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  dichterbij de mensen te brengen door verder inhoudelijk en gebouwelijk samen te werken; 
- alle mensen, die zorg hebben gedragen voor het rondbrengen en ophalen van de vragenlijsten; 
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1.  Vooraf 
 
Sinds 1 januari 2010 is de gemeente Peel en Maas een feit. Voor deze nieuwe gemeente is een 
Perspectievennota vastgesteld, waarin een drietal basisuitgangspunten worden benoemd, 
namelijk: diversiteit, duurzaamheid en zelfsturing. Met deze uitgangspunten wordt al 
aangegeven dat in de nieuwe gemeente veel nadruk wordt gelegd op het zelforganiserend 
vermogen van burgers rondom de inrichting van hun directe leefomgeving.  
In 2009 is in dat kader een onderzoek gehouden naar de leefbaarheid van Baarlo dat 
geresulteerd heeft in een leefbaarheidrapportage. 

Deze leefbaarheidrapportage bevat de beleving van, de aandachtspunten voor en de 
mogelijkheden tot verbetering van de leefbaarheid in Baarlo. De beleving van de leefbaarheid 
is uitsluitend gebaseerd op de mening van bewoners. De aandachtspunten en 
verbetermogelijkheden zijn aangereikt door bewoners en professionals. De meeste kans op 
een succesvolle aanpak van de aandachtspunten en het verzilveren van de potenties is gelegen 
in de dialoog en de samenwerking van de gemeente met de burgers en omgekeerd. Ten 
behoeve van interactieve en integrale beleidsontwikkeling kan zowel de gemeente als de kern 
Baarlo hiermee haar voordeel doen. Met name omdat in deze rapportage zowel aandacht is 
voor de objectieve als subjectieve indicatoren van leefbaarheid.  
 
1.1. Leefbaarheid 
Een integrale schets van de leefbaarheid beslaat een breed scala van aspecten, die samen een 
goed beeld moeten geven van Baarlo. Hierbij komen zeer uiteenlopende aspecten aan de orde; 
zowel sociale, culturele, economische als historische gegevens kunnen een rol spelen. Omdat 
leefbaarheid een complex begrip is, zal eerst een werkbare omschrijving van leefbaarheid 
worden gegeven. In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van het begrip leefbaarheid, zoals 
dat omschreven is door De Groot (1971) en De Leede & Lensink (1993). In deze 
begripsomschrijving worden vijf factoren onderscheiden die gezamenlijk de  leefbaarheid 
bepalen. Deze factoren zijn: 
 
1. woonklimaat; 
2. sociaal klimaat; 
3. verzorgingssituatie; 
4. bestaanszekerheid; 
5. bestuurlijk klimaat.  
 
Bij de eerste factor, het woonklimaat, gaat het vooral over de waardering van de 
woonomgeving. De tweede factor, het sociale klimaat, is een ruim begrip. Hieronder vallen 
zowel veiligheid in de kern en wijk als het aanwezige sociale en culturele klimaat. De derde 
factor, verzorgingssituatie, gaat vooral over het voorzieningenniveau. Dit is een belangrijk 
element van de leefbaarheid; bekeken wordt welke voorzieningen in welke kernen en wijken 
aanwezig zijn. Bij bestaanszekerheid wordt vooral naar de werkgelegenheid en de 
inkomenssituatie van de inwoners in de kern en de wijk gekeken. Het bestuurlijke klimaat, de 
vijfde factor, gaat over het contact dat de bewoners met de gemeente hebben. Een eventueel 
dorpsoverleg komt hierbij aan de orde, maar ook het beeld dat de bewoners van de gemeente 
hebben. 
Alle vijf factoren van leefbaarheid hebben een subjectieve en een objectieve component. De 
objectieve component betreft feitelijke, niet van interpretatie afhankelijke gegevens, zoals het 
aanwezige voorzieningenpatroon, de woningvoorraad, etc.. De subjectieve component slaat 

k beoordelen. In dit 
onderzoek is getracht zowel de subjectieve als de objectieve zijde van de leefbaarheidfactoren 
te beschrijven. 



5 
 

 

In onderstaande tabel is weergegeven welke gegevens gebruikt kunnen worden om de 
leefbaarheid te meten. In de eerste kolom staan de vijf leefbaarheidfactoren die volgens de 
definities van De Groot (1971) en De Leede & Lensink (1993) van invloed zijn op de 
leefbaarheid. In de tweede kolom staan indicatoren genoemd die deze factor kunnen 
beschrijven. In de derde kolom wordt aangegeven welke objectieve data hierbij nodig zijn, 
terwijl in de vierde kolom staat welke subjectieve gegevens kunnen worden gebruikt. 
 

