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VOORWOORD 
 
Om het prettig wonen in Nederweert-Eind met zoveel mogelijk voorzieningen ook 
voor de toekomst te garanderen en nog te verbeteren zijn we eind vorig jaar gestart 
met het maken van een dorpsontwikkelingsvisie. Samen hebben we nagedacht over 
de toekomst van Eind door aan te geven welke ontwikkelingen we in onze directe 
omgeving wenselijk vinden en welke ideeën er leven om die visie te realiseren. Zo 
willen wij er zicht op krijgen wat de komende tijd voor het dorp werkelijk van belang 
is.  
 
Dorpsvisie belangrijk 
Als Parochieel Comité hielden wij ons tot nu toe vooral bezig met het reageren op en 
organiseren van activiteiten in onze kern. Dat blijven we natuurlijk ook in de 
toekomst doen. Daarnaast is het belangrijk te kunnen beschikken over een 
dorpsvisie. Door alle wensen en ideeën op een rijtje te zetten, wordt duidelijk wat er 
in het dorp leeft en waar wij ons als comité / dorpsraad op moeten richten. De 
toegevoegde waarde zit hem bovendien in de dorpsgerichte aanpak door de 
inwoners zelf.  
Voor inwoners biedt een dorpsplan de mogelijkheid om de wensen, behoeften en 
ideeën op een overzichtelijke manier kenbaar te maken aan de gemeente. Aan een 
dorpsplan kan “zeggingskracht” ontleend worden om bepaalde voorzieningen in de 
toekomst gerealiseerd te krijgen. Van het maken van een dorpsplan gaat ook 
wervingskracht uit. Al tijdens de gespreksgroepen is gebleken dat meer inwoners 
dan alleen de leden van het comité geïnteresseerd zijn (geraakt) en willen 
meewerken aan de leefbaarheid van Eind. Ook de gemeente heeft belang bij het 
beschikbaar hebben van een dorpsvisie. Die kan namelijk worden gebruikt voor het 
onderbouwen van de eigen prioriteiten en beleidsvisies. Een goed onderbouwd 
dorpsplan biedt vaak ook toegang tot subsidiebronnen.  
 
Dorpsbijeenkomsten 
Alle inwoners zijn de afgelopen maanden tijdens dorpsbijeenkomsten uitgenodigd 
problemen aan te kaarten, maar vooral ook om zelf met oplossingen te komen. Een 
aantal hoofdthema’s stond hierbij centraal zoals wonen, werken, voorzieningen, 
buitengebied, verkeer, veiligheid en het bestuurlijk klimaat.  
Deze gespreksgroepen werden goed bezocht, er werden stevige discussies gevoerd 
en de deelnemers hebben een waardevolle bijdrage geleverd aan de visievorming. 
De inzet en betrokkenheid van bewoners was groot. Bij deze willen we hen daarvoor 
bedanken.  
 
Resultaat 
Thema’s waar veel dorpelingen zich zorgen over maken, variëren van tekorten aan 
starters- en seniorenwoningen tot gevaarlijke verkeerssituaties en te hoge snelheden 
op de doorgaande wegen. Ook de aanvulling van de zo actieve verenigingsbesturen 
baart zorgen.  
Verder hebben wij het functioneren van het Parochieel Comité aan de orde gesteld. 
In het algemeen is men daar meer dan tevreden over; wel werden suggesties 
gedaan voor een samenstelling, die nog meer een afspiegeling is van het gehele 
dorp. Ook de naamgeving van het comité zou tot verwarring leiden. Tenslotte bleek 
er behoefte te bestaan aan informatieoverdracht via een op te zetten website. 
Hieraan gaat gewerkt worden! 
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Vervolg 
Zoal als gezegd vormt deze visie een goede basis voor het werken aan de toekomst 
van Eind. De visie zal dan wel moeten uitmonden in concrete projecten. Wij willen 
vooral voorkomen dat dit rapport bij de gemeente in de bekende onderste lade 
verdwijnt. Daarom zullen wij aan de hand van deze visie samen met de gemeente en 
mogelijk andere externe partners concrete plannen ontwikkelen, die ook 
daadwerkelijk worden uitgevoerd. Ook daar wordt u natuurlijk weer bij betrokken. Uit 
de visie komen ook verschillende ideeën naar voren, die we als gemeenschap zelf 
kunnen oppakken zonder dat we daarbij afhankelijk zijn van derden. Als comité 
zullen we daar het voortouw in nemen.  
Veel dank voor uw inbreng tot nu toe. 
 
