een verzoek om tot realisatie 

van een school over te gaan. Daarbij dient de gemeente 

wel rekening te houden met de wettelijke stichtingsnormen. 

 

Huidige norm schaalgrootte/voedingsgebied 

Wettelijke eisen (stichtings-/opheffingsnorm). 

 

Welke schaalgrootte/voedingsgebied is noodzakelijk 

bij deze fysieke basisvoorziening 

De schaalgrootte van deze voorziening wordt enerzijds 

bepaald door de vraag, oftewel door de grootte van de 

doelgroep. Daarnaast zijn er wettelijke kaders waarmee 

rekening dient te worden gehouden. Indien wordt 

afgeweken van deze kaders kan dit leiden tot additionele 

financiële verplichtingen. Met andere woorden, indien de 

gemeente het standpunt heeft dat in een bepaald gebied de 

school een essentieel onderdeel vormt van het ter plekke 

geldende voorzieningenniveau, dan kan er, met in 

achtneming van de eventuele financiële consequenties, 

afgeweken worden van de wettelijke norm.  Het 

aanvullende toetsingskader wordt daardoor dan ook 

gevormd door de leefbaarheid in de wijk en de mogelijk 

vereiste combinatie van meerdere basisvoorzieningen. 

(bijvoorbeeld de Brede School) op bovenwijks niveau. 

 

Deze fysieke basisvoorziening en de WMO 

Het prestatieveld 1 richt zich op het bevorderen van sociale 

samenhang en leefbaarheid van wijken en buurten, De 

school neemt in de ontwikkeling van wijken en buurten een 

belangrijke positie in. Het prestatieveld 2 richt zich op het 

ondersteunen van jeugdigen met problemen en ouders met 

problemen met opvoeden. Het moge duidelijk zijn dat de 

school een belangrijke positie inneemt in het signaleren van 

mogelijke problemen van ouders bij het opvoeden van hun 

kind dan wel bij jeugdigen met problemen met opgroeien 

en als zodanig een belangrijke bijdrage levert aan 

prestatieveld 2 van de WMO.  

 

Ambitie 

Op basis van het bovenstaande kiezen we primair voor een 

schaalgrootte die gebaseerd is op de wettelijke norm. Er 

bestaat de mogelijkheid om hiervan af te wijken op het 

moment dat het noodzakelijke voorzieningenniveau in de 

wijk en daarmee de leefbaarheid van de wijk, onder druk 

komt te staan op het moment dat de basisschool verdwijnt. 

Leefbaarheid wordt gezien als ‘het samenspel’ tussen de 

fysieke kwaliteit, de sociale kenmerken en de veiligheid van 

de leefbaarheid. Daarmee is dit begrip bij uitstek 

wijkgebonden. Dit betekent dus dat de schaalgrootte van 

een basisschool wordt beïnvloed door  

o de wettelijke norm 

o de leefbaarheid in de wijk 

o de mogelijk vereiste combinatie van meerdere 

basisvoorzieningen  
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4.2.2 Speciale Basisschool 

 

Doelgroep:  4 t/m 12 jarigen. 

 

Waarom deze voorziening tot het noodzakelijke 

fysieke basisvoorzieningenniveau behoort 

Speciale basisscholen zijn te onderscheiden in drie clusters, 

namelijk ‘zeer moeilijk lerend’, ‘doven en slechthorenden’ 

en ‘zeer moeilijk opvoedbaar’. Speciale basisscholen zijn 

noodzakelijk bij het realiseren van de basisfunctie 

Onderwijs en ontwikkeling, omdat het een onderdeel is van 

het op maat aanbieden van educatie aan 4 tot en met 22 

jarigen, De gemeente heeft de wettelijke taak om mee te 

werken aan een verzoek om tot realisatie van een school 

over te gaan. Daarbij dient de gemeente wel rekening te 

houden met de wettelijke stichtingsnormen. 

 

Huidige norm schaalgrootte/voedingsgebied 

Wettelijke norm. 

 

Welke schaalgrootte/voedingsgebied is noodzakelijk 

bij deze fysieke basisvoorziening 

De schaalgrootte van deze voorziening is  niet 

wijkgebonden en wordt enerzijds bepaald door de vraag, 

oftewel door de grootte van de doelgroep. Daarnaast zijn er 

wettelijke kaders waarmee rekening dient te worden 

gehouden. Indien wordt afgeweken van deze kaders leidt 

dit tot additionele financiële verplichtingen.  

 

Deze fysieke basisvoorziening en de WMO 

Prestatieveld 2 richt zich op het ondersteunen van ouders 

met problemen met opvoeden. Het moge duidelijk zijn dat 

de school een belangrijke positie inneemt in het signaleren 

van mogelijke problemen van ouders bij het opvoeden van 

hun kind en als zodanig dus een belangrijke bijdrage levert 

aan prestatieveld 2 van de WMO.   

 

Ambitie 

Ten aanzien van de speciale basisschool kiezen we voor een 

schaalgrootte die niet wijkgebonden is en die primair wordt 

bepaald door de stedelijk aanwezige behoefte naar speciaal 

onderwijs en waarbij rekening wordt gehouden met de 

geldende wettelijke stichtings-/ opheffingsnorm.  

4.2.3 Onderwijsvoorziening voor voortgezet 

onderwijs 

 

Doelgroep:  12 tot en met 18 jarigen. 

 

Waarom deze voorziening tot het noodzakelijke 

fysieke basisvoorzieningenniveau behoort 

Onderwijsinstellingen voor voortgezet onderwijs zijn 

noodzakelijk bij het realiseren van de basisfunctie 

Onderwijs en ontwikkeling, omdat het een onderdeel is van 

het op maat aanbieden van educatie aan 12 tot en met 22 

jarigen. De gemeente heeft de wettelijke taken om mee te 

werken aan een verzoek om tot realisatie van een school 

over te gaan. Daarbij dient de gemeente wel rekening te 

houden met de wettelijke stichtings- en opheffingsnormen. 

 

Huidige norm schaalgrootte/voedingsgebied 

Wettelijke norm. 

 

Welke schaalgrootte/voedingsgebied is noodzakelijk 

bij deze fysieke basisvoorziening 

De schaalgrootte van deze voorziening is regionaal en 

wordt bepaald door de vraag, oftewel door de grootte van 
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de doelgroep. De gemeente heeft de wettelijke taak om 

mee te werken aan een verzoek om tot realisatie van een 

school over te gaan. Daarbij dient de gemeente wel 

rekening te houden met de wettelijke stichtingsnormen. 

 

Deze fysieke basisvoorziening en de WMO 

Het prestatieveld 2 richt zich op het ondersteunen van 

jeugdigen met problemen en ouders met problemen met 

opvoeden. Het moge duidelijk zijn dat de school een 

belangrijke positie inneemt in het signaleren van mogelijke 

problemen van ouders bij het opvoeden van hun kind dan 

wel bij jeugdigen met problemen met opgroeien en als 

zodanig een belangrijke bijdrage levert aan prestatieveld 2 

van de WMO.  

 

Ambitie  

Ten aanzien van de onderwijsvoorziening voor voortgezet 

onderwijs kiezen we voor een schaalgrootte op regionaal 

niveau dat primair wordt bepaald door de aanwezige 

behoefte naar voortgezet onderwijs waarbij rekening wordt 

gehouden met de geldende wettelijke stichtings-/ 

opheffingsnorm.  

 
 

Afbeelding 10: Gilde Opleidingen Kasteel Hillenraedstraat 

4.2.4 Onderwijsvoorziening voor beroepsonderwijs 

 

Doelgroep: 16 t/m 22 jarigen. 

 

Waarom deze voorziening tot het noodzakelijke 

fysieke basisvoorzieningenniveau behoort 

Onderwijsinstellingen voor beroepsonderwijs zijn 

noodzakelijk bij het realiseren van de basisfunctie 

Onderwijs en ontwikkeling, omdat het een onderdeel is van 

het op maat aanbieden van educatie aan 16 tot en met 22 

jarigen, waarmee een plaats op de arbeidsmarkt kan 

worden verworven. 

 

Huidige norm schaalgrootte/voedingsgebied 

Wettelijke norm. 

 

Welke schaalgrootte/voedingsgebied is noodzakelijk  

bij deze fysieke basisvoorziening 

De schaalgrootte van deze fysieke voorziening is regionaal 

en wordt bepaald door de vraag, oftewel door de grootte 

van de doelgroep. De gemeente heeft de wettelijke taak om 

mee te werken aan een verzoek om tot realisatie van een 

school over te gaan. Daarbij dient de gemeente wel 

rekening te houden met de wettelijke stichtingsnormen. 

 

Deze fysieke basisvoorziening en de WMO 

Het hoofddoel van de WMO is meedoen, elke burger moet 

meedoen aan de samenleving. Startpunt is de eigen kracht 

van mensen. Mensen zijn primair zelf verantwoordelijk voor 

hun welbevinden en het zelfstandig functioneren in de 

maatschappij. Zij zijn daartoe onder andere in staat door 

hun opleidingsniveau.  
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Ambitie  

Ten aanzien van de onderwijsvoorziening voor 

beroepsonderwijs kiezen we voor een schaalgrootte op 

regionaal niveau dat primair wordt bepaald door de 

aanwezige behoefte naar beroepsonderwijs en waarbij 

rekening wordt gehouden met de geldende wettelijke 

stichtings-/ opheffingsnorm.  
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Kinderopvang en Peuterspeelzalen 

 

Inleiding 

 

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben in 

december 2007, naar aanleiding van de brief van het 

ministerie OCW aan de Tweede Kamer “Samen leren, 

Samen Spelen “, de notitie “harmonisatie wet- en 

regelgeving peuterspeelzaalwerk en kinderopvang” 

opgesteld. Deze notitie is een reactie op de 

Kabinetsplannen voor een sluitend systeem voor 

kinderopvang 0-4 jarigen  

 

De plannen van het kabinet zijn gebaseerd op 4 

uitgangspunten1:  

 

o een voortvarende aanpak van taalachterstanden bij 

jonge kinderen, 100% bereik van doelgroepkinderen 

van 2 en 3 jaar 

o realiseren van optimale mogelijkheden voor alle 

ouders met betrekking tot de combinatie van arbeid 

en zorg 

o kinderen moeten ‘samen spelen en samen leren’, 

daarom wil het kabinet de verschillende 

voorzieningen voor voor -en vroegschoolse educatie 

harmoniseren 

o het bevorderen van integratie en het voorkomen van 

segregatie.  