 Indicatoren Objectief Subjectief 

Woonklimaat  Woningvoorraad 
 Waardering 

 woonomgeving 
 

 Woningvoorraad 
 Woningbezetting 
 Soort woningen 
 Omvang 

 huishoudens 
 

 Verhuisgeneigdheid 
 Waardering 

 woonomgeving 

Sociaal klimaat  Cultuur 
 Verenigingsleven 
 Veiligheid 
 Verkeersveiligheid 

 

 Aanwezige 
 verenigingen 
 Aangiftes 
 Politiemonitor 

 

 Saamhorigheid 
 Waardering 

 verenigingsleven 
 Beleving veiligheid 
 Oordeel 

 verkeersveiligheid 
 

Voorzieningen-
niveau 

Economische voorzieningen: 
 Winkels 
 Banken 

 
Maatschappelijke voorz.: 
 Sociaal-cultureel 
 Scholen 
 Openbaar vervoer 
 Sportaccommodaties 
 Gezondheidszorg 
 Infrastructuur 

 
 Aantal winkels 
 Aanwezigheid bank 
 Aanwezigheid  

 accommodaties 
 Aanwezigheid  

 scholen 
  Frequentie + 

 aanwezigheid openbaar 
vervoer  

  Omvang accommodaties 

 Beoordeling 
 voorzieningen 
 Beoordeling 

 verkeersvoorzieningen 
 Gemis voorzieningen 

       

Bestaans-
zekerheid 

Leeftijdsopbouw 

Werkgelegenheid 
Werkloosheid 

 

 Leeftijdsopbouw 
 Werkgelegenheid 
 Forensisme 
 Werkloosheid 

 
 Beoordeling 

 werkgelegenheid 
 
 

Bestuurlijk 
klimaat 

Gemeente 
Dorps- en wijkraden 
Buurtverenigingen 

 Structuur gemeente 
 Aanwezigheid van 

 raden 
 Plaats raden binnen 

 de gemeente 
 Aanwezigheid 

 vereniging 
 

 Waardering gemeente 
 Waardering 

 dorp/wijkraad 

Tabel 4.1. Leefbaarheidfactoren, indicatoren en benodigde gegevens 
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1.2 Uitkomsten leefbaarheidonderzoek Baarlo 2009 
 
Hieronder worden de belangrijkste aandachtpunten en potenties van Baarlo benoemd. 
 
Aandachtspunten Potenties/kansen 
 Gerichte communicatie vanuit 

gemeente over uitgangspunten 
zelfsturing en leefbaarheid. 

 
 Aanpak verkeersveiligheid van 

specifieke plekken/straten 
 
 Openbaar vervoer naar Panningen 

 
 Aanpak van multifunctionele 

accommodatie in relatie tot bestaande 
gebouwen 

 
 Activiteiten voor jongeren in Baarlo 

 
 Bereikbaarheid en aanspreekbaarheid 

van de nieuwe gemeente na 1 januari 
2010 (loket) 

 
 Ervaren overlastsituaties: hondenpoep, 

zwerfvuil en afval op straat 
 
 Te kort aan kleine wooneenheden in 

relatie tot starters en vergrijzing 
 
 Anticiperen op mogelijk tekort aan 

vrijwilligers in de toekomst. 
 
 

 De uitgangspunten van de nieuwe 
gemeente Peel en Maas, waarvan 
Baarlo een onderdeel vormt, op het 
terrein van leefbaarheid en zelfsturing, 
waardoor bewoners gestimuleerd 
worden gericht gebruik te maken van 
zelfsturing (uitwerken van een 
dorpsoverleg) 

 
 De door bewoners ervaren identiteit 

van Baarlo 
 
 De betrokkenheid van de bewoners 

Baarlo bij  hun dorp. 
 
 Communiceren met en betrokkenheid 

creëren onder burgers (alle geledingen, 
zowel jong als oud) bij leefbaarheid 
van de kern 

 
 Het verenigingsleven als cement voor 

de leefbaarheid in Baarlo 
 
 De bereidheid van bewoners uit Baarlo 

om zich als vrijwilliger in te zetten 
voor Baarlo en voor 
activiteiten/verenigingen in Baarlo 

 

Bron: Leefbaarheidrapportage Baarlo 2009 
 

Het Dorpsoverleg Baarlo haalt haar legitimatie en inspiratie uit bovenstaande punten. Het 
heeft geleid tot een visie die hieronder beschreven staat. Verder geeft het veel houvast en 
richting voor een mooie toekomst van Baarlo, gedragen door haar eigen inwoners. 
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2. Het beleid van de gemeente Peel en Maas 
 
De gemeente Peel en Maas is druk doende haar beleid voor de periode 2011-2014 vorm en 

begroting 2011-2014 als bijlage toegevoegd. 
Van deze beleidsvoornemens wordt hieronder een aantal specifiek vermeld. Voor de context 
waarin deze voornemens door de gemeente Peel en Maas zijn neergeschreven, wordt naar 
genoemde bijlage verwezen. 
 
Programma 2.2 

 
De samenhang tussen individuele voorzieningen en collectieve voorzieningen wordt verstevigd, mede 
met het oog op het voorkomen van sociaal isolement en de aankomende vergrijzingsgolf. De integratie 
van diverse loketfuncties in de richting van één breed WWZ-/WMO-loket heeft prioriteit om gerichte 
en volledige informatie te kunnen verstrekken. Indien burgers het loket niet kunnen bereiken, zijn 
huisbezoeken mogelijk. Het toewerken naar korte en eenvoudige producten en processen is 
vanzelfsprekend. 
 
Wat willen we bereiken ?  