Nederweert-Eind, maart 2008. 
 
Namens het Parochieel Comité, 
Mart Jacobs, voorzitter. 
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1 INLEIDING 
 
Voor u ligt het resultaat van een intensief en interactief proces. Het is ontstaan uit 
gesprekken en discussiebijeenkomsten met inwoners van Eind. 
De dorpsontwikkelingsvisie heeft zich gericht op alle inwoners en verenigingen van 
het dorp. Het is een visie die door deze mensen uitgesproken is en gedragen wordt.  
 
Terugblik 
 
Om het eindresultaat goed te kunnen begrijpen blikken we kort terug op het gehele 
proces.  
Als eerste stap heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden waarbij de 
beleidsambtenaar van de gemeente Nederweert, een opbouwwerker van Stichting 
Vorkmeer en het Parochieel Comité betrokken waren. Daaraan voorafgaande heeft 
het Parochieel Comité zich laten informeren door de vereniging van kleine kernen. 
Vervolgens is er een plan van aanpak opgesteld en is men met de voorbereidingen 
en het uitvoeren van de discussieavonden met de bewoners gestart. 
Daarna is het rapport opgesteld en zijn de resultaten hiervan teruggekoppeld naar 
alle bewoners van het dorp. Dit is gebeurd in de vorm van een eindpresentatie 
waarin alle leeftijdscategorieën vertegenwoordigd werden door vrijwilligers die 
hadden deelgenomen aan de discussieavonden. Als laatste stap heeft men het 
officiële rapport aan de gemeente Nederweert overhandigd. 
 
De inwoners van Eind hebben een belangrijke rol gespeeld in het proces om te 
komen tot de dorpsontwikkelingsvisie. De bewoners moeten zich herkennen in de 
visie, maar net zo belangrijk is dat zij geparticipeerd hebben in het proces. 
Het Parochieel Comité was een belangrijke spil in het proces van de 
dorpsontwikkelingsvisie. Het Parochieel Comité bestaat uit betrokken personen uit 
Eind.  
 
De discussiebijeenkomsten hebben voor een groot deel plaatsgevonden in het  
gemeenschapshuis De Reigershorst. De eigenaar van café Smolenears stelde zijn 
café ter beschikking voor de discussieavonden van de jongvolwassenen, in de 
leeftijd van 18 tot en met 30 jaar. 
De klassikale discussiemiddagen van groep 5/6, 7 en 8 hebben plaatsgevonden op 
de basisschool De Tweesprong. Deze zijn uitgevoerd door zeer actieve, 
enthousiaste en betrokken leerkrachten. 
  
Communicatie  
 
Tijdens het proces zijn de inwoners van Eind op de hoogte gehouden door diverse 
communicatiemiddelen; 

• Het Parochieel Comité heeft meerdere malen gepubliceerd in het "Weekblad 
van Nederweert" en in de regionale dagbladen. 

• Weert TV heeft een rapportage gemaakt van een van de vele 
discussieavonden.  

• Er zijn meerdere nieuwsbrieven huis- aan- huis verspreid door het Parochieel 
Comité met daarin de nodige actuele informatie over het verloop van het 
proces van het tot stand komen van de dorpsontwikkelingsvisie.  
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• Posters en flyers zijn door het Parochieel Comité gemaakt en twee weken 
vooraf gaande aan de bijeenkomsten huis- aan- huis verspreid. 