 

Onder het motto “samen leren, samen spelen van alle 

kinderen” streeft het ministerie naar een harmonisatie van 

voorzieningen op dit gebied. Er wordt gesignaleerd dat voor 

kinderen in de leeftijd tussen de 2 en 4 jaar de afgelopen 

decennia 2 typen voorzieningen zijn ontstaan; de 

peuterspeelzalen en de kinderopvangcentra. De 

peuterspeelzalen zijn gericht op het samen leren spelen 

met andere kinderen. Kinderopvang is een belangrijke 

voorwaarde voor ouders om arbeid en zorg te kunnen 

combineren. Overeenkomst is dat in beide voorzieningen 

het ontmoeten van andere kinderen en het stimuleren van 

de ontwikkeling centraal staan. Verschillen tussen 

voorzieningen hebben vooral te maken met de wijze van 

financiering tussen beide voorzieningen en met de duur van 

het verblijf in de voorziening. Bij peuterspeelzalen is sprake 

van decentraal beleid, meestal vanuit de publieke sector 

georganiseerd. Kinderopvangcentra zijn private instellingen, 

‘marktpartijen’ voortvloeiend uit de systematiek van 

vraagfinanciering van de Wet kinderopvang. In 

peuterspeelzalen worden veel taalstimuleringsprogramma’s 

aangeboden. Binnen de kinderopvangcentra is dit veel 

minder het geval. Het ministerie is van mening dat dit een 

segregatiebevorderend effect kan hebben. Het ministerie 

van OC en W roept de gemeenten op om zorg te dragen 

voor de planning van voorzieningen. Schoolbesturen en 

maatschappelijke ondernemers zijn als uitvoerende 

partners van een VVE aanbod zelf eindverantwoordelijk 

voor hun eigen (financiële) bedrijfsvoering. Gemeenten zijn 

hierbij echter een belangrijke partner, omdat zij in staat 

zijn sturing te geven aan planning van voorzieningen.  

 

Volgens het kabinet kunnen de volgende instrumenten door 

gemeenten worden ingezet om planning van voorzieningen 

te ondersteunen: 

 

o Bij ver -of nieuwbouw van een basisschool kan ook 

een accommodatie voor een brede voorziening voor 

de opvang van 0-4 jarigen (of indien gewenst een 

breder perspectief) gerealiseerd worden. Gemeenten 
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zijn niet verantwoordelijk voor huisvesting ten 

behoeve van kinderopvang, maar kunnen wel 

stimuleren dat schoolbesturen bij ver- of 

nieuwbouwplannen van basisscholen samenwerking 

te zoeken met andere partners, zoals ondernemers 

in de kinderopvang 

o In bestemmingsplannen moet voldoende ruimte 

ingepland worden voor dergelijke voorzieningen 

o Bij herstructurering van wijken moeten ondernemers 

in de kinderopvang, schoolbesturen en andere 

maatschappelijke partners in een vroegtijdig 

stadium worden betrokken.  

 

Het ministerie is van mening dat daarbij de volgende 

instrumenten door gemeenten kunnen worden ingezet 

om de beoogde samenwerking te bevorderen: 

 

o De lokale educatieve agenda als overlegmiddel en 

‘bindend’ instrument voor partners in het lokale 

onderwijs- en jeugdbeleid 

o Onderwijshuisvesting en accommodatiebeleid 

o Zorgstructuren in en rond de scholen te faciliteren 

o Lokaal kindvolgsysteem 

o Afstemming en ontwikkelen doorgaande leerlijnen 

VVE 

o Ontwikkeling van brede scholen.  

 

In haar ledenbrief van februari 2008, waarin onder 

andere nogmaals aandacht wordt gevraagd voor 

bovenstaande ontwikkeling, geeft het VNG o.a. aan dat 

Gemeenten deze ontwikkeling naar harmonisatie wet- 

en regelgeving zien als een eerste stap in het 

doorgroeien naar een hoogwaardige pedagogische 

basisvoorziening voor kinderen van 0-4 jaar en op 

lange termijn ook voor kinderen 0-12 jaar. Deze 

hoogwaardige pedagogische basisvoorziening, bedoeld 

voor alle kinderen van 0 – 12 jaar, is voor veel 

gemeenten het uiteindelijk streefdoel.  

 

 
Tabel 7: Opgevangen kinderen per soort voorziening, peildatum 1-10-2006 

 Aantal opgevangen kinderen 

Buitenschoolse Opvang 583 
Kinderopvang 461 
Peuterspeelzaal 685 

Bron: gemeente Roermond 

4.2.5 Peuterspeelzalen 

 

Doelgroep: 0 t/m 3 jarigen. 

 

Waarom deze voorziening tot het noodzakelijke 

fysieke basisvoorzieningenniveau behoort 

Peuterspeelzalen zijn noodzakelijk bij het realiseren van de 

basisfunctie Onderwijs en ontwikkeling. Het beleid van de 

gemeente Roermond is er op gericht dat een groot 

percentage van de doelgroepkinderen gebruik maken van 

een voorschoolse voorziening. Dit onder andere als 

voorbereiding op het onderwijs in de basisschool. Het 

belangrijkste doel is om kinderen aan de school laten 

wennen door ze bij elkaar in klassen te zetten, en ze 

tegelijkertijd door ze veel te laten spelen niet van hun eigen 

wereld te doen vervreemden of een weerzin tegen de 

school te doen ontwikkelen. Het voornaamste wat kinderen 

aldaar leren is met anderen samenwerken en naar de 

leerkracht luisteren. 
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Huidige norm schaalgrootte/voedingsgebied 

Huidig beleid.  

 

Welke schaalgrootte/voedingsgebied is noodzakelijk 

bij deze fysieke basisvoorziening 

De schaalgrootte van deze fysieke voorziening is 

wijkgebonden, onder andere omdat het in de wijk een 

belangrijke ontmoetingsfunctie heeft. Daarnaast is het in 

het belang van de ontwikkeling van het kind in de 

leeftijdscategorie van 0 tot 12 jaar dat deze ontwikkeling 

ononderbroken plaatsvindt en idealiter in de directe woon- 

en leefomgeving plaatsvindt. De fysieke voorzieningen voor 

0 tot en met 3 jarigen kunnen goed gecombineerd worden. 

Uitgangspunt voor het definiëren van de daadwerkelijke 

schaalgrootte is het leveren van maatwerk. 

 

Deze fysieke basisvoorziening en de WMO 

Het hoofddoel van de WMO is meedoen, elke burger, jong 

en oud, moet kunnen meedoen aan de samenleving en 

kunnen deelnemen aan het sociaal maatschappelijk 

verkeer. Het is van belang om burgers op zo’n vroegst 

mogelijke leeftijd daartoe te ondersteunen en voor te 

bereiden. Prestatieveld 2 richt zich o.a. op het 

ondersteunen van jeugdigen met problemen met opgroeien 

en het ondersteunen van problemen van ouders met 

problemen met opvoeden. Peuterspeelzalen Vervullen een 

belangrijke functie in het vroegtijdig signaleren van 

eventuele problemen op dit gebied. 

 

Ambitie 

De schaalgrootte van peuterspeelzalen is wijkgebonden, 

mede gelet op het belang om peuterspeelzalen, 

basisscholen, kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang 

zoveel mogelijk in elkaars nabijheid te positioneren. 

4.2.6 Kinderdagverblijven 

 

Doelgroep: 0 t/m 3 jarigen. 

 

Waarom deze voorziening tot het noodzakelijke 

fysieke basisvoorzieningenniveau behoort 

Een kinderdagverblijf is bedoeld om kinderen op te vangen 

van werkende of studerende ouders. In Nederland is het 

gebruikelijk dat kinderen tot hun 4e verjaardag op een 

kinderdagverblijf zitten. 

Kinderdagverblijven zijn noodzakelijk bij het realiseren van 

de basisfunctie Onderwijs en ontwikkeling. Kinderen dienen 

verantwoord te worden opgevangen als de ouders werken. 

 

Huidige norm schaalgrootte/voedingsgebied 

Uitbreidingsregeling ministerie SZW. 

 

Welke schaalgrootte/voedingsgebied is noodzakelijk 

bij deze fysieke basisvoorziening 

De schaalgrootte voor kinderdagverblijven wordt bepaald 

door de vraag, oftewel door de grootte van de doelgroep. 

De schaalgrootte van deze fysieke voorziening is bij 

voorkeur wijkgebonden, onder andere omdat het in de wijk 

een belangrijke ontmoetingsfunctie heeft. Daarnaast is het 

in het belang van de ontwikkeling van het kind in de 

leeftijdscategorie van 0 tot 12 jaar dat deze ontwikkeling 

ononderbroken plaatsvindt en idealiter in de directe woon- 

en leefomgeving plaatsvindt. Uitgangspunt voor het 

definiëren van de daadwerkelijke schaalgrootte is het 

leveren van maatwerk. 

 

Deze fysieke basisvoorziening en de WMO  

Het hoofddoel van de WMO is meedoen, elke burger, jong 

en oud, moet kunnen meedoen aan de samenleving en 
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kunnen deelnemen aan het sociaal maatschappelijk 

verkeer. In dat kader vervult een kinderdagverblijf een 

belangrijke rol omdat het de ouders van het kind in staat 

stelt om te werken.  

 

Ambitie 

De schaalgrootte van het kinderdagverblijf wordt bepaald 

door de vraag. De schaalgrootte van deze fysieke 

voorziening is bij voorkeur wijkgebonden. Daarbij is het van 

belang om peuterspeelzalen, basisscholen, 

kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang zoveel 

mogelijk in elkaars nabijheid te positioneren. 

4.2.7 Buitenschoolse opvang 

 

Doelgroep: 4 t/m 12 jarigen. 

 

Waarom deze voorziening tot het noodzakelijke  

fysieke basisvoorzieningenniveau behoort 

Fysieke voorzieningen voor 0 tot en met 3 jarigen zijn 

noodzakelijk bij het realiseren van de basisfunctie 

Onderwijs en ontwikkeling, In toenemende mate werken 

beide ouders. Kinderen dienen ook na school verantwoord 

te worden opgevangen als de ouders werken. Daarnaast is 

het in het belang van de ontwikkeling van het kind in de 

leeftijdscategorie van 0 tot 12 jaar dat deze ontwikkeling 

ononderbroken plaatsvindt en idealiter in de directe leef -en 

woonomgeving plaatsvindt. 

 

Huidige norm schaalgrootte/voedingsgebied 

Uitbreidingsregeling ministerie SZW 

 

 

Welke schaalgrootte/voedingsgebied is noodzakelijk  

bij deze fysieke basisvoorziening 

De schaalgrootte voor buitenschoolse opvang wordt 

bepaald door de vraag, oftewel door de grootte van de 

doelgroep. De schaalgrootte van deze fysieke voorziening is 

bij voorkeur wijkgebonden. De fysieke voorzieningen voor 0 

tot en met 3 jarigen kunnen goed gecombineerd worden. 

Uitgangspunt voor het definiëren van de daadwerkelijke 

schaalgrootte is het leveren van maatwerk. In het kader 

van de huidige ministeriële regeling wordt om inhoudelijke 

redenen duidelijk de voorkeur uitgesproken voor een 

directe koppeling tussen de school en de buitenschoolse 

opvang. 

 

Deze fysieke basisvoorziening en de WMO  

Het hoofddoel van de WMO is meedoen, elke burger, jong 

en oud, moet kunnen meedoen aan de samenleving en 

kunnen deelnemen aan het sociaal maatschappelijk 

verkeer. In dat kader vervult de Buitenschoolse Opvang 

een belangrijke rol omdat het de ouders van het kind in 

staat stelt om te werken.  

 

Ambitie 

De schaalgrootte van de buitenschoolse opvang wordt 

bepaald door de vraag. Daarbij is het van belang om 

peuterspeelzalen, basisscholen, kinderdagverblijven en 

buitenschoolse opvang zoveel mogelijk in elkaars nabijheid 

te positioneren. Om inhoudelijke redenen wordt de 

voorkeur uitgesproken voor een directe koppeling tussen de 

school en de buitenschoolse opvang op waar mogelijk 

wijkniveau (onder andere afhankelijk van de aanwezige 

behoefte in de desbetreffende wijken). 
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4.3 Basisfunctie: Beweging en ontspanning  

4.3.1 Gymnastiekaccommodaties 

 

Doelgroep: 4 t/m 12 jarigen. 