1.Inwoners kunnen zo lang mogelijk (zelfstandig) in hun eigen omgeving blijven leven en/of 
kunnen deelnemen aan het maatschappelijke verkeer via de inzet van individuele welzijns- en 
zorgvoorzieningen. 
2.Inwoners zijn optimaal geïnformeerd, hebben vertrouwen in een erkenning van hun 
ondersteunings- en/of hulpvraag en kunnen bouwen op een transparante en eerlijke 
afhandeling van hun hulpvraag op basis van gelijkwaardigheid, respect en vertrouwen 

 
 

a. programma 3.1 :  
 

Voorgenomen relevante activiteiten:  
1.a Faciliteren en stimuleren van de dialoog in het dorp in alle kernen, waarbij de  
gemeenschappen zich eigenaar maken van deze dialoog, deze als leidraad gebruiken voor de 
ontwikkeling van de eigen kern.  
1.b Verankeren van de kernwaarden bij burgers, maatschappelijke organisaties en de interne 
organisatie.  
1.c Implementeren nieuw beleid subsidies en accommodaties op basis van maatschappelijk 
belang 
3.a Bevorderen en ondersteunen van initiatieven, instellingen en verenigingen die bijdragen 
aan de sociale cohesie en leefbaarheid.  
3.b Diversiteitbeleid vormgeven in het verlengde van de kernwaarde diversiteit, waardoor de 
inwoners in de kernen de onderlinge verschillen als vanzelfsprekend beschouwen en de 
meerwaarde in de omgang met elkaar ervan ervaren (jong-oud, arm-rijk, zwart-wit).  
3.c Succesfactoren van de interculturele dialoog, de ontmoeting tussen mensen met 
verschillende culturele achtergronden, in beeld krijgen en verder plaats geven in de sociale 
context van de kernen. 

 
b. programma 3.3: 
 Voorgenomen relevante activiteiten: 

1.b Komen tot en behouden van integrale dagvoorzieningen en WWZ-steunpunten in elke kern 
waar mensen ondersteuning krijgen en elkaar ontmoeten; tussen en binnen generaties.  
1.c Sluitende keten van Wmo-WWZ-AWBZ-Zvw, waarbij lokaal preventieve voorzieningen 
worden gerealiseerd. 
1.d.Uitvoeren van agenda 22. 
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2.a Ondersteunen van senioren in hun recht op hun menswaardig bestaan.  
2.b Stimuleren van mantelzorg en vrijwilligerszorg 

 
c. programma 3.5:  
Kunst en Cultuur is als cement in de samenleving en draagt bij aan een goed 
vestigingsklimaat. Actieve en passieve cultuurparticipatie worden gestimuleerd, aangezien 
Kunst en Cultuur het leven verrijken en een rol spelen bij de participatie en emancipatie van 
burgers: de toegankelijkheid van kunst en cultuur is een vereiste, net als de zichtbaarheid voor 
iedere burger. 

(toelichting:De positionering van de bibliotheek binnen Kunst en Cultuur vraagt aandacht op 
zich. De transformatie van bibliotheek als boekenuitlener naar kennis-, informatie- en 
ontmoetingspunt heeft in sommige gevallen al plaatsgevonden. Digitalisering en 
automatisering maken echter dat informatie en ontmoeting steeds vaker op andere plekken 
plaatsvinden, dan in de bibliotheek. Een focus op toegevoegde waarde van de bibliotheek in 
samenwerking met andere organisaties is dan ook belangrijk om de meerwaarde van de 
bibliotheek (én de investering in het concept) recht te doen. Geheel andere invullingen van 
inhoud en vormen van de bibliotheekfunctie moeten doordacht worden.) 

 
Voorgenomen relevante activiteiten: 

4.a Zoeken naar vernieuwing ten behoeve van bibliotheekvoorzieningen (zoals toeristische 
touchscreen bij recreatie en toerisme).  
4.b Toegankelijkheid van diverse podia voor kunst en cultuur vergroten (o.a. in gemeenschapshuizen).  
4.c In stand houden van een centrale voorziening voor kunst en cultuur als inspirator voor activiteiten. 

 
De uitwerking van het vastgestelde programma 
Kunst en Cultuur met betrekking tot het 
bibliotheekwezen zal in de tweede helft van 2011 
nader vorm krijgen.  
 
 
 
 
 

 
 
Tot 2013 geldt de strategische visie Stichting Promotie Noord Limburg, vastgesteld 
door de gemeenten Helden, Kessel, Maasbree en Meijel in juli 2009. Het beleidskader 
toerisme en promotie van de gemeente Peel en Maas zal in de tweede helft van 2011 
worden ontwikkeld en in werking treden na 2012. 

 
Vastgestelde relevante documenten door de gemeente Maasbree. 
a. In de gemeenteraad van Maasbree is op 21 december 2004 bij het beschikbaar stellen van een 
voorbereidingskrediet voor de ontwikkeling van het plan Maasstraat de verwachting uitgesproken dat 
voor de realisatie van het Wowezo-plan Maasstraat in overleg met Wonen Helden wordt bekeken of 

 
In het uiteindelijke stedenbouwkundig ontwerp is dit idee overgenomen, met name de ronde 
architectuur en de wal. 
b. Het in mei 2007 samen met Wonen Helden (projectontwikkelaar) en de gemeente Helden 

(Integrale samenhang projecten Leven in het Dorp) in verband met het aanvragen van provinciaal 
subsidie. Deze subsidie is in principe toegekend met als voorwaarde dat in 2011 de plannen zodanig 
zijn afgerond dat gestart kan worden met de daadwerkelijke realisatie. 
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3. Visie 

 

Baarlo:  prachtig dorp waar de functies van ontmoeten van jong en 
oud,  informatievoorziening over verleden, heden en toekomst, 
gezondheidszorg,  dagvoorzieningen en wonen elkaar versterken en 
verbinden 
 