 
 
De dorpsontwikkelingsvisie is vastgelegd in twee delen. Deel 1 is het visiedocument 
en deel 2 is het bijlagenboek van de dorpsontwikkelingsvisie Eind. 
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2 DORPSVISIE EIND 
 
Bij het opstellen van een dorpsontwikkelingsvisie is zoveel mogelijk rekening 
gehouden met gezamenlijke wensen, opmerkingen en ideeën van de bewoners 
tijdens de discussieavonden. Ook zijn de uitslagen van de enquête over 
zorgwoningen en de resultaten van de werkgroep “Vereniging van de Toekomst”  
meegenomen bij het opstellen van de dorpsontwikkelingsvisie.  
Stap voor stap kreeg zo de dorpsontwikkelingsvisie gestalte. Nu ligt er een visie die 
daadwerkelijk uitgevoerd kan worden. 
 

2.1 OPBOUW VISIEDOCUMENT 
 
In het voorwoord en inleiding wordt in het kort weergegeven wat de aanleiding voor 
het maken van een dorpsontwikkelingsvisie is geweest en er wordt een korte 
samenvatting van het gehele proces weergegeven. 
 
In de twee volgende hoofdstukken worden het doel en de fases van het project 
dorpsontwikkelingsvisie uitgebreid toegelicht. Ook wordt het begrip leefbaarheid 
uitgelegd. 
 
In hoofdstuk 5 en 6 kunt u lezen over de huidige situatie van dorpskern Eind zoals 
deze nu is met haar sterke en zwakke kanten en haar kansen en bedreigingen. 
 
In hoofdstuk 7 worden de conclusies van alle bijeenkomsten die gehouden zijn in het 
kader van het realiseren van de dorpsontwikkelingsvisie beschreven. Aansluitend 
zijn er voorbeeldprojecten genoemd die op korte en lange termijn uitgewerkt kunnen 
worden. 
 
Wanneer alle projecten voortkomend uit de dorpsontwikkelingsvisie worden 
uitgevoerd, kunt u in hoofdstuk 8 lezen hoe Eind zich over tien jaar ontwikkeld heeft. 
 
Tenslotte wordt in het laatste hoofdstuk het vervolg van dit project beschreven. 
 

2.2 BIJLAGENBOEK 
 
In het bijlagenboek kunt u het werkplan, twee flyers, de notulen van alle 
discussiebijeenkomsten en een voorbeeld van een van de vele powerpoint 
presentaties terugvinden. In deze presentatie zijn de belangrijkste resultaten van de 
enquête over zorgwoningen terug te vinden. 
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3 HET PROJECT DORPSONTWIKKELINGSVISIE 
 

3.1 HET DOEL VAN HET PROJECT 
 
Het doel van het project dorpsontwikkelingsvisie voor de kern Eind, gemeente 
Nederweert is: 

• de bewoners bewust te maken van de eigen leefruimte 
• de bewoners te activeren op te komen voor het in stand houden van de 

leefbaarheid in Eind 
• het verbeteren van de leefbaarheid in Eind 
• het verbeteren van het eigen welzijn 
• het verantwoordelijk worden van de bewoners voor hun eigen leefbaarheid. 
 

Tevens is er een visie ontstaan over de inrichting van de kern op materieel en 
immaterieel gebied. Uit het project komen concrete acties waar de inwoners van 
Eind aan kunnen gaan werken om de leefbaarheid in Eind te verbeten. 

3.2 DE VOORBEREIDING VAN DE DISCUSSIEAVONDEN 
 
Leefbaarheid heeft een hoge prioriteit in de gemeente Nederweert.  
Eind is het derde kerkdorp waar de dorpsontwikkelingsvisie structureel 
geïmplementeerd wordt. De burgers zullen de toekomst mee moeten bepalen.  
 
De leefbaarheiddiscussies zijn uitgevoerd in fases, waarbij stap voor stap is getracht 
om de concrete beleving van de bewoners van Eind, wat hun woonomgeving betreft, 
in kaart te brengen. 
 
Deze discussieavonden hebben plaatsgevonden in de maanden oktober, november 
en december 2007. 
In werkgroepjes van 1 of 2 leden van het Parochieel Comité, ondersteund door het 
opbouwwerk Vorkmeer, is men in september aan de voorbereidingen voor de 
discussieavonden begonnen. 
 