 

Waarom deze voorziening tot het noodzakelijke 

fysieke basisvoorzieningenniveau behoort 

Het beleid van de gemeente Roermond is gericht op het 

creëren en in stand houden van een op maat gesneden 

aanbod en gebruik van geschikte sportaccommodaties, 

waarbij een ieder de mogelijkheid wordt geboden om op 

een verantwoorde wijze sport te beoefenen. Naast de 

maatschappelijke functie die sport heeft wordt ook de 

recreatieve functie een steeds belangrijker fundament voor 

het exploiteren van sportaccommodaties. Sport draagt bij 

aan de ontwikkeling van mensen in het bijzonder die van de 

jeugd.  

 

Huidige norm schaalgrootte/voedingsgebied 

Gemeentelijk beleid. 

 

Welke schaalgrootte/voedingsgebied is noodzakelijk 

bij deze fysieke basisvoorziening 

De schaalgrootte van deze fysieke voorziening is 

wijkgebonden en wordt mede bepaald door de vraag, 

oftewel door de grootte van de doelgroep. In het kader van 

de nog op te stellen visie op sportaccommodaties in 

Roermond 2015 zal nadrukkelijk worden ingegaan op de 

aspecten schaalgrootte en voedingsgebied.  

 

 

 

 

Deze fysieke basisvoorziening en de WMO 

Gymnastiekaccommodaties vervullen een belangrijke rol in 

het kader van prestatieveld 1, het bevorderen van de 

sociale samenhang en leefbaarheid in wijken en buurten.  

 

Ambitie 

Op basis van bovenstaande kiezen we voor wijkgebonden 

gymnastiekaccommodaties. Daarbij dient te worden 

opgemerkt dat de thans in ontwikkeling zijnde visie 

Sportaccommodaties 2015 – 2020 van invloed kan zijn op 

de toekomstige schaalgrootte. 

4.3.2 Multifunctionele sport- en 

bewegingsvoorzieningen 

(Fysieke sportvoorzieningen, sporthal) 

 

Doelgroep: Inwoners van de gemeente Roermond. 

 

Waarom deze voorziening tot het noodzakelijke 

fysieke basisvoorzieningenniveau behoort 

Multifunctionele sport -en bewegingsvoorzieningen zijn 

noodzakelijk bij het realiseren van de basisfunctie Beweging 

en ontspanning, de fysieke voorzieningen dragen bij aan 

het welbevinden van de burger in de stad Roermond. Een 

dergelijke multifunctionele voorziening vormt een 

versterking ten opzichte van “losse” fysieke voorzieningen. 

Mogelijk dat multifunctionaliteit ook in de financiële zin 

voordelen oplevert.  

 

Huidige norm schaalgrootte/voedingsgebied 

Gemeentelijk beleid. 
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Welke schaalgrootte/voedingsgebied is noodzakelijk 

bij deze fysieke basisvoorziening 

Het vaststellen van de noodzakelijke schaalgrootte wordt 

beïnvloed door de volgende uitgangspunten. Enerzijds dient 

er een voldoende aanbod aan fysieke sport- en 

bewegingsvoorzieningen aanwezig te zijn. Anderzijds 

dienen de fysieke voorzieningen binnen een dermate 

afstand van de burger te zijn gesitueerd dat die afstand niet 

als “drempel” wordt gezien om van de voorziening gebruik 

te maken. De schaalgrootte wordt daardoor met name 

bepaald op de aanwezige behoefte en is daarmee niet 

wijkgebonden.  

 

Deze fysieke basisvoorziening en de WMO 

Het hoofddoel van de WMO is “meedoen”. Er is een sterke 

relatie tussen de aanwezigheid van fysieke voorzieningen 

op het gebied van sport -en bewegen en het behalen van 

de doelstellingen van de WMO. Burgers van Roermond 

worden in staat gesteld om zowel georganiseerd dan wel 

ongeorganiseerd verband sport te beoefenen. Sport als 

middel draagt bij aan de ontplooiing en integratie van 

mensen.  

 

Ambitie  

Op basis van bovenstaande kiezen we voor niet 

wijkgebonden multifunctionele sport –en 

bewegingsvoorzieningen. Daarbij dient te worden 

opgemerkt dat de thans in ontwikkeling zijnde visie 

Sportaccommodaties 2015 – 2020 van invloed kan zijn op 

de toekomstige schaalgrootte. 

 

 
Afbeelding 11: Jo Gerrishal 

 

4.3.3 Zwembad  

 

Doelgroep: Inwoners van de gemeente Roermond. 

 

Waarom deze voorziening tot het noodzakelijke 

fysieke basisvoorzieningenniveau behoort 

De gemeente Roermond streeft er naar om burgers de 

mogelijkheid te geven om te sporten en te bewegen naar 

eigen voorkeur. Om dit te kunnen realiseren zijn op dit 

gebied goede basisvoorzieningen nodig.  

 

Huidige norm schaalgrootte/voedingsgebied 

Gemeentelijk beleid. 
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Welke schaalgrootte/voedingsgebied is noodzakelijk 

bij deze fysieke basisvoorziening 

De schaalgrootte van deze fysieke voorziening is stedelijk 

en deels regionaal en wordt bepaald door de vraag, oftewel 

door de behoefte van de doelgroep. 

 

Deze fysieke basisvoorziening en de WMO 

 

Het hoofddoel van de WMO is “meedoen”. Er is een sterke 

relatie tussen de aanwezigheid van fysieke voorzieningen 

op het gebied van sport- en bewegen en het behalen van 

de doelstellingen van de WMO. Burgers van Roermond 

worden in staat gesteld om zowel georganiseerd dan wel 

ongeorganiseerd verband sport te beoefenen. 

 

Ambitieniveau 

De schaalgrootte van deze fysieke voorziening is stedelijk 

en deels regionaal en wordt bepaald door de vraag, oftewel 

door de behoefte van de doelgroep. 
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4.4 Basisfunctie: Gezondheid 

4.4.1 Jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau) 

 

Doelgroep: Baby’s en peuters van 0 tot 4 jaar en hun 

ouders. 

 

Waarom deze voorziening tot het noodzakelijke 

fysieke basisvoorzieningenniveau behoort 

Het consultatiebureau voorziet onder andere in het 

wettelijke basispakket jeugdgezondheidszorg. Het is een 

laagdrempelige voorziening voor ouders en kinderen om 

gezondheidsproblemen en/of beperkingen in een vroeg 

stadium te signaleren. 

 

Huidige norm schaalgrootte/voedingsgebied 

Niet wijkgebonden. 

 

Welke schaalgrootte/voedingsgebied is noodzakelijk 

bij deze fysieke basisvoorziening 

De schaalgrootte van deze fysieke voorziening is niet 

wijkgebonden en wordt voornamelijk bepaald door de 

frequentie van bezoek en de mobiliteit van de doelgroep. 

Het is mogelijk om de consultatiebureaus te combineren 

met andere voorzieningen. In het Centrum voor Jeugd en 

Gezin dient volgens het basismodel het basistakenpakket 

jeugdgezondheidszorg en informatie en advies aan 

jongeren en ouders aangeboden te worden. Overigens 

betekent dit niet dat er overal fysieke voorzieningen 

moeten komen. Ondersteuning door middel van websites of 

inloopspreekuren in bijvoorbeeld wijkgebouwen is ook 

mogelijk.  

 

Deze fysieke basisvoorziening en de WMO 

Prestatieveld 2 richt zich op het ondersteunen van ouders 

bij problemen met opvoeden.  

Prestatieveld 3 richt zich op het geven van informatie, 

advies en cliëntenondersteuning.  

Ten aanzien van beide prestatievelden vervult het 

consultatiebureau een belangrijke functie.  

 

Ambitie 

De schaalgrootte van consultatiebureaus is niet 

wijkgebonden en wordt mede bepaald door de frequentie 

van bezoek en de mobiliteit van de doelgroep. Toch is een 

consultatiebureau op een basisschool niet wenselijk in 

verband met een andere doelgroep 0-4 / 4-12 jarigen en 

het feit dat er ook een ruimte moet zijn om de kinderen 

medisch te onderzoeken. Naast het realiseren van een 

fysieke voorziening wordt er naar gestreefd om deze functie 

te combineren met bestaande voorzieningen zoals een 

basisschool. Daarnaast zullen de consultatiebureau’s een 

belangrijke rol vervullen in de ontwikkeling van de CJG’s. 
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5 Voorzieningen voor Eerstelijnszorg 

(eerste lijn: o.a. huisartsen, thuiszorg, fysiotherapeuten) 

 

Doelgroep: inwoners van de gemeente Roermond. 

 

Waarom deze voorziening tot het noodzakelijke 

fysieke basisvoorzieningenniveau behoort 

Fysieke voorzieningen voor eerstelijnszorg zijn noodzakelijk 

bij het realiseren van deze basisfunctie Gezondheid, 

aangezien er een breed palet aan fysieke voorzieningen 

dient te zijn, waar mensen met gezondheidsproblemen 

en/of beperkingen terecht kunnen. De eerstelijnszorg is de 

“ruggengraat”van onze gezondheidszorg. Het is de zorg die 

dicht in de buurt van mensen is en direct toegankelijk. 

Daarmee is de eerstelijnszorg onmisbaar in het realiseren 

van kwalitatief goede en betaalbare zorg en ondersteuning 

die voor iedereen toegankelijk is. Reeds bestaande 

initiatieven binnen de curatieve zorg worden verbreed naar 

andere zorgverleners die vanuit langdurige zorg, preventie 

en maatschappelijke ondersteuning betrokken zijn. 

Verbreding van de eerste lijn wordt gezocht in het 

aanbrengen van meer samenhang in het aanbod van 

hulpverlening. Er wordt daarbij niet uitgegaan van het bij 

hulpverleners beschikbare aanbod, maar juist van de vraag 

van de cliënt/hulpvrager. 

 

Huidige norm schaalgrootte/voedingsgebied 

Landelijke normen: o.a. College Tarieven 

gezondheidszorgnorm. 

 

 

 

Welke schaalgrootte/voedingsgebied is noodzakelijk 

bij deze fysieke basisvoorziening 

De schaalgrootte van deze fysieke voorziening is  niet-

wijkgebonden, Landelijke kengetallen, die o.a. door de 

eigen branche worden gehanteerd, bepalen uiteindelijk de 

schaalgrootte van deze voorzieningen. Daarbij wordt de 

schaalgrootte sterk beïnvloed door actuele ontwikkelingen 

op dit gebied. Denk daarbij aan de steeds toenemen 

vercommercialisering van deze bedrijfstak. Daarnaast wordt 

de schaalgrootte ook beïnvloed door bijvoorbeeld de 

frequentie van bezoek en de mobiliteit van de doelgroep. 

Het is mogelijk om de eerstelijnszorg te combineren met 

andere voorzieningen. In de praktijk zien we deze 

combinaties ook in toenemende mate worden gerealiseerd.  

 

Deze fysieke basisvoorziening en de WMO 

Prestatieveld 5 richt zich op het bevorderen van de 

deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het 

zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of 

een chronisch psychisch probleem en van mensen met een 

psychosociaal probleem. 