 
De gebruikers van voorzieningen, de inwoners van Baarlo staan in deze visie centraal. Om de 
leefbaarheid in Baarlo voor nu en de toekomst te garanderen is de sociale cohesie van groot 
belang. Om deze reden is voor een integrale benadering gekozen waarbij professionals, 
verenigingen, buurten, en individuen elkaar treffen. Gedacht dient te worden vanuit 
vraagsturing. Datgene wat de burger nodig heeft, moet 
geboden kunnen worden. Een goed dekkend en op 
elkaar afgestemd welzijnspakket houdt mensen in 
denken en handelen langer uit de zorg. Ontmoeten 
staat daarin centraal. 
Om voorzieningen voor Baarlo te behouden en deze 
ook in de toekomst up-to-date te houden, dient een 
concentratie en afstemming van deze voorzieningen 
plaats te vinden. Hierdoor ontstaan satellieten, die met elkaar verbonden moeten worden en 
mede daardoor de leefbaarheid van Baarlo versterken.  
Dit uitgangspunt kan niet in een keer geheel worden gerealiseerd. Het proces, dat nu in gang 
wordt gezet, is dynamisch. Telkens zal naar de mogelijkheden op dat moment gehandeld 
dienen te worden. Zo blijven voorzieningen bij de tijd en geschikt voor de toekomstige 
gebruikers. 
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4.  In gang gezette processen 
 
Op basis van de resultaten van het leefbaarheidsonderzoek Baarlo 2009 zijn door het 
Dorpsoverleg Baarlo drie processen gestart, t.w.: 
 
4.1.  Accommodatiebehoefte 
Onderzoek naar behoefte aan accommodaties in Baarlo om elkaar ook in de nabije toekomst 
in het dorp te kunnen ontmoeten, informatie te kunnen verwerven, om te kunnen bewegen en 
sporten, om deel te kunnen nemen aan sociaal culturele activiteiten etc. Hierbij zal tevens de 
vraag naar de behoefte aan een multifunctionele accommodatie worden beantwoord. (looptijd 
4e kwartaal 2010-1e kwartaal 2011) 
 
4.1.1 Uitkomst en conclusie  
Uit het onderzoek is gebleken dat er verspreid over de kern Baarlo ruim 20 (non-profit) 
accommodaties liggen. De mogelijkheden qua gebruik zijn zeer divers. Verenigingen zijn 
bereid om mee te denken over eventuele mogelijkheden om ruimtes functioneler in te zetten, 
ook voor anderen.  
Het Dorpsoverleg heeft zich n.a.v. de uitslag de opdracht gesteld alle mogelijkheden in kaart 
te brengen en een overzicht publiekelijk toegankelijk te stellen voor verenigingen en 
individuen die op zoek zijn naar een passende accommodatie voor een activiteit die ze willen 
organiseren. Een dergelijke lijst bevordert de onderlinge contacten en samenwerking tussen 
de verenigingen en individuen. De veranderende maatschappij 
vraagt meer en meer dat inwoners zelf zaken in en voor het 
dorp ter hand nemen c.q. zelf met voorstellen komen. Dit heeft 
tot gevolg dat de behoefte aan kleine ruimten voor 
bijeenkomen verder zal toenemen. 
 
Grofweg is er sprake van drie categorieën accommodaties: t.w. 
a. bestaande  ruimten voor 300 zitplaatsen of meer in de 
profit-sector; 
b. bestaande ruimte voor 200-250 zitplaatsen in de non-profit-sector. 
Wat betreft de behoefte aan een multifunctionele ruimte, kan geconcludeerd worden dat voor 
grote evenementen (muziekuitvoeringen en danstoernooien) wel vraag is naar een grote zaal 
met een groot podium. De frequentie van dergelijke activiteiten is laag. Uit de enquête kan 
geconcludeerd worden dat het beter is om de bestaande, grote ruimtes goed in beeld te 
brengen en waar nodig aan te passen aan de wensen van de verenigingen. Een groot nadeel 
van het JJCB-gebouw is, dat het fysiek niet voor iedereen toegankelijk is en in die zin ook 
niet toegankelijk te maken is. Voorts is de zaal niet op te delen in enkele multifunctioneel te 
gebruiken ruimten. Dit wordt in Baarlo ook zo beleefd. Wel is het moeite waard te 
onderzoeken welke mogelijkheden er technisch zijn om de bruikbaarheid van het gebouw te 
bevorderen. Verder moet worden vastgesteld dat voor een ruimte met meer dan 300 
zitplaatsen de gebruiker afhankelijk is van de profit-sector. 
 
c. ruimten van 10 tot maximaal 125 zitplaatsen, zowel  in de profit- als de non-profit-sector. 
De beschikbare ruimten in deze categorie zijn te verdelen in profit- en non-profit. De profit-
ruimten zijn verbonden aan horeca-inrichtingen. De ruimten in de non-profit sector zijn allen 
verbonden aan een bestaande vereniging of organisatie. Er ontbreekt een non-profitruimte met 
meerdere ruimten van 10 zitplaatsen, die samen flexibel uitbreidbaar tot maximaal 125 
zitplaatsen. Ruimten moeten alleen en samen door een of diverse disciplines (tegelijk) 
gebruikt kunnen worden. Een aantal vaste gebruikers in de Engelbewaarder kan hun ruimten 
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opdelen in een vaste ruimte en een flexibele ruimte. De flexibele ruimte gebruiken zij alleen 
voor gebruik door anderen. De te 

huisvesten disciplines in en om de Engelbewaarder hebben behoefte aan een aantal kleine 
flexibel bruikbare ruimten voor vergaderen, informatievoorziening in brede zin -zie hiervoor 
onderdeel 5-, sociale culturele activiteiten, zoals biljarten, kaarten etc.. Indien deze ruimten 
met flexibele wanden worden gecreëerd, kan indien gewenst- er een middelgrote ruimte 
worden gemaakt voor maximaal 125 zitplaatsen. Het voordeel van een dergelijke non-
profitruimte is, dat deze vrij toegankel  avonds en daardoor nog meer dan 
andere accommodaties bijdraagt aan de cohesie van een samenleving.  
 