Om een goed beeld te krijgen van Eind, hebben de discussieavonden van de 
dorpsontwikkelingsvisie in de volgende leeftijdscategorieën plaatsgevonden: 

• basisschoolkinderen van groep 5/6, 7 en 8 
• jeugd van 13 tot en met 17 jaar 
• jongvolwassenen van 18 tot 30 jaar 
• volwassenen van 31 tot 55 jaar 
• senioren vanaf 55 + jaar 
• verenigingen. 

  
De discussieleiders zijn afkomstig uit verschillende partijen:  
2 discussieleiders zijn lid van het Parochieel Comité,  
2 discussieleidsters zijn van opbouwwerk Vorkmeer,  
1 discussieleider is bestuurslid van de plaatselijke harmonie.  



   
 

 
DorpsOntwikkelingsVisie kern Eind, Gemeente Nederweert. Pagina 10 

3 leerkrachten van de basisschool De Tweesprong (waarvan 1 lid van het Parochieel 
Comité)  
 
Het Parochieel Comité en het opbouwwerk van Vorkmeer hebben samen een 
werkplan gemaakt. Hierin stonden alle afspraken en uitvoerende taken. Dit werkplan 
is terug te vinden in deel 2 het bijlagenboek. 
 
Het opbouwwerk Vorkmeer, dat het Parochieel Comité tijdens het maken van de 
Dorpsontwikkelingsvisie ondersteunt, heeft alle powerpoint presentaties voor alle 
discussieavonden verzorgd. 
Daarnaast heeft het opbouwwerk Vorkmeer alle discussieavonden genotuleerd en 
tevens de rapportage van de dorpsontwikkelingsvisie uitgewerkt.  
 

3.3 DE UITVOERING VAN DE ACTIVITEITEN 
 
De uitvoering heeft op een aantal manieren plaatsgevonden. Het project van de 
basisschoolkinderen bestond uit 3 dagdelen.  
 
Groep 5/6.  
 
In groep 5/6 kregen de kinderen een aantal stellingen en vragen voorgelegd. Als 
eerste gingen zij in groepjes discussiëren en kwamen ze tot een gezamenlijke 
groepsconclusie. Iedere groepsconclusie werd klassikaal besproken. Deze zijn 
meegenomen in de dorpsontwikkelingsvisie. 
 
Groep 7. 
 
In groep 7 gingen de kinderen, per koppel, aan de slag met het maken van een 
woordveld. Dit houdt in dat de kinderen hun betekenis geven aan de aangegeven 
woorden die te maken hebben met Nederweert-Eind. Vervolgens werd dit klassikaal 
besproken. Daarna werd er gediscussieerd in vier groepen van vier of vijf kinderen. 
Iedere groep koos een thema met bijbehorende vragen. De groepjes discussieerden 
over de antwoorden en verwerkten deze in een werkstuk. Dit werkstuk 
presenteerden ze aan de klas. De klas kreeg de gelegenheid om vragen en 
aanvullingen te geven. De klassikale conclusies zijn meegenomen in de 
dorpsontwikkelingsvisie 
 
Groep 8 
 
In groep 8 legde de leerkracht de leerlingen een aantal stellingen en vragen voor. 
Eerst werd er in groepjes gediscussieerd. Vervolgens gaf ieder groepje zijn 
groepsmening en werd dit klassikaal besproken. Deze conclusies zijn meegenomen 
in de dorpsontwikkelingsvisie. 
 
De notulen van deze discussies hebben de kinderen als basis genomen voor het 
maken van hun powerpointpresentatie. Tijdens de eindpresentatie naar alle 
inwoners van het dorp hebben zij deze powerpointpresentatie toegelicht. 
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Discussiebijeenkomsten overige groepen bewoners. 
 