 

Ambitie 

De komende jaren verandert de organisatie van de 

eerstelijnszorg. Huisartsen, fysiotherapeuten en 

verloskundigen gaan beter samenwerken om 

samenhangende zorg in de wijk te leveren. Ook gaan 

artsen, verpleegkundigen en paramedici hun werk 

efficiënter verdelen. Er komen bijvoorbeeld meer 

praktijkondersteuners in de huisartspraktijken. We kiezen 

er voor om  deze ontwikkeling nauwlettend te volgen en 

continue te toetsen aan de criteria van leefbaarheid. De 

wetenschap dat de gemeente nauwelijks invloed op de 

schaal waarop deze voorzieningen worden gerealiseerd, 
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ontslaat ons niet van de verplichting om daar waar mogelijk 

in het proces te interveniëren.  

 

6 Voorzieningen voor Tweedelijnszorg 

(tweede lijn: o.a. ziekenhuis, RIAGG/GGZ) 

 

Doelgroep: inwoners van de gemeente Roermond. 

 

Waarom deze voorziening tot het noodzakelijke 

fysieke basisvoorzieningenniveau behoort 

Fysieke voorzieningen voor tweedelijnszorg zijn 

noodzakelijk bij het realiseren van deze basisfunctie 

Gezondheid, aangezien er een breed palet aan fysieke 

voorzieningen dient te zijn, waar mensen met 

gezondheidsproblemen en/of beperkingen terecht kunnen.  

Let wel, tweedelijnszorg bestaat uit ziekenhuizen en 

geestelijke gezondheidszorg. Toegang tot deze zorg krijgt u 

alleen na verwijzing van een zorgverlener uit de 

eerstelijnszorg. 

 

Huidige norm schaalgrootte/voedingsgebied 

Landelijke normen. 

 

Welke schaalgrootte/voedingsgebied is noodzakelijk 

bij deze fysieke basisvoorziening 

Het Nederlands Instituut voor Accreditatie van 

Ziekenhuizen (NIAZ) wil ziekenhuizen stimuleren om door 

middel van productontwikkeling de organisatorische 

kwaliteit van zorg te verbeteren en te (waar-)borgen. 

Belangrijk ontwikkelingen ten aanzien van de 

organisatiestructuur van de tweede lijnszorg zijn 

weergegeven in de volgende tabel: 

 

 

 

 

 

Tweedelijns-

organisatievorm 

Toelichting 

Geïntegreerd 

medisch 

specialistisch bedrijf 

Ziekenhuizen krijgen een meer patiënt- en 

procesgerichte organisatiestructuur, doordat 

specialisten organisatorisch en financieel 

integreren met de zorginstelling.  

Decentrale 

ziekenhuizen 

Reguliere, niet-klinische zorg vormt een steeds 

groter deel van het aanbod aan ziekenhuiszorg. De 

decentrale ziekenhuisvorm zou kunnen zorgen 

voor patiëntgerichte, klantvriendelijke en goed 

bereikbare zorg en een snelle diagnostiek en 

behandeling van niet complexe klachten. 

Concentratie van 

hoogtechnologische 

zorg 

De klinieken krijgen steeds meer te maken met 

een kostbare, gespecialiseerde infrastructuur, 

waar veel complexe interventiezorg plaatsvindt. 

Explosieve groei van technologie en 

wetenschappelijke kennis leidt tot verschuivingen 

van kliniek naar polikliniek en dagbehandeling. 

Centrale ziekenhuisvormen zouden deze kostbare, 

bijzondere en intensieve zorg en nieuwe 

technische innovaties kunnen leveren. Huidige 

praktijkvoorbeelden zijn de interventiecentra voor 

complexe topzorg en poliklinische 

dagbehandelcentra. 

Een andere belangrijke ontwikkeling is de voortgaande 

fusering van ziekenhuizen. Gestimuleerd door de 

overheid zagen ziekenhuizen in schaalvergroting de 

mogelijkheid hun onderhandelingspositie te versterken, 

ruimte te geven aan ambities van de medische staf, en hun 

positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Daarnaast 
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integreert ook de huisartsenzorg steeds meer met het 
ziekenhuis.  

Ziekenhuizen zullen om de patiënt doorstroom te 

bevorderen meer “short-stay” mogelijk moeten maken. Om 

de overgang van het ziekenhuis naar thuiszorg of 

verpleeghuis te bevorderen, zijn in veel ziekenhuizen 

liaison- of  transferverpleegkundigen werkzaam. 

Eveneens wordt geïnvesteerd in: 

o transmurale zorgstructuren 

o zorgnetwerken 

o transferpunten  
o verdere uitbouw van care voorzieningen 

Deze fysieke basisvoorziening en de WMO 

Prestatieveld 5 richt zich op het bevorderen van de 

deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het 

zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of 

een chronisch psychisch probleem en van mensen met een 

psychosociaal probleem. 

 

Ambitie  

De komende jaren zal de organisatie van de 

tweedelijnszorg sterk aan verandering onderhevig zijn. De 

gemeente heeft nauwelijks invloed op de schaal waarop 

deze voorzieningen worden gerealiseerd. Dit neemt niet 

weg dat wij deze veranderingen continue zullen blijven 

volgen en daar waar nodig in dit proces zullen 

interveniëren. De leefbaarheid in de stad/de wijk zal daarbij 

het criterium zijn waaraan we deze ontwikkeling zullen 

toetsen.  

 

 

 

 

 

 
Afbeelding 12: Laurentius Ziekenhuis 
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7 Basisfunctie: Kunst en cultuur  

Inleiding  

Cultuur bepaalt mede de kwaliteit van leven van een stad 

en daarmee ook de aantrekkingkracht van een stad op 

bewoners. Het gaat dan niet alleen om het kunstenaanbod, 

maar ook om alle andere ontastbare aspecten van cultuur. 

De aanwezigheid van culturele instellingen als musea, 

theaters en festivals kan zorgen voor een sterke lokale 

binding van bewoners met een bepaalde plek of tussen 

bewoners onderling. Het belang hiervan heeft ook een 

economische dimensie, wat indirect tot uiting komt in 

bijvoorbeeld de waarde van het vastgoed. Daarnaast 

versterkt cultuur ook de persoonlijke en 

identiteitsontwikkeling van bewoners zelf, hetgeen – hoewel 

indirect en op lange termijn – tot uiting komt in 

economische graadmeters als opleidingsniveau, welzijn en 

welvaartsniveau. Bij de ontwikkeling van stedelijke 

gebieden worden nieuwe cultuurgebouwen (theaters, 

musea) door projectontwikkelaars ingepland om een gebied 

imago, prestige en levendigheid te geven. De beperkte 

alternatieve gebruiksmogelijkheden van deze gebouwen 

vormen voor projectontwikkelaars een risico. De 

aantrekkelijkheid van een overheidsinvestering waarmee de 

cultuurgebouwen worden gerealiseerd, doet dit risico echter 

vaak teniet. Omdat de voorkeur vaak uitgaat naar de 

uitstraling en aantrekkingskracht van grootschalige en 

geplande cultuurvoorzieningen, krijgt kleinschalige en/of 

ongeplande cultuur bij stedelijke ontwikkeling nog weinig 

aandacht. Toch kunnen galeries, buurttheaters, 

broedplaatsen en ander kleinschalige en ongeplande cultuur 

voor het slagen van een stedelijk gebied een minstens zo 

belangrijke rol spelen. Cultuur is bindmiddel, zowel tussen 

bewoners en een plek als tussen bewoners onderling 

Cultuur speelt, als medebepalend in de kwaliteit van de 

lokale omgeving, niet alleen een rol in de vestiging maar 

ook in het (ver)blijven van bewoners. Lokaal kan de 

aanwezigheid van cultuur (kunstenaars, culturele 

instellingen en activiteiten, galeries, enzovoort) en het 

bezoek daaraan bij bewoners leiden tot trots op hun buurt 

of stad en het zich daarmee identificeren. Naast 

grootschalige gaat het ook om kleinschalige, 

buurtgebonden cultuur. Dit lokale cultuuraanbod kan 

bewoners binden met een plek of met andere lokale 

bewoners (sociale cohesie). Deze sociale en ruimtelijke 

binding heeft vervolgens weer zijn effect op de zorg voor de 

omgeving en de bereidheid lokaal te investeren. 
 

8 Voorzieningen op het gebied van Kunst en cultuur  

(Theater, Centrum voor de kunsten, Basisbibliotheek, 

Cultureel podium voor de jeugd, Museum, Horeca met 

culturele programmering) 

 

Doelgroep: alle inwoners gemeente Roermond. 

 

Waarom deze voorziening tot het noodzakelijke 

fysieke basisvoorzieningenniveau behoort 

Fysieke voorzieningen op het gebied van Kunst en cultuur 

zijn noodzakelijk bij het realiseren van de basisfunctie 

Kunst en cultuur omdat een gemeenschap zonder culturele 

voorzieningen niet is voor te stellen, zeker gezien het 

aantal amateurverenigingen dat actief is in Roermond. Door 

uitvoeringen, repetities, optochten e.d. brengen ze leven in 

de brouwerij en geven een ziel aan een wijk / 

gemeenschap.  

 

Huidige norm schaalgrootte/voedingsgebied 
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Geen norm. 

 

Welke schaalgrootte/voedingsgebied is noodzakelijk 

bij deze fysieke basisvoorziening 

Niet wijkgebonden, dit is afgeleid van landelijke normen. 

Op zich zijn er geen wetten die stellen dat cultuur moet. 

Een theater als basisvoorziening binnen de basisfunctie 

kunst en cultuur past bij het voorzieningenniveau van onze 

stad. 

 

Deze fysieke basisvoorziening en de WMO 

Cultuur kan een bijdrage leveren aan de prestatievelden 

binnen de WMO. Niet de WMO als wet, maar de 

ontwikkeling van het accommodatiebeleid en in het 

bijzonder de ontwikkeling brede school zijn bepalend voor 

de mogelijkheden van cultuur. Daarnaast leiden deze 

combinaties tot ontmoeting en sociaal contact. Uit 

onderzoek is gebleken dat cultuur in belangrijke mate bij 

kan dragen aan ontwikkeling van de eigen identiteit van 

kinderen. Daarom wordt door het Rijk gestuurd op een 

culturele loopbaan binnen het onderwijs. Samenwerking 

met scholen en opvang is onontbeerlijk. 

 

 

 
Afbeelding 13: Stedelijk Museum Roermond 

Ambitie 

We kiezen voor niet-wijkgebonden voorzieningen op het 

gebied van kunst en cultuur. De schaalgrootte wordt 

voornamelijk bepaald op basis van de aanwezige behoefte. 
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4.6 Basisfunctie: Sociaal Vangnet 

De basisfunctie Sociaal Vangnet sluit nauw aan bij het 

WMO-beleid. Daarin wordt de visie op de rol van de 

inwoners en de rol van de gemeente als volgt verwoord: 

‘De gemeente spreekt inwoners van Roermond allereerst 

aan als burger. Een burger die participeert in de 

samenleving en daarbij de eigen verantwoordelijkheid 

neemt. De gemeente investeert in de sociale infrastructuur 

van Roermond om hiermee voorwaarden te scheppen zodat 

burgers de verantwoordelijkheid voor zichzelf én anderen 

kunnen nemen. Juist de onderlinge verbanden tussen 

(groepen) mensen en organisaties maken het mogelijk dat 

zoveel mogelijk burgers mee (gaan) doen en blijven doen 

aan de samenleving. De gemeente vormt een vangnet voor 

degenen met beperkingen die zichzelf, en ondanks hulp van 

hun netwerk, niet weten te redden en een beroep moeten 

doen op de zorg in het kader van de Wet maatschappelijke 

ondersteuning. Vanuit dit kader geeft de gemeente 

Roermond inhoud aan de prestatievelden van de Wet 

maatschappelijke ondersteuning.  