Diverse verenigingen hebben te kennen gegeven mee te willen denken en te willen bijdragen 
aan het realiseren van dergelijke multifunctioneel bruikbare ruimten. Ook zijn er gegadigden 
die ruimten willen gebruiken en in de exploitatie mee willen werken.  
Een goede coördinatie in deze is van groot belang, alsook de verantwoordelijkheid voor het 
beheer. Het Dorpsoverleg stelt zich in deze op als communicatieorgaan dat partijen bij elkaar 
brengt en het proces mede bewaakt. 
 
 
 
4.2.  Eerstelijnsgezondheidszorg  
Het starten van gesprekken met de eerstelijnsgezondheidszorg in Baarlo teneinde ook in de 
nabije toekomst adequate  eerstelijnsgezondheidsvoorzieningen in Baarlo te houden, zo 
mogelijk in relatie tot een multifunctionele ruimte. (gesprekken zijn gestart in 1e kwartaal 
2010)  
 
4.2.1 Uitkomst en conclusie  
Het Kernteam WWZ is op verzoek van het Dorpsoverleg Baarlo op 23 maart 2010 in gesprek 
gegaan met de in  Baarlo werkzame eerstelijnsgezondheidszorgers naar aanleiding van de 
bevindingen uit het leefbaarheidonderzoek. Het betreft huisartsen, tandartsen, apotheker, 
fysiotherapeuten, osteopaat en een psycholoog.  Er bleek wel onderling contact te zijn maar  

nog geen intensieve samenwerking tussen de eerstelijnsgezondheids-
zorgers in Baarlo, maar de behoefte aan contact en verder overleg bleek 
aanwezig. In gezamenlijk overleg is uitgesproken de mogelijkheden te 
onderzoeken om naar een gezamenlijke huisvesting toe te groeien in het 
gebied rond de Maasstraat, waarbij de intentie tot intensivering van de 
samenwerking zeker aanwezig is.  
De groep heeft voor verdere procesmatige ondersteuning een beroep 

gedaan op Fast, de regionale ondersteuningsorganisatie voor de versterking van de 
eerstelijnsgezondheidszorg. 
Dit overleg zal er ongetwijfeld toe leiden dat in het vervolg jaarlijks enkele malen bij elkaar 
wordt gekomen als zorgaanbieders en zorgvragers (=het Kernteam Wonen, Welzijn en Zorg 
Baarlo) 
Voorts hebben de zorgaanbieders met elkaar afgesproken om te komen tot samenwerking en 
concreet de haalbaarheid van de realisatie van een Gezondheidscentrum in Baarlo te 
onderzoeken. Het haalbaarheidsonderzoek dient te worden afgerond aan het eind van het 
derde kwartaal van 2011, waarna beslist wordt over de te zetten vervolgstappen om te komen 
van planvorming tot realisatie. Ook de gemeente Peel en Maas en Wonen Limburg spelen een 
belangrijke rol in dit proces. Van beide partijen mag men een faciliterende en stimulerende rol 
verwachten teneinde de continuïteit van de eerstelijnszorg te waarborgen. 
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4.3.  Dorpsdagvoorzieningen 
Onderzoek naar de behoefte aan dorpsdagvoorzieningen voor ouderen voor de middellange 
termijn. (looptijd 4e kwartaal 2010-1e kwartaal 2011). 
 
4.3.1 Uitkomst en conclusie  

basis van de resultaten van het in het 1e kwartaal van 2011 gehouden onderzoek zie bijlage 
b- behoefte is aan een integrale dorpsdagvoorziening in Baarlo en dat er voldoende draagvlak 
is onder de deelnemers van het onderzoek om zich als vrijwilliger in te zetten.  

 
Aanbevelingen: 
De werkgroep is alleen bezig geweest met het verzamelen van cijfers, waardoor de behoefte 
inzichtelijk is gemaakt. 
Deze aanbevelingen komen voort uit de bijeenkomsten van de werkgroep en zijn als punten 
van aandacht bij elkaar gezet. 

- Contact zoeken met de 10 
personen die aangegeven 
hebben zo snel mogelijk 
gebruik te willen maken 
van een dagvoorziening 
door hen te verwijzen 
naar het huidige aanbod 
dat in Baarlo voorhanden 
is. Huiskamerproject en 
Dagverzorging staan hier 
open voor.  

- Een nieuwe werkgroep vormen met personen met verschillende achtergronden die 
zich betrokken voelen bij het dorp en bij een dagvoorziening voor ouderen. 

- De werkgroep onderzoekt de mogelijkheid een integrale dagvoorziening te realiseren 
waarvan de opzet en uitvoering in handen is van het dorp. 

- Zo spoedig mogelijk overleg voeren met zorgaanbieder Proteion, die betrokken is bij 
het bouwen van zorgwoningen Rond de Engelbewaarder. 

- Contact zoeken met Frank Seelen Vastgoed om te bespreken of zijn plannen in te 
passen zijn bij leefbaarheidsvraagstukken. 