Voor alle overige groepen bewoners zijn er een of twee discussieavonden 
georganiseerd. Alle bewoners waren hiervoor uitgenodigd. Ze konden zelf kiezen of 
ze hieraan wel of niet wilden deelnemen. 
Tijdens de eerste avond werd een korte uitleg gegeven over het project 
dorpontwikkelingsvisie. Vervolgens kregen de inwoners een aantal stellingen en 
vragen over de leefbaarheidterreinen voorgelegd. Hierover kon men in groepjes van 
ongeveer 6 tot 8 personen discussiëren. Hieruit volgde een gezamenlijke 
groepsmening of conclusie. Vervolgens werden deze groepsmeningen en conclusies 
teruggekoppeld naar alle aanwezigen van de avond. Tijdens de terugkoppeling 
volgde er een gezamenlijke discussie. Op sommige punten volgde er een 
gezamenlijke conclusie. Deze is meegenomen in de dorpsontwikkelingsvisie. 
 
Enquête zorgwoningen 
 
Bij de leeftijdscategorie 55+ zijn tijdens de tweede discussieavond de resultaten van 
de enquête over zorgwoningen gepresenteerd.  
In het voorjaar van 2007 is door het Parochieel Comité onder alle inwoners van 50 
jaar en ouder een enquête gehouden.  Het doel van deze enquête is om te 
inventariseren of er behoefte is aan zorgwoningen. Deze enquête is een 
samenwerkingsverband tussen het Parochieel Comité, het opbouwwerk van de 
Stichting Vorkmeer, de gemeente, de seniorenvereniging Eind, Woningvereniging 
Nederweert, de stichting Land van Horne en het bestuur van gemeenschapshuis 
Reigershorst. 
  
Discussiebijeenkomst verenigingen. 
 
De verenigingen zijn een avond bij elkaar geweest. Deze avond bestond uit een 
korte uitleg over de dorpsontwikkelingsvisie, gevolgd door een presentatie van een 
deskundige over de inhoud van de werkgroep “Vereniging van de Toekomst”. Het 
tweede gedeelte van de avond werd gebruikt om, aan de hand van drie stellingen, 
met elkaar in discussie te gaan. Hieruit volgde een gezamenlijke conclusie. 
 
“Vereniging van de Toekomst” is een initiatief van het Parochieel Comité. Met 
ondersteuning van Sportlink (Huis voor de Sport) is er een pilot opgestart. Naar 
aanleiding van deze pilot hebben verenigingen en instellingen een werkgroep 
gevormd, genaamd “Vereniging van de Toekomst”. Deze werkgroep zoekt naar 
oplossingrichtingen met als doel om zoveel mogelijk huidige functies te behouden in 
het vereniging- en instellingsleven van Eind.  
 
De discussiebijeenkomsten 
 
Tijdens alle discussieavonden is aan de aanwezigen gevraagd wie er bereid was om 
hun eigen leeftijdscategorie te vertegenwoordigen tijdens de eindpresentatie. 
Uit alle leeftijdscategorieën meldden zich vrijwilligers. 
De eindpresentatie vond plaats in maart 2008 in het gemeenschapshuis. 
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De leefbaarheidterreinen die zijn behandeld: 
• Woonklimaat 
• Werkklimaat 
• Sociaal klimaat 
• Bestuurlijk klimaat 
• Voorzieningenniveau 
• Verkeer en veiligheid 
• Buitengebied 

 
 
 
Het hele project werd begeleid door opbouwwerk Vorkmeer. 
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4 BEGRIPSVORMING: WAT IS LEEFBAARHEID? 
 
Van een kleine kern is sprake indien: 

• de kern minder dan 3000 inwoners heeft 
• er een min of meer aaneengesloten bebouwing is 
• er een kerk en basisschool is 
• er een redelijk verenigingsleven is 
• er een redelijke sociale structuur en samenhang is 

 
De leefbaarheid in een kern wordt bepaald door de volgende 6 factoren: 
1. Bestaanszekerheid, werk en inkomen 
2. Woonklimaat, waardering voor woning en woningomgeving 
3. Sociaal klimaat, waardering van de sociale contacten 
4. Verzorgingssituatie, aard en peil van de aanwezige voorzieningen 
5. Betrokkenheid bij de lokale besluitvorming 
6. Verkeer 
 
Leefbaarheid kan worden onderverdeeld in: 

• Objectieve leefbaarheid. 
Dit betreft de feitelijk aanwezige voorzieningen, demografische ontwikkeling, 
woningvoorraad, enzovoorts. 