 

Lokale situatie 

De landelijke daling van het percentage huishoudens met 

een laag inkomen is ook in de gemeente Roermond 

zichtbaar. In 2004 moet nog 11,9% van de huishoudens 

rondkomen van een inkomen onder de lage inkomensgrens. 

Een raming van de doelgroepen in 2007 van Stimulansz 

komt voor de groep huishoudens dat hiervan moet 

rondkomen inmiddels uit op 7,04%.  

Een andere bevestiging van de daling van het aantal 

huishoudens dat rond moet komen van een laag inkomen is 

de daling van het aantal huishoudens dat (langdurig) moet 

leven van een bijstandsuitkering.  Desondanks gaat het om 

een groot aandeel huishoudens, die behoren tot de 

risicogroep, namelijk in totaal 6,4%, waarvan 3,7% 

langdurig van een uitkering leeft. 

 
Tabel 8: Aantal huishoudens met uitkering 

 2007 2008 

Totaal aantal huishoudens met een WWB-, IOAW/Z- 
of bbz-uitkering 

1.579   1.512 

Waarvan langdurig (= langer dan drie jaar) 908  866 

Bron: gemeente Roermond 

 

Dit beeld blijkt ook uit de cijfers uit de Sociaal Economische 

Verkenningen 2007 van de gemeente Roermond. Het 

werkloosheidspercentage is de afgelopen jaren fors 

gedaald. Ook het aantal arbeidsongeschikten met een 

uitkering nam af. Desondanks blijft het 

werkloosheidspercentage bovengemiddeld hoog met 

11,6%, evenals het aantal mensen met een WW-, WAO-, 

WAZ- of Wajong uitkering (in totaal 14,1% in 2006). 

 

Sinds 2005 kunnen mensen met (problematische) schulden 

terecht bij het Loket Schuldhulpverlening van de afdeling 

Sociale Zaken van de gemeente Roermond.  

 
Tabel 9: aantal problematische schulden 

Aantal mensen met problematische schulden Jaartal 

144 2005 
319 2006 
401 2007 

Bron: gemeente Roermond 
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9 Maatschappelijke Opvang (MOV) 

 

Doelgroep: Dak- en thuislozen en mensen in crisissituaties 

 

Waarom deze voorziening tot het noodzakelijke 

fysieke basisvoorzieningenniveau behoort 

Voorzieningen Maatschappelijke Opvang zijn noodzakelijk 

bij het realiseren van de basisfunctie Sociaal Vangnet, 

omdat ze een belangrijke bijdrage leveren aan het 

verbeteren van de leefbaarheid. 

 

Huidige norm schaalgrootte/voedingsgebied 

Roermond vervult volgens de landelijke richtlijnen een 

regiofunctie. Daarnaast kan de mate van ‘overlast’ door de 

doelgroep van invloed zijn op de omvang van de 

voorziening.  

 

Welke schaalgrootte/voedingsgebied is noodzakelijk 

bij deze fysieke basisvoorziening 

De schaalgrootte van deze fysieke voorzieningen is 

regionaal en wordt bepaald door de gemeente Venlo, die de 

rol van de centrumgemeente vervult in onze subregio en 

verantwoordelijk voor de realisatie van deze voorzieningen.  

 

Deze fysieke basisvoorziening en de WMO 

Maatschappelijke opvang (MO) biedt (crisis)opvang en 

hulpverlening aan. De opvang is bedoeld voor mensen die 

in een zodanige probleemsituatie verkeren dat opvang 

noodzakelijk is. Het doel van maatschappelijk opvang is het 

wegnemen van een crisissituatie en mensen op weg helpen 

naar een betere leefwereld. Onder de maatschappelijke 

opvang vallen de organisaties: algemene crisisopvang, dak- 

en thuislozenzorg, en vrouwenopvang.  

Prestatieveld 7 richt zich op het bieden van 

maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang en 

het voeren van beleid ter bestrijding van geweld, dat door 

iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer is 

gepleegd. 

 

 

 
 

 
Afbeelding 15: Dagopvang MOV 

 

 

 

Ambitie 

De schaalgrootte van de maatschappelijke 

opvangvoorziening is regionaal en wordt bepaald door de 

gemeente Venlo die in deze de rol van centrum gemeente 

vervult. De gemeente richt zich op de aanwezige 

problematiek in Midden-Limburg-Oost (Drang en Dwang). 

Omtrent de noodzakelijke omvang van de voorziening vindt 

afstemming plaats met de centrumgemeente.  
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4.7 Basisfunctie: Arbeidsparticipatie 

4.7.1 CWI / UWV 

 

Doelgroep: Werknemers en uitkeringsgerechtigden binnen  

de regio. 

 

Waarom deze voorziening tot het noodzakelijke 

fysieke basisvoorzieningenniveau behoort 

Een CWI / UWV is noodzakelijk bij het realiseren van de 

basisfunctie Arbeidsparticipatie, omdat het een belangrijke 

bijdrage levert aan het de arbeidsparticipatie van burgers. 

Het is niet reëel, noch wenselijk om de arbeidsmarkt 

wijkgebonden of zelfs lokaal in te richten. Dus moet je daar 

ook niet je fysieke voorzieningen op inrichten. Een lokale 

voorziening op wijkniveau, creëert de indruk dat 

arbeidsmarkt op wijkniveau bereikbaar is. Door gewenning 

kunnen belemmeringen ontstaan die de stap naar een 

regionale arbeidsmarkt groter maken.   

 

Huidige norm schaalgrootte/voedingsgebied 

Landelijk beleid. 

 

Welke schaalgrootte/voedingsgebied is noodzakelijk 

bij deze fysieke basisvoorziening 

De schaalgrootte van deze fysieke voorzieningen is 

regionaal. Voor CWI / UWV is een landelijke verdeling 

gemaakt. Het is regionaal georiënteerd, omdat de 

arbeidsmarkt ook regionaal is.  

 

Deze fysieke basisvoorziening en de WMO  

Het hoofddoel van de WMO is meedoen, elke burger, jong 

en oud, moet kunnen meedoen aan de samenleving en 

kunnen deelnemen aan het sociaal maatschappelijk verkeer 

Er wordt reeds wordt er een sterk beroep gedaan op de 

eigen verantwoordelijkheid en kracht van mensen. Dit sluit 

naadloos aan bij de gedachte achter de WMO. 

 

 
Afbeelding 16: CWI/Afdeling Sociale zaken Roermond 
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10 Gemeentelijke afdeling Sociale Zaken 

 

Doelgroep: Uitkeringsgerechtigden binnen  de gemeente 

Roermond. 

 

Waarom deze voorziening tot het noodzakelijke  

fysieke basisvoorzieningenniveau behoort 

Een Gemeentelijke afdeling Sociale Zaken is noodzakelijk 

bij het realiseren van de basisfunctie Arbeidsparticipatie, 

omdat het een belangrijke bijdrage levert aan het de 

arbeidsparticipatie van burgers. Het is niet reëel, noch 

wenselijk om de arbeidsmarkt wijkgebonden of zelfs lokaal 

in te richten. Dus moet je daar ook niet je fysieke 

voorzieningen op inrichten. Een lokale voorziening op 

wijkniveau, creëert de indruk dat arbeidsmarkt op 

wijkniveau bereikbaar is. Door gewenning kunnen 

belemmeringen ontstaan die de stap naar een regionale 

arbeidsmarkt groter maken.   

   

Huidige norm schaalgrootte/voedingsgebied 

Landelijk beleid. 

 

Welke schaalgrootte/voedingsgebied is noodzakelijk  

bij deze fysieke basisvoorziening 

De schaalgrootte van deze fysieke voorzieningen is 

regionaal. Voor CWI is een landelijke verdeling gemaakt. 

Het is regionaal georiënteerd, omdat de arbeidsmarkt ook 

regionaal is.  

 

Deze fysieke basisvoorziening en de WMO 

Er wordt reeds een sterk beroep gedaan op de eigen 

verantwoordelijkheid en kracht van mensen. Dit sluit 

naadloos aan bij de gedachte achter de WMO. 

 
 
 
 
Grafiek 6: WWB-uitkeringen 2007 
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Bron: gemeente Roermond 
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11 Productiehuis 

 

Doelgroep: Werkgevers en werkzoekenden. 

 

Waarom deze voorziening tot het noodzakelijke 

fysieke basisvoorzieningenniveau behoort 

Een Productiehuis is noodzakelijk bij het realiseren van de 

basisfunctie Arbeidsparticipatie, omdat het een belangrijke 

bijdrage levert aan het de arbeidsparticipatie van burgers. 

Het is niet reëel, noch wenselijk om de arbeidsmarkt 

wijkgebonden of zelfs lokaal in te richten. Dus moet de 

fysieke voorzieningen daar ook niet op ingericht worden. 

Een lokale voorziening op wijkniveau, creëert de indruk dat 

arbeidsmarkt op wijkniveau bereikbaar is. Door gewenning 

kunnen belemmeringen ontstaan die de stap naar een 

regionale arbeidsmarkt groter maken.   

 

Huidige norm schaalgrootte/voedingsgebied 

Gemeentelijk beleid. 

 

Welke schaalgrootte/voedingsgebied is noodzakelijk 

bij deze fysieke basisvoorziening 

De schaalgrootte van deze fysieke voorzieningen is 

regionaal. Voor CWI is een landelijke verdeling gemaakt. 

Het is regionaal georiënteerd, omdat de arbeidsmarkt ook 

regionaal is.  

 

Deze fysieke basisvoorziening en de WMO 

Het hoofddoel van de WMO is meedoen, elke burger, jong 

en oud, moet kunnen meedoen aan de samenleving en 

kunnen deelnemen aan het sociaal maatschappelijk 

verkeer. Er wordt reeds wordt er een sterk beroep gedaan 

op de eigen verantwoordelijkheid en kracht van mensen 

door de wijze waarop het Productiehuis is ingericht. Het 

Productiehuis is een initiatief van de gemeente Roermond 

om werkzoekenden uit Roermond te kwalificeren en te 

bemiddelen naar banen bij werkgevers in de regio. Het 

Productiehuis richt zich zowel op werkgevers als op 

werkzoekenden. Werkzoekenden kunnen er onder het 

motto ‘Samen werken aan werk’ aan een breed scala van 

reïntegratieactiviteiten deelnemen. Einddoel is om in een 

eigen inkomen te kunnen voorzien. Werkgevers kunnen bij 

het Productiehuis terecht voor het uitbesteden van werk, 

het inlenen van arbeidskrachten en het vervullen van 

reguliere vacatures. Dit sluit naadloos aan bij de gedachte 

achter de WMO.  