- Met SGL contact leggen over dagbesteding. 
- Het contact met huiskamerproject en Dagverzorging Baarlo continueren 
- Zich oriënteren bij de jongste dorpsdagvoorzieningen in Koningslust en Egchel binnen 

de gemeente Peel en Maas.   
- Kennis nemen van de toekomstige ontwikkelingen omtrent dagbesteding ( van zorg 

naar welzijn) en de veranderopgaven van de bestaande dagvoorzieningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

 

5.         Informatievoorziening over het verleden, heden en 
toekomst van Baarlo. 
 
Historisch informatiepunt (HIP) 
Baarlo heeft zeer veel archiefmateriaal van de families 
woonachtig op de Borcht en de Berckt. Het verleden van het 
kerspel (=parochie) is vanaf de wording 1219 tot de Franse Tijd 
1794  1814 heel goed te volgen en te reconstrueren. Vanaf de 
Franse Tijd tot op heden zijn de gegevens te vinden  in het 
archief van de voormalige gemeente Maasbree. Voor 
stamboomonderzoek reiken de bronnen tot in de dertiende 
eeuw, dat is een unieke situatie.  
De geschiedenis van de vier nog steeds aanwezig kastelen in Baarlo is ook in ruime mate 
beschreven. 
Van de huizen en goederen is ook veel geordend en te raadplegen.  
Kennis van het verleden waarborgt mede de Baarlose identiteit en die mag niet verdwijnen. 
Het verleden moet derhalve op een begrijpelijke manier worden ontsloten. In de bekende 
reeks van Baarlose Sprokkelingen wordt het verleden levend gehouden. De HWG de Borcht 
heeft als taak daar vorm aan te geven en het culturele erfgoed te bewaren. 

Al die zaken komen bij elkaar in het HIP, Historisch Informatie Punt, 
dat reeds nu in de plaatselijke bibliotheek een plek heeft. Dat is een 
plaats waar men mondelinge, schriftelijke en digitale informatie kan 
krijgen. Bibliotheek en HWG de Borcht vullen elkaar aan op het gebied 
van cultuur.  
Er is een groeiende behoefte aan informatie over het verleden. Daar 
biedt het HIP uitkomst, zeker omdat daar de start van 

stamboomonderzoek aan is gekoppeld.  
Toerisme. 
Ook de toerist is steeds meer op zoek naar interessante historie of zijn of haar afkomst.  
Baarlo is met haar vier kastelen, kunst en cultuur, de Markt, de wasplaats, de watermolen en 
haar omgeving, ligging nabij de Maas, de doorgaande wandel-, fiets- en autoroutes blijvend 
interessant voor de toerist. De huidige VVV-winkel aan de Markt biedt daartoe informatie. 
Dienstverlening en voorlichting. 
Dienstverlenende organisaties, zoals gemeenten, kruisverenigingen, banken, 
verzekeringsmaatschappijen etc. moeten hun al dan niet met digitale middelen beschikbare 
informatie met inwoners kunnen delen op een vaste plaats in het dorp. De behoefte aan een 
loket in elke kern blijkt telkens weer in elk traject dat al dan niet overheidswege wordt gestart. 
Communicatieplaats en ontmoeten. 

de behoefte aan een centraal (informatie) punt alleen nog maar versterken. 
Vooruitlopend op de nieuwe ontwikkelingen en beleidsvoornemens in de recreatie en 
toerisme alsmede de veranderingen in het bibliotheekwezen biedt naar de toekomst toe het 
verbinden van deze functies een unieke ontmoeting- en communicatieplaats voor inwoners, 
oud-inwoners, families, toeristen, belangstellende jongeren en ouderen. 
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6.  Uitgangspunten ontmoeten en verbinden en de te bereiken 
maatschappelijke effecten 
 
Gezien de huidige ontwikkelingen omtrent het project Maasstraat dient zich nu een ideale 
gelegenheid voor om in samenspraak met de gemeente Peel en Maas en Wonen Limburg de 
eerder genoemde integrale visie uit te werken in een multifunctionele ruimte aan de 
Maasstraat/Pastoor Geenenstraat. De uitgangspunten moeten gericht zijn op een brede sociale 
cohesie waarbij zorg, wonen en vrije tijd aan elkaar gekoppeld worden. De locatie is om 
meerdere redenen, behalve de ligging in het centrum geschikt. In de directe omgeving wonen 
veel ouderen en/of mensen die op korte termijn behoefte gaan krijgen aan ontmoeten en 
ontspannen. Met het toekomstig gezondheidscentrum, consultatiebureau, de bibliotheek incl. 
historisch informatiepunt van de HWG de Borcht, algemeen informatiepunt, de nabijheid van 
winkels, de kerk, etc. zijn sociale contacten makkelijker en eerder gelegd. Het vormt een 
ideale plek waarin ontmoeten en verbinden centraal staan. 
Om dat te bereiken dient het gebouw en de directe omgeving 
schoon en aantrekkelijk te zijn. Het moet uitnodigend zijn. Er 
moet iets te beleven zijn. Daar waar iets te doen is, worden 
mensen geboeid om te gaan kijken. De ruimte en directe 
omgeving dienen authentiek te zijn. Het moet herkenbaar voor 
Baarlo zijn. Het geheel dient verantwoord en duurzaam te zijn. 
De bereikbaarheid en de toegankelijkheid dienen veilig te zijn. 
Mensen moeten zich welkom voelen. 
Het beheer dient goed en voor iedereen naar tevredenheid 
geregeld te zijn. 
 