• Subjectieve leefbaarheid. 
Dit is de wijze waarop de inwoners de materiële voorzieningen waarderen en 
vooral of ze zich wel of niet prettig voelen in de kern waar ze wonen. 
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5 EIND ANNO 2007 
 
Datum: september 2007 
 
Op een mooie zomeravond rijd ik in mijn auto vanuit Beringe langs het kanaal 
richting Nederweert. Aankomend bij de rotonde valt mijn oog op het 
plaatsnaambordje Eind. “Ah, hier moet ik zijn” denk ik bij mezelf.  
 
Het opbouwwerk Vorkmeer heeft van de gemeente Nederweert de opdracht 
gekregen om het Parochieel Comité in Eind te ondersteunen in het uitvoeren van de 
dorpsontwikkelingsvisie. Ik mag deze klus, samen met de leden van het Comité, 
gaan klaren. 
 
Ik ben nog nooit in Eind geweest, dus ik ben benieuwd hoe dit dorp eruit ziet. 
Direct over de brug kom ik op de weg Eind. Deze weg is vrij druk en de auto’s rijden 
hard, ondanks de aangelegde verkeersdrempels. Tot aan de brug ontbreekt er een 
stuk trottoir. Ik sla linksaf een zijweg in en ik kom uit op het kerkplein. Ik parkeer mijn 
auto en besluit om eerst een wandeling door Eind te maken.  
 
Op het kerkplein ligt een mooie kerk, het gemeenschapshuis De Reigershorst, een 
café genaamd Smolenaers en ernaast is een frituur. Tegenover de kerk is de 
basisschool met een vrij kaal schoolplein, dat niet erg uitnodigend is voor kinderen 
om er te spelen. Dit plein oogt als het hart van Eind. Tot mijn verbazing is er 
niemand op straat en is er ook geen pinautomaat. 
 
Ik loop de hoek om en enkele straten door. De huizenbouw in Eind is erg gevarieerd. 
Er zijn allerlei type woningen zoals rijtjeshuizen en vrijstaande woningen, er zijn 
zowel kleine als grote woningen. Opvallend is dat er geen hoogbouw is. Ik kom uit 
op een grasveldje met aan beide zijden goals. Het gras is vrij hoog en het moet 
nodig gemaaid worden. Er zijn vier jongens aan het voetballen. 
 
Ik vervolg mijn tocht door het dorp en kom al snel bij een nieuwbouwwijk aan de 
oostkant van het dorp. Hier staan mooie, moderne nieuwbouwhuizen die  gelegen 
zijn aan een speelveldje met enkele speeltoestellen. Er zijn kinderen aan het spelen. 
Al lopend langs deze huizen kom ik uit op een lange straat. Ik sla linksaf en zie op 
het naambordje dat dit de Kruisstraat is. Het staat hier vol met geparkeerde auto’s. 
Er buldert een grote tractor met een volgeladen aanhanger voorbij en een groepje 
fietsende jongeren. Als ze het kruispunt naderen, zie ik dat ze bijna op het midden 
van het kruispunt moeten stoppen om er te kunnen oversteken. Het is een 
onoverzichtelijk kruispunt waar je als fietser niet kunt zien of er verkeer aankomt.  
Op mijn horloge zie ik dat het bijna 20.00 uur is. Ik moet me haasten want om 20.00 
uur moet ik aanschuiven bij een overleg in het gemeenschapshuis.  
 