 

Ambitie 

Op basis van bovenstaande kiezen we voor een CWI/UWV, 

afdeling bijstandszaken en een productiehuis met een 

regionaal voedingsgebied. 

 

 
Afbeelding 17: Logo Productiehuis 
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Fysieke 
voorzieningen 
noodzakelijk per 
regio 
 

Fysieke 
voorzieningen 
noodzakelijk 
niet-

wijkgebonden 

Fysieke 
voorzieningen 
noodzakelijk  per 

wijk 

12 Schematisch overzicht fysiek 

voorzieningenniveau 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overzicht fysieke voorzieningen noodzakelijk per wijk: 
 
o Voorzieningen voor jongeren  
o Gymnastiekaccommodatie 
o Voorzieningen voor senioren 
o Basisscholen 
o Peuterspeelzalen 
o Kinderdagverblijven  
o Buitenschoolse Opvang 
o Onderwijsinstellingen voor basisonderwijs 
 
Overzicht fysieke voorzieningen noodzakelijk  niet-
wijkgebonden: 
 
o Onderwijsinstelling voor beroepsonderwijs 
o Onderwijsinstelling voor voortgezet onderwijs 
o Onderwijsinstelling voor speciaal basisonderwijs 
o Scoutinggebouwen 
o Wijkaccommodatie 
o Centrum voor Jeugd en Gezin 
o Zwembad 
o Multifunctionele sport- en beweegvoorzieningen (m.u.v. 

zwembad) 
o Jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau) 
o Eerste- en tweedelijnszorg  
o Voorzieningen voor Kunst en Cultuur (Theater Centrum voor 

kunsteducatie, Basisbibliotheek, Museum, Cultureel podium voor 
de jeugd, Horeca met culturele programmering) 

o Jongereninformatiepunten 
 
Overzicht fysieke voorzieningen noodzakelijk  

stadsoverstijgend (regio):  

 
o Maatschappelijke opvang (MOV) 
o CWI /UWV  
o Productiehuis 
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13 Overzicht ambitieniveau per basisvoorziening 
Basisvoorziening Ambitie 

Multifunctionele accommodatie / gemeenschapshuis De huidige keuze voor niet wijkgebonden multifunctionele accommodaties.  

Voorzieningen voor jongeren Op basis van bovenstaande kiezen we voor: 
o Het realiseren van volwaardige jongerencentra op stedelijk niveau. 
o Het op wijkniveau beschikbaar zijn van een voorziening voor jongeren.  

Jongereninformatiepunten Op basis van bovenstaande kiezen we voor niet-wijkgebonden informatiepunten voor jongeren. 
De toekomstige visie op ontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin  zal mogelijk van invloed zijn voor de 
mate waarop er binnen de gemeente Roermond aanvullende jongereninformatiepunten zullen worden gerealiseerd.  

Wijkvoorzieningen voor senioren In elke wijk dient er een voorziening te zijn voor ouderen gericht op de basisfunctie  Ontmoeting en  Ontspanning, 
al dan niet in combinatie met overige voorzieningen. Naast het in de WWZ geformuleerde basispakket, dat voor 
iedere burger toegankelijk moet zijn, zijn er op basis van het aantal inwoners voor alle wijken verschillende 
pakketten geformuleerd 

Basisschool Op basis van bovenstaande kiezen ten aanzien we primair voor een schaalgrootte die gebaseerd is op de wettelijke 
norm. Er bestaat de mogelijkheid om hiervan af te wijken op het moment dat het noodzakelijke 
voorzieningenniveau in de wijk en daarmee de leefbaarheid van de wijk, onder druk komt te staan op het moment 
dat de basisschool verdwijnt. Leefbaarheid wordt gezien als ‘het samenspel’ tussen de fysieke kwaliteit, de sociale 
kenmerken en de veiligheid van de leefbaarheid. Daarmee is dit begrip bij uitstek wijkgebonden. Dit betekent dus 
dat de schaalgrootte van een basisschool wordt beïnvloed door  

o de wettelijke norm 
o de leefbaarheid in de wijk 
o de mogelijk vereiste combinatie van meerdere basisvoorzieningen  

Speciale basisschool Ten aanzien van de speciale basisschool kiezen we voor een schaalgrootte die niet wijkgebonden is en die primair 
wordt bepaald door de aanwezige behoefte naar speciaal onderwijs en waarbij rekening wordt gehouden met de 
geldende wettelijke stichtings-/ opheffingsnorm.  

Onderwijsvoorzieningen voor voortgezet onderwijs Ten aanzien van de onderwijsvoorziening voor voortgezet onderwijs kiezen we voor een schaalgrootte op regionaal 
niveau dat primair wordt bepaald door de aanwezige behoefte naar voortgezet onderwijs waarbij rekening wordt 
gehouden met de geldende wettelijke stichtings-/ opheffingsnorm. 

Onderwijsvoorzieningen voor beroepsonderwijs Ten aanzien van de onderwijsvoorziening voor beroepsonderwijs kiezen we voor een schaalgrootte op regionaal 
niveau dat primair wordt bepaald door de aanwezige behoefte naar beroepsonderwijs en waarbij rekening wordt 
gehouden met de geldende wettelijke stichtings-/ opheffingsnorm.  
 

Peuterspeelzalen De schaalgrootte van peuterspeelzalen is wijkgebonden, mede gelet op het belang om peuterspeelzalen, 
basisscholen, kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang zoveel mogelijk in elkaars nabijheid te positioneren. 

Kinderdagverblijven De schaalgrootte van het kinderdagverblijf wordt bepaald door de vraag. De schaalgrootte van deze fysieke 
voorziening is bij voorkeur wijkgebonden. Daarbij is het van belang om peuterspeelzalen, basisscholen, 
kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang zoveel mogelijk in elkaars nabijheid te positioneren. 

Buitenschoolse opvang De schaalgrootte van de buitenschoolse opvang wordt bepaald door de vraag. Daarbij is het van belang om 
peuterspeelzalen, basisscholen, kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang zoveel mogelijk in elkaars nabijheid 
te positioneren. Om inhoudelijke redenen wordt de voorkeur uitgesproken voor een directe koppeling tussen de 
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school en de buitenschoolse opvang. 

Centrum voor jeugd en gezin In afwachting van de visie op het Centrum voor Jeugd en Gezin kan er thans nog geen definitieve uitspraak worden 
gedaan over de schaalgrootte. Het landelijk streven is er op gericht dat er stedelijk minimaal een fysieke plek dient 
te worden gerealiseerd.  

Gymnastiekaccomodaties Op basis van bovenstaande kiezen we voor wijkgebonden gymnastiekaccommodaties. Daarbij dient te worden 
opgemerkt dat de thans in ontwikkeling zijnde visie Sportaccommodaties 2015 – 2020 van invloed kan zijn op de 
toekomstige schaalgrootte. 

Multifunctionele sport- en bewegingsvoorzienningen Op basis van bovenstaande kiezen we voor niet wijkgebonden multifunctionele sport – en bewegingsvoorzieningen. 
Daarbij dient te worden opgemerkt dat de thans in ontwikkeling zijnde visie Sportaccommodaties 2015 – 2020 van 
invloed kan zijn op de toekomstige schaalgrootte. 

Zwembad De schaalgrootte van deze fysieke voorziening is stedelijk en deels regionaal en wordt bepaald door de vraag, 
oftewel door de behoefte van de doelgroep. 

Jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau) De schaalgrootte van consultatiebureaus is niet-wijkgebonden en wordt mede bepaald door de frequentie van 
bezoek en de mobiliteit van de doelgroep.  

Voorzieningen voor Eerstelijnszorg De komende jaren verandert de organisatie van de eerstelijnszorg. Huisartsen, fysiotherapeuten en verloskundigen 
gaan beter samenwerken om samenhangende zorg in de wijk te leveren. Ook gaan artsen, verpleegkundigen en 
paramedici hun werk efficiënter verdelen. Er komen bijvoorbeeld meer praktijkondersteuners in de 
huisartspraktijken. We kiezen er voor om  deze ontwikkeling nauwlettend te volgen en continue te toetsen aan de 
criteria van leefbaarheid. De wetenschap dat de gemeente nauwelijks invloed op de schaal waarop deze 
voorzieningen worden gerealiseerd, ontslaat ons niet van de verplichting om daar waar mogelijk in het proces te 
interveniëren.  

Voorzieningen voor Tweedelijnszorg De komende jaren zal de organisatie van de tweedelijnszorg sterk aan verandering onderhevig zijn. De gemeente 
heeft nauwelijks invloed op de schaal waarop deze voorzieningen worden gerealiseerd.  
Dit neemt niet weg dat wij deze veranderingen continue zullen blijven volgen en daar waar nodig in dit proces zullen 
interveniëren. De leefbaarheid in de stad/ de wijk zal daarbij het criterium zijn waaraan we deze ontwikkeling zullen 
toetsen.  

Voorzieningen op het gebied van Kunst en cultuur We kiezen voor niet wijkgebonden voorzieningen op het gebied van kunst en cultuur. De schaalgrootte wordt 

voornamelijk bepaald op basis van de aanwezige behoefte. 

Maatschappelijke opvang (MOV) De schaalgrootte van de maatschappelijk opvangvoorziening is regionaal en wordt bepaald door de gemeente Venlo 
die in deze de rol van centrum gemeente vervult. De gemeente kan op basis van de aanwezige problematiek, met 
de centrumgemeente de discussie voeren omtrent de noodzakelijke omvang van de voorziening. 

CWI/UWV  Op basis van bovenstaande kiezen we voor een CWI/UWV, afdeling bijstandszaken en een productiehuis met een 
regionaal voedingsgebied.   

Gemeentelijke afdeling Sociale Zaken Op basis van bovenstaande kiezen we voor een CWI/UWV, afdeling bijstandszaken en een productiehuis met een 
regionaal voedingsgebied.   

Productiehuis Op basis van bovenstaande kiezen we voor een CWI/UWV, afdeling bijstandszaken en een productiehuis met een 
regionaal voedingsgebied.   
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Slotwoord  
 
In dit document is de ambitie beschreven die de gemeente 

Roermond heeft ten aanzien van een aantal noodzakelijke 

fysieke voorzieningen in het sociale domein. Het vormt als 

zodanig dan ook een basis om het realisering- bestaansrecht 

van een voorziening te toetsen. Op basis van huidige 

inzichten is in dit document eveneens de schaalgrootte van 

deze voorzieningen beschreven. Het verschil in schaalgrootte 

toont aan dat niet in alle wijken een even sterke inzet van 

basisvoorzieningen nodig is. De voorziening moet er zijn, het 

is immers een basisvoorziening, maar de mate waarin mag 

variëren en is onder andere afhankelijk van de situatie en de 

verwachte effectiviteit ter plaatse. Dit visiedocument is  een 

bevestiging van het grote belang dat de gemeente 

Roermond hecht aan het basisvoorzieningenniveau dat wij 

nastreven binnen het sociale domein. We realiseren ons dat 

de feitelijke verantwoordelijkheid tot realisatie van deze 

voorzieningen deels bij andere partijen ligt. Ook zijn we ons 

er terdege van bewust dat deze ontwikkelingen sterk worden 

beïnvloed door maatschappelijke trends en initiatieven van 

derden. Dit neemt niet weg dat wij deze visie als 

uitgangspunt willen gebruiken bij toekomstige 

ontwikkelingen en als zodanig nodigen wij partijen dan ook 

uit om in gezamenlijkheid deze uitdaging aan te gaan. 
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Bijlage 1: Overzicht bestaande 

voorzieningen 
 

Hierbij een overzicht van de bestaande voorzieningen, zoals 

deze zijn aangeleverd door de verschillende 

beleidsmedewerkers bij de nulmeting. 