Als het bovenstaande lukt, zullen onderstaande maatschappelijke effecten bereikt worden: 
 
1.  leefbaarheid van het dorp bevorderen (o.a. wonen, gezondheid, onderwijs, sport,  
     cultuur, ouderen, jeugd, maatschappelijke participatie); 
2.  informatieverstrekking en verwerving; 
3.  mensen uit hun isolement halen/bevorderen bewegen van senioren waarbij  
 ontmoeten centraal staat; 
4.  bijdragen van inwoners voor inwoners(o.a. vrijwilligerswerk); 
5.  de groei  
6. er wordt een stap 

bepaalt wat er gebeurt en de professionals en de overheid dit faciliteren. 
 
Deze effecten sluiten aan bij het gemeentelijk beleid. 
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Specifiek wordt nog toegelicht: 
 

1. het verbinden van de functies van eerstelijnsgezondheidszorg door samenwerking 
en concentratie met die van dagopvang en verzorging van ouderen en 
gehandicapten in de nabijheid van wonen, informatievoorziening over verleden, 
heden en toekomst zal deze functies zelf versterken en mede daardoor de 
leefbaarheid van het dorp bevorderen. Hierdoor wordt het leggen van verbindingen 
met openbare voorzieningen aan en nabij de Markt (kunst, cultuur, toerisme en 
horeca) via het kasteelpark met al haar aantrekkelijke onderdelen (toerisme, kunst, 
cultuur, ontspanning) en die aan de hoek Huissen/H.v.Gelrestraat (onderwijs, 
kindbegeleiding en sport) naar de toekomst toe effectiever en nuttiger en geeft 
invulling aan het satellietdenken. Het groot aantal vrijwilligers in Baarlo bevordert 
dat de maatschappelijke participatie navenant toeneemt. Zie hieronder nr. 4; 

2. het verstrekken van (historische) informatie over het verleden en heden voor 
burgers, toeristen en andere geïnteresseerden; 

3. het concentreren van functies zoals gezondheidszorg, dagopvang voor ouderen met 
een uitloop naar het aangrenzende buitengebied, bijeenkomen voor vergaderingen, 
kleinschalige activiteiten en info-uitwisseling over verleden, heden en toekomst 
biedt een aantrekkelijke omgeving om te komen en mede daardoor te bewegen; 

4. de belangstelling om vrijwilligerswerk te verrichten voor de 
rondom de Engelbewaarder te bundelen functies is zodanig 
groot dat daadwerkelijk sprake is dat inwoners elkaar 
willen helpen;  

5. met het realiseren van de diverse functies in en rond de 
Engelbewaarder worden de omstandigheden gecreëerd dat 
mensen in elke levensfase elkaar kunnen en zullen 
ontmoeten, waardoor er een sterke betrokkenheid op elkaar 
zal groeien. Men leert elkaar kennen en de belangstelling 
en bezorgdheid om elkaar neemt daardoor verder toe;  

6. het elkaar ontmoeten en verbinden en daardoor kennen en van elkaar weten wat er 
leeft bevordert dat de toekomstige verantwoordelijkheid voor het wel en wee in het 
dorp meer door mensen zelf kan en zal worden gedragen. 
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7.  Voorstellen 
 
Het geheel heeft geleid tot onderstaande voorstellen: 
a.  concentratie eerstelijnsgezondheidszorg in een te realiseren gezondheidscentrum aan 

de Maasstraat in de nabijheid van diverse multifunctionele bruikbare ruimten voor 
ontmoeting en informatievoorziening; 

b.  realiseren van een nieuwe kleinschalige dorpsdagvoorziening voor  
 ouderen in de Engelbewaarder (in afstemming met participanten) ;  
c.  instellen (digitaal)informatiepunt voor het reserveren van ruimten met 10 tot 125 

zitplaatsen voor multifunctioneel gebruik in Baarlo (waar vraag en aanbod zichtbaar is 
v .  
Hiermee wordt bereikt dat invulling wordt gegeven aan het satellietdenken teneinde 
aanwezige voorzieningen effectiever te gebruiken; 

 d.        de Markt en de daaraan gelegen gebouwen bestemmen  voor gelegenheden voor  
            horeca en aanverwant gebruik, mede om de centrumfunctie te  
            versterken. De Markt voorzien van een informatiezuil over  
            Baar  
            bezoekers met een verwijzing naar de multifunctionele ruimte 
            aan de Maasstraat en toeristische attracties; 
e. ten behoeve van het ontmoeten en verbinden voor brede 

doelgroepen voorzieningen zoals de bibliotheek, het 
informatiepunt, de Historische Werkgroep de Borcht en andere verenigingen samen 
huisvesten in de (multifunctionele) ruimte in de Engelbewaarder; 

f.  gebruiksmogelijkheden bestaand JJCB-gebouw (Jeugd en Jongeren Centrum Baarlo) 
optimaliseren naar de wensen van (potentiële) gebruikers,  mede door (kleine) 
aanpassingen; 

g.  in en annex de Engelbewaarder diverse kleine flexibele ruimten (voor 10 zitplaatsen 
tot samen maximaal 125 zitplaatsen) te creëren voor ontmoeten, vergaderingen, uitleen 
van boeken, informatieverwerving, voorlichting- en informatiebijeenkomsten, het 
houden van cursussen, voor een informatie- en adviesloket, sociaal-culturele 
activiteiten waaronder biljarten, kaarten etc.. Hiervoor is het nodig dat de 
Engelbewaarder in een open verbinding staat met de andere functies in het gebied. Het 
is noodzakelijk deze voorzieningen duurzaam aan te vullen met deze centrale flexibele 
multifunctionele non-profitaccommodatie; 

h. het invulling geven aan het concentreren en daardoor versterken en verbinden van 
functies door de volgende satellieten te benoemen met de volgende specifieke functies: 
1. Maasstraat/Pastoor Geenenstraat: in en rond de Engelbewaarder: 

gezondheidszorg met centraal informatie- en ontmoetingspunt in het dorp, die 
multifunctioneel beschikbaar is; 