De nummers van de voorzieningen corresponderen met de 

nummers op de kaarten in bijlage 2. Hiermee wordt een 

overzicht verkregen van de locatie en spreiding van de 

voorzieningen. 

 
Naam voorziening Wijk 

1. Wegwijzer Loket Kastelenbuurt 

2. Gemeenschapshuis de Vlonder Hoogvonderen 

3. Zalencentrum de Velderie Roermondse Veld 

4. Zalencentrum de Donderie Kastelenbuurt 

5. Gemeenschapshuis de Duup Asenray en buitengebied 

6. Kiekeboe Swalmen en Heistraat en 
Kroppestraat 

7. Gemeenschapshuis Robijn Martin-Giessen Bosstraat 

8. Infopunt Lunastraat Planetenbuurt 

9. Gemeenschapshuis ‘t Sjoolpaad Kapel/ Muggenbroek 

10. Gemeenschapshuis het Katoenen 
Dorp 

Roer/Roerzuid 

11. Gemeenschapshuis het Witte Kerkje Roerzicht/Voorstad 

12. Wijkcentrum ‘t Trefpunt De Kemp 

13. Wijkgebouw Tegelarijeveld Tegelarijeveld/Broekhin 

14. CWI/UWV Binnenstad 

14. Gemeentelijke afdeling Sociale Zaken Binnenstad 

15. Productiehuis Binnenstad 

16. Stadsbibliotheek Binnenstad 

17. Centrum voor de Kunsten Binnenstad 

  

18. t Paradies Binnenstad 

19. Stichting Hervormd Jeugdwerk Hoogvonderen 

20. Stichting O.K. 160 De Kemp 

21. Stichting Waterscouting Roermond Tegelarijeveld/Broekhin 

22. Stichting Jeugdraad H. Hartparochie Hoogvonderen 

23. H. Jozef Parochie Leeuwen Leeuwen 

24. Laurentiusparochie Maasniel Kern Maasniel 

25. Stichting Waterscouting Beatrixgroep Maas/Maashaven 

26. Stichting Scouting St. Hubertus Roer/Roerzuid 

27. De Blokhut Swalmen-Centrum 

28. Consultatiebureau Swalmen Swalmen-Centrum 

29. Consultatiebureau Herten Herten 

30. Consultatiebureau Westhoven De Wijher 

31. GGD Noord en Midden Limburg Vrijveld 

32. AMW Midden Limburg, vestiging 
Roermond 

Binnenstad 

33. AMW Midden Limburg, vestiging 
Swalmen 

Swalmen-Centrum 

34. Gotcha Componistenbuurt 

35. De Terp Roermondse Veld 

36. Mita Swalmen-Centrum 

37. Difference De Kemp 

38. De Vlonder Hoogvonderen 

39. Kinderboerderij Donderberg Componistenbuurt 

40. Kinderboerderij Dierenweide Herten Herten 

41. Speeltuin Kitskensberg Kitskensberge.o. 

42. Bureau Jeugdzorg Binnenstad 

43. GGZ centrum Roermondse Veld 

44. Mutsaersstichting Binnenstad 

45. Pension Roerzicht Roerzicht/Voorstad 

46. psz Bruin de Beer Tegelarijeveld/Broekhin 

47. psz Keuls pötje De Kemp 

48. psz Olleke Bolleke Kitskensberge.o. 

49. psz ‘t Döbbelsteentje Vrijveld 

50. psz De Regenboog Kastelenbuurt 

51. psz Hummeltjeshonk 1 en 2 Componistenbuurt 

52. Lolliepot Roermondse Veld 

53. groep 0: bs. De Zonnewijzer Roermondse Veld 

54. psz Maasniel Kern Maasniel 

55. psz Roezemoes Hoogvonderen 

56. psz De Boefjes Herten 

57. psz Juupke Leeuwen 

58. psz Kapel Muggenbroek Kapel/ Muggenbroek 

59. psz Aan de Roer Roer/Roerzuid 

60. psz Ópke Döpke Roer/Roerzuid 
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61. de Brink Hoogvonderen 

62. Aan de Roer Roer/Roerzuid 

63. de Stapsteen Herten 

64. de Steenen Brug Binnenstad 

65. de Zonnewijzer Roermondse Veld 

66. St. Alfonsus Kapel/ Muggenbroek 

67. Vincent van Gogh Componistenbuurt 

68. Leeve Leeuwen 

69. t Mozaiek Kitskensberge.o. 

70. Ankertje Kompas Kastelenbuurt 

71. de Bloesem Hoogvonderen 

72. de Schakel Kern Maasniel 

73. St. Laurentius Tegelarijeveld/Broekhin 

74. St. Hubertus Herten 

75. Willem de Zwijger Vrijveld 

76. Vrije school Leeuwen 

77. Montessori Kern Maasniel 

78. de Mortel Swalmen-Centrum 

79. St. Theresia Swalmen en Heistraat en 
Kroppestraat 

80. Heide Martin-Giessen Bosstraat 

81. St. Lambertus Swalmen en Heistraat en 
Kroppestraat 

82. de Balans  Kastelenbuurt 

83. de Balans  Kapel/ Muggenbroek 

84. de Spoorzoeker Roermondse Veld 

85. Herman Broeren Kitskensberge.o. 

86. Mgr. Hanssen Roer/Roerzuid 

87. de Ortolaan Kern Maasniel 

88. BC Broekhin Kern Maasniel 

89. Mavo Roermond Kern Maasniel 

90. Niekée Kastelenbuurt 

91. Lyceum Schöndeln Kapel/ Muggenbroek 

92. Petrus Donders Kapel/ Muggenbroek 

93. Sportpark Pierre Massy Roer/Roerzuid 

94. Sportpark RKAVC Asenray en buitengebied 

95. Sportpark Leeuwen Leeuwen 

96. Sportpark Kitskensberg Kitskensberge.o. 

97. Sportpark de Wijher Kern Maasniel 

98. Sportpark de Wolfsberg Herten 

99. Sportpark de Bosberg Swalmen-Centrum 

100. Sportpark Hoenderberg Boukoul 

101. Sporthal Jo Gerris Kern Maasniel 

102. Sporthal Donderberg Componistenbuurt 

103. Sportzaal Offerkamp Herten 

104. Sportpark Hammerveld Roer/Roerzuid 

105. Sporthal Swalmen Martin-Giessen Bosstraat 

106. Sportpark de Wijher, TC Maasniel Kern Maasniel 

107. Tennispark Ace Herten 

108. Tennispark Hattem, TC NIP Roer/Roerzuid 

109. Tennispark Oude Baan Asselt 

114. Har Cox hal Martin-Giessen Bosstraat 

110. Zwembad de Roerdomp kern Maasniel 

111. zwembad de Bosberg Martin-Giessen Bosstraat 

112. gymnastieklokaal Hoogvonderen hoogvonderen 

113. gymnastieklokaal Lambertusschool Swalmen Heistraat en Kroppestraat 

114. gymnastieklokaal basisschool Heide Martin-Giessen Bosstraat 

115. stedelijk museum Roermond Andersonweg 
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Bijlage 2: Wijkindeling 

Gemeentelijke Basis 

Administratie 
 

Zie bijgaande kaarten 

Legenda: 

 
 Arbeidsparticipatie 

14. CWI/UWV Binnenstad Looskade 2, 6040  

14. Gemeentelijke afdeling 
Sociale Zaken 

Binnenstad 
Looskade 2, 6040  

15. Productiehuis Binnenstad Schipperswal 36  

 
 Beweging en ontspanning 

93. Sportpark Pierre Massy Roer/Roerzuid Leropperweg 1, 6041 PB  

94. Sportpark RKAVC Asenray en 
buitengebied Dorpsstraat 5 

95. Sportpark Leeuwen Leeuwen Louveldweg 1, 6041 AE 

96. Sportpark Kitskensberg Kitskensberg 
e.o. Oude keulsebaan 6045 GB  

97. Sportpark de Wijher Kern Maasniel Jagerstraat 1, 6042 KA  

98. Sportpark de Wolfsberg Herten Gerbergaweg 20, 6049 EE  

99. sportpark de Bosberg Swalmen-
Centrum Sportparklaan 4, 6071 RA 

100. sportpark Hoenderberg Boukoul Hoenderberg 4, 6071 NA  

101. sporthal Jo Gerris Kern Maasniel Achilleslaan 2A, 6042 JG 

102. sporthal Donderberg Componistenb
uurt Donderbergweg 36, 6043 JH 

103. Sportzaal Offerkamp Herten Putkamp 6, 6049 AK  

104. Sportpark Hammerveld Roer/Roerzuid Burg. Geuljanslaan 1, 6041 NA 

105. Sporthal Swalmen Martin-Giessen 
Bosstraat Peelveldlaan 40, 6071 TV 

106. Sportpark de wijher, TC 
Maasniel 

Kern Maasniel 
Jagerstraat 5, 6042 KA 

107. Tennispark Ace Herten Natronchemieweg 10, 6049 
CN 

108. Tennispark Hattem, TC 
NIP 

Roer/Roerzuid 
Maastrichterweg 31, 6041 NZ 

109. Tennispark Oude Baan Asselt Oude baan 4, 6071 NP 

110. Har Cox hal Martin-Giessen 
Bosstraat Peelveldlaan 40, 6071 TV  

111. Zwembad de Roerdomp kern maasniel Achilleslaan 2c, 6042 JV  

112. zwembad de Bosberg Martin-Giessen 
Bosstraat Bosstraat 116, 6071 PZ 

113. gymnastieklokaal 
Hoogvonderen 

hoogvonderen 
Smedenerf 4, 6043 SG  

114. gymnastieklokaal 
lambertusschool 

Swalmen 
heistraat en 
kroppestraat Meestersweg 5, 6071 BN 

115. gymnastieklokaal 
bassisschool Heide 

Martin-Giessen 
Bosstraat Abdissentraat 1, 6071 VP 

 
 Gezondheid 

28. Consultatiebureau Swalmen Swalmen-
Centrum Nopperhof 6, 6071 WB 

29. Consultatiebureau Herten Herten Groene Kruisstraat 1, 6049 
BW 

30. Consultatiebureau Westhoven De Wijher Westhoven 5, 6042 NV 

31. GGD Noord en Midden 
Limburg 

Vrijveld 
Oranjelaan 21, 6042 BA 

32. AMW Midden Limburg, 
vestiging Roermond 

Binnenstad Godsweerderstraat 2a/b, 
6041 GH 

33. AMW Midden Limburg, 
vestiging Swalmen 

Swalmen-
Centrum Neerstraat 1b, 6071 JJ 

42. Bureau Jeugdzorg Binnenstad Mariagardestraat 64, 6041 
HM 

43. GGZ centrum Roermondse 
Veld 

Laurentiusplein 10,6043 CS 
Roermond 

44. Mutsaersstichting Binnenstad Carmelitessenstraat 2, 6041 
CA 

42. Bureau Jeugdzorg Binnenstad Mariagardestraat 64, 6041 
HM 

43. GGZ centrum Roermondse 
Veld 

Laurentiusplein 10,6043 CS 
Roermond 

44. Mutsaersstichting Binnenstad Carmelitessenstraat 2, 6041 
CA 
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 Kunst en cultuur 

16. Stadsbibliotheek Binnenstad Neerstraat 7-11, 6041 KA 

17. Centrum voor de Kunsten Binnenstad Lindanusstraat  7, 6041 EC 

115. stedelijk museum 
Roermond 

Binnenstad Andersonweg 

 
 Onderwijs en ontwikkeling 

46. psz Bruin de Beer Tegelarijeveld/Broekhin Sch. Van de Hertefeltstraat 
26A, 6042 XW 

47. psz Keuls pötje De Kemp Javastraat 31, 6045 EL 

48. psz Olleke Bolleke Kitskensberge.o. Oude Keulsebaan 150, 6045 
GB 

49. psz 't 
Döbbelsteentje 

Vrijveld Minister Beversstraat 7, 
6042 BL 

50. psz De Regenboog Kastelenbuurt Kasteel Wassenbergstraat 
2/4, 6043 XM 

51. psz 
Hummeltjeshonk 1 en 
2 

Componistenbuurt 

Beethovenstraat 7, 6044 PH 

52. Lolliepot Roermondse Veld Hendriklaan 86A, 6043 BT 

53. groep 0: bs. de 
Zonnewijzer 

Roermondse Veld 
Hendriklaan 86, 6043 BT 

54. psz Maasniel Kern Maasniel Dominicushof 3, 6042 NG 

55. psz Roezemoes Hoogvonderen Florasingel 38, 6043 WD 

56. psz De Boefjes Herten Putkamp 8, 6049 AK 

57. psz Juupke Leeuwen Jan Amenststraat 24, 6041 
BE 

58. psz Kapel 
Muggenbroek 

Kapel/ Muggenbroek Herkenboscherweg 22, 6045 
AR 

59. psz Aan de Roer Roer/Roerzuid Hammerveldlaan 2, 6041 VV 

60. psz Ópke Döpke Roer/Roerzuid Bisschop Lindanussingel 41, 
6041 LV 

61. de Brink Hoogvonderen Smedenerf 2 6043 SG 

62. Aan de Roer Roer/Roerzuid Hammerveldlaan 2 6041 VV 

63. de Stapsteen Herten Putkamp ( miv 2008) 

64. de Steenen Brug Binnenstad Bisschop Lindanussingel 41 
6041 LV 

65. de Zonnewijzer Roermondse Veld Prins Hendriklaan 86, 6043 
BT 

66. St. Alfonsus Kapel/ Muggenbroek Herkenbosscherweg 22, 
6045 AR 

67. Vincent van Gogh Componistenbuurt Donderbergweg 43, 6044 SX 

68. Leeve Leeuwen Jan Amentstraat 24, 6041 
BE  

69. t Mozaiek Kitskensberge.o. Sloet van de Beelestraat 4 
6045 HD 

70. Ankertje Kompas Kastelenbuurt Kasteel Wassenbergstraat 2-
4 6043 XM 

71. de Bloesem Hoogvonderen Ambachtsingel 40 6043 RV 

72. de Schakel Kern Maasniel Dominicushof 5, 6042 NG 

73. St. Laurentius Tegelarijeveld/Broekhin Schepen van Hertefeltstraat 
10 6042 XW 

74. St. Hubertus Herten Konrad Adenauerstraat  

75. Willem de Zwijger Vrijveld Minister Beversstraat 7, 
6042 BL  

76. Vrije school Leeuwen Schouwberg 27. 6041 LG 

77. Montessori Kern Maasniel Achilleslaan 4 5041JV 

78. de Mortel Swalmen-Centrum Maria Theresiastraat 11 
6071 JP 

79. St. Theresia Swalmen en Heistraat en 
Kroppestraat Kerkweg 7 6071 AL 

80. Heide Martin-Giessen Bosstraat Abdissenstraat 1,6071 VP 

81. St. Lambertus Swalmen en Heistraat en 
Kroppestraat Meestersweg 5 6071 BN 

82. de Balans  Kastelenbuurt Kasteel  Hillenraedstraat 36 
6043 HK 

83. de Balans  Kapel/ Muggenbroek Lief Vrouweveld 1, 6045 AM 

84. de Spoorzoeker Roermondse Veld Dominee Hoogendijkstraat 2 
6043 AS 

85. Herman Broeren Kitskensberge.o. Keulsebaan 508  6045 GL  

86. Mgr. Hanssen Roer/Roerzuid Burgemeester Geuljanslaan 
16 6041 NB 

87. de Ortolaan Kern Maasniel Charles Ruijsstraat  84,6042 
CE  

88. BC Broekhin Kern Maasniel Bob Boumanstraat 30-32 
6042 EH 

89. Mavo Roermond Kern Maasniel Jagertsraat 2 6040 KA 

90. Niekée Kastelenbuurt Oranjelaan 300 6043 GL 

91. Lyceum Schöndeln Kapel/ Muggenbroek Heinsbergerweg  184 6045 
CK 

92. Petrus Donders Kapel/ Muggenbroek Heinsbergergweg 192 6045 
CL 
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 Ontmoeting en contact 

1. Wegwijzer loket Kastelenbuurt Pastoor de Witpad 10, 
6043JV 

2. Gemeenschapshuis de Vlonder Hoogvonderen Florasingel 38, 6043WD 

3. Zalencentrum de Velderie Roermondse 
Veld 

Prins Bernhardstraat 1, 
6043BG 

4. Zalencentrum de Donderie Kastelenbuurt Donderbergweg 47, 6043JA 

5. Gemeenschapshuis de Duup Asenray en 
buitengebied Dorpsstraat 97, 6042LB 

6. Kiekeboe Swalmen en 
Heistraat en 
Kroppestraat Gevaren 3, 6071BP 

7. Gemeenschapshuis Robijn Martin-Giessen 
Bosstraat Robijnstraat 2, 6071VK  

8. Infopunt Lunastraat Planetenbuurt Lunastraat 1 

9. Gemeenschapshuis 't 
Sjoolpaad 

Kapel/ 
Muggenbroek Schoolpad 55A 

10. Gemeenschapshuis het 
Katoenen Dorp 

Roer/Roerzuid Bisschop Lindanussingel 43 
6041 LV 

11. Gemeenschapshuis het Witte 
Kerkje 

Roerzicht/Voors
tad 

Voorstad St. Jacob 72, 6041 
LN 

12. Wijkcentrum 't Trefpunt De Kemp Javastraat 31 

13. Wijkgebouw Tegelarijeveld Tegelarijeveld/
Broekhin 

Schepen van Hertefeldstraat 
26A 6042XW 

18. t Paradies Binnenstad Munsterstraat 61 6041 GA 

19. Stichting Hervormd 
Jeugdwerk 

Hoogvonderen Zonnedauwhof 113, 6043 
KK 

20. Stichting O.K. 160 De Kemp Karel Doormanstraat 24, 
6045 EC 

21. Stichting Waterscouting 
Roermond 

Tegelarijeveld/B
roekhin Elmpterweg 1, 6042 KJ 

22. Stichting Jeugdraad H. Hoogvonderen Akeleihof 42, 6043 WS 

Hartparochie 

23. H. Jozef Parochie Leeuwen Leeuwen Burg. Thomas Wackerstraat 
56/a 

24. Laurentiusparochie Maasniel Kern Maasniel Pastoor Ramakersstraat 

25. Stichting Waterscouting 
Beatrixgroep 

Maas/Maashave
n Hatenboer 60, 6041 TN 

26. Stichting Scouting St. 
Hubertus 

Roer/Roerzuid 
Evenkamp 100, 6041 PG 

27. De Blokhut Swalmen-
Centrum De Klein Hei 2, 6071 CM 

34. Gotcha Componistenbu
urt Donderbergweg 32, 6043 JH 

35. De Terp Roermondse 
Veld 

Gerrit Verhoevenstraat 14, 
6043 EW 

36. Mita Swalmen-
Centrum Markt 15, 6071 JD 

37. Difference De Kemp Sint Wirosingel 20, 6045 ER 

38. De Vlonder Hoogvonderen Florasingel 38, 6043 WD 

39. Kinderboerderij Donderberg Componistenbu
urt Mozartstraat 37 

40. Kinderboerderij Dierenweide 
Herten 

Herten 
Putkamp 6 

41. Speeltuin Kitskensberg Kitskensberge.o
. Keulsebaan 150, 6045 GL 

 
 Sociaal vangnet 

45. Pension Roerzicht Roerzicht/Voorst
ad 

Frans Douvenstraat 9, 6041 
XR 
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Kaart 1: 

 
- Aan de Rijksweg 

- Herten 
- Merum 

- Ool 
- Oolderveste 

- Kapel / Muggenbroek 
- Roer / Roer-Zuid 
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Kaart 2: 

 
- de Kemp 

- Kitskensberg e.o. 
- Componistenbuurt 

- Vliegeniersbuurt 
- Kastelenbuurt 

- Sterrenberg 
- Hoogvonderen 

- Het Roermondse Veld 
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Kaart 3: 

 
- Binnenstad 

- Leeuwen 
- Maas / Maashaven 

- Roerzicht / Voorstad 
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Kaart 4: 

 
- Asenray 

- De Wijher 
- Kern Maasniel 

- Moethagen / Hertenpaal 
- Tegelarijeveld / Broekhin 

- Vrijveld 
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Kaart 5: 

 
- Boukoul 
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Kaart 6: 

 
- Asselt 

- H. Lambertusparochie (Oude kern / centrum Swalmen) 
- Heide 

- Martin Giessen – Bosstraat 
- Woord Gods-parochie (Nieuwe kern Swalmen / Heistraat-Kroppestraat) 
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Bijlage 3: Aantal jongeren  

t/m 23 jaar 1988 t/m 2006 
 
Tabel: Aantal jongeren t/m 23 jaar per leeftijdsklasse 1988 t/m 2006:  
Zie voor ontwikkeling aantal jongeren voor de hele gemeente en per 
wijk tabellen 1 en 2,  paragraaf 4.1.2 Jeugd en jongeren 

Roermond         

Leeftijd: Jaar: 1988 1990 1995 2000 2004 2005 2006 

0 t/m 5 jaar 2778 2918 3144 3121 3092 3038 3028 

6 t/m 11 jaar 2694 2720 3021 3138 3050 3054 3044 

12 t/m 17 jaar 2866 2671 2910 3090 3225 3199 3195 

18 t/m 23 jaar 3954 3639 3245 3106 3059 3059 3057 

Totaal t/m 23 jaar 12292 11948 12320 12455 12426 12350 12324 

        

Swalmen        

Leeftijd: Jaar: 1988 1990 1995 2000 2004 2005 2006 

0 t/m 5 jaar 574 594 605 485 536 560 556 

6 t/m 11 jaar 614 588 630 655 561 531 536 

12 t/m 17 jaar 706 632 616 647 674 690 681 

18 t/m 23 jaar 840 804 560 508 543 551 553 

Totaal t/m 23 jaar 2734 2618 2411 2295 2314 2332 2326 

Bron: Op de groei in cijfers 2007 (Gemeente Roermond) 

 