2. de Markt en omgeving: centrumfunctie versterken door horeca, kunst en 
cultuur bij elkaar te brengen; 

3. Hertog van Gelrestraat/Huissen: onderwijs, kindbegeleiding en sport. 
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8.  Samenvatting 
 
De basis voor dit rapport is gelegd in het leefbaarheidonderzoek van 2009. Het bevat de 
beleving van, de aandachtspunten voor en de mogelijkheden tot verbetering van de 

leefbaarheid in Baarlo. De beleving van de leefbaarheid is uitsluitend 
gebaseerd op de mening van bewoners. De aandachtspunten en 
verbetermogelijkheden zijn aangereikt door bewoners en 
professionals. De meeste kans op een succesvolle aanpak van de 
aandachtspunten en het verzilveren van de potenties is gelegen in de 
dialoog en de samenwerking van de gemeente met de burgers en 

omgekeerd. Ten behoeve van interactieve en integrale beleidsontwikkeling kan zowel de 
gemeente als de kern Baarlo hiermee haar voordeel doen. Met name omdat in dit rapport 
zowel aandacht is voor de objectieve als subjectieve indicatoren van leefbaarheid (zoals 
omschreven op blz. 3 van dit rapport). Deze aandacht richt zich op continuïteit van de eerste- 
lijnsgezondheidszorg, de zorg voor welzijnsactiviteiten en een toenemende bezorgdheid om 
elkaar met als effect dat het mensen langer uit de zorg houdt.  
 
Via dezelfde werkwijze, die we met trots de Baarlose werkwijze  willen noemen, zijn 
enquêtes met hulp van een klankbordgroep bestaande burgers die uit vele geledingen uit de 
Baarlose leefgemeenschap stammen, samengesteld. Vervolgens zijn de enquêtes persoonlijk 
bezorgd en opgehaald, hetgeen een respons van 
telkens minimaal 80% opleverde. De uitkomsten zijn 
verwerkt en vervolgens met de klankbordgroep en de 
Baarlose bevolking besproken en bediscussieerd. Met 
recht kan daardoor gesteld worden dat het rapport 
daarmee draagvlak vindt bij de burgers van Baarlo en 
in het kader van zelfsturing zeker dient te worden 
meegenomen in het tot stand komen van beleid. 
 
 
 
Wat kunnen we bereiken? 
Met respect voor de bestaande voorzieningen, rekening houdend met de ontwikkelingen in de 
zorg, in het bibliotheekwezen, het te ontwikkelen beleidskader toerisme en promotie Peel en 

- is realisering mogelijk van  
- een goed op elkaar afgestemde en dekkende eerstelijnsgezondheidszorg met meer 

continuïteit voor de toekomst; 
- een flexibele ac

bibliotheek, dorpsdagvoorziening ten behoeve van brede doelgroepen waarbij naast 
informatievoorziening, ontmoeten en verbinden centraal staat; 

- een flexibele voorziening voor wonen, zorg en welzijn met waardering uit de Baarlose 
gemeenschap; 

- de bereikbaarheid verbeteren en gebruik stimuleren van bestaande accommodaties 
zoals het bestaande jeugd- en jongerencentrum, gelegen aan de Hoogstraat; 

- diverse onderdelen en gelegenheden ten behoeve van zorg, welzijn, wonen, recreatie 
clusteren en aan elkaar verbinden; 

- meer interesse in de medemens en de zorg voor elkaar toeneemt. 
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Hoe kunnen we dat bereiken? 
Door samen met alle partijen, vraaggestuurd door de burgers de schouders er onder te zetten 
en te zorgen dat er op korte termijn keuzes worden gemaakt in samenspraak met het 

dienen.  
Denk aan:  
- verplaatsing bibliotheek en de informatiepunt door de gemeente en herbestemming ruimte  
  aan de Markt ten behoeve van het versterken van de centrumfunctie door kunst en cultuur en   
  de horeca bij elkaar te brengen; 
- flexibele invulling van de Engelbewaarder door Wonen Limburg, die voor iedereen 
  goed bereikbaar, toegankelijk en veilig is; 
- zorgen voor financiële bijdrage door partijen; 
- zorgen voor een gezonde exploitatie; 
- zorgen voor een goed beheer van de flexibele ruimte in de Engelbewaarder; 
- verdere invulling geven aan het satellietdenken (voorzieningen aan elkaar verbinden); 
- een goede projectsturing opzetten, waarbij de gemeente Peel en Maas en Wonen Limburg de  
regierol oppakken om de doelstellingen in het belang van participanten in de jaren 2011-
2013 te  realiseren. 
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Baarlo, 11 april 2011 
 
JD/WvdG/EV 
 
 
 
 

 

 

Leven in het Dorp 
 
Wonen, welzijn en zorg in de gemeente  
Peel en Maas 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

Baarlo, prachtig dorp waar de functies van ontmoeten van jong en oud,  
informatievoorziening over verleden, heden en toekomst, gezondheidszorg,  

dagvoorzieningen en wonen elkaar versterken en verbinden. 