Aangekomen bij het gemeenschapshuis, maak ik de deur open en loop naar binnen. 
Er is een grote hal met toiletten, een gymzaal waar volwassenen aan het sporten 
zijn, een grote zaal met buffet en er is een kleine vergaderzaal.  
In de kleine vergaderzaal zit een groep mensen op mij te wachten. Dit zullen vast en 
zeker de leden van het Parochieel Comité zijn. We maken kennis met elkaar en  ze 
vertellen mij dat ze erg trots zijn op hun dorp. We komen hier niets te kort; er is hier 
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een basisschool, een kerk, een bakker, een slager, een kapper, een 
peuterspeelzaal, een melkboer, een frituur, een groeten- en ijsboerderij, café 
Smolenaers en café-zaal Bi-j Le-nie, het museum Eynderhoof en ze hebben een rijk 
verenigingsleven. Ook is men erg trots op het mooie buitengebied. Er is hier veel 
natuur en rust. Men kan er heerlijk wandelen en fietsen. De inwoners voelen zich 
veilig in Eind. Iedereen kent iedereen. Er heerst een goede sfeer en de inwoners 
voelen zich verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in Eind. Het is hier knus en 
gezellig. De voorzitter opent nu officieel de vergadering. Er wordt samen een 
werkplan opgesteld voor het uitvoeren van het project dorpsontwikkelingsvisie Eind. 
 
Na de vergadering neem ik afscheid van de leden en loop naar buiten. De 
schemering breekt aan en ik stap in mijn auto. Vol enthousiasme en met een goed 
gevoel dat het project gaat slagen, rijd ik het dorp uit. 
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6 SWOT- ANALYSE 
 

6.1 STERKE EN ZWAKKE PUNTEN EIND 
 
Eind heeft zijn inwoners veel te bieden. De huidige situatie is te schetsen in sterke 
en zwakke punten. Hieronder staat een overzicht waarin dat duidelijk wordt. 
 
Sterke punten  Zwakke punten  

• Eind heeft een rustige kern 
• Eind ligt landelijk, midden in de 

natuur 
• Er is een groot 

samenhorigheidsgevoel 
• Er heerst een dorpsgevoel 
• Inwoners zijn trots op hun kern 
• Eind heeft 

uitbreidingsmogelijkheden 
• De woningbouw is gevarieerd 
• Er is een groot en bloeiend 

verenigingsleven 
• Er is een aantal voorzieningen 
• Er is een basisschool 
• Er is een kerk 
• Er zijn voldoende locaties die 

ingericht kunnen worden als 
speelveldjes. 

• Er is een gemeenschapshuis 
• Er zijn drie buurtverenigingen 
• Eind is goed bereikbaar per 

auto, fiets en openbaar vervoer 
• Inwoners voelen zich veilig in 

Eind 

• Er ontbreekt een aantal 
voorzieningen zoals een 
supermarkt, drogist, postkantoor 

• Eind heeft weinig/geen 
oudedagsvoorzieningen zoals 
aangepaste woningen, huisarts, 
apotheek, etc.  

• Er zijn niet voldoende 
seniorenwoningen 

• Er zijn niet voldoende 
starterswoningen 

• Door gebrek aan bovenstaande 
woningen trekken jongeren en 
senioren weg uit Eind. 

• Eerste lijnsvoorziening is niet 
aanwezig in Eind 

• Inwoners zijn van mening dat de 
trottoirs op sommige plaatsen 
onder  de maat zijn 

• Een aantal onveilige straten  
• Het vrijwilligersaantal neemt af 
• Geen/onvoldoende ingerichte 

speelveldjes 
• Er is geen naschoolse opvang 
 

 

6.2 KANSEN EN BEDREIGINGEN 
 
Naast de sterke en zwakke punten zijn er ook kansen en bedreigingen voor Eind. In 
Eind kennen mensen elkaar, ze vinden het er prettig wonen, er is een sterk 
verantwoordelijkheidsgevoel voor het reilen en zeilen van Eind en er is sprake van 
een groot saamhorigheidsgevoel. Eind heeft een groot en bloeiend verenigingsleven. 
Tevens baart het verenigingsleven de inwoners van Eind zorgen. Bij sommige 
verenigingen is er een daling te zien in het aantal leden en vrijwilligers die zich willen 
inzetten als bestuurslid van een vereniging. 
Veel jongeren en senioren trekken weg uit Eind wegens tekort aan betaalbare 
starters- en seniorenwoningen en er zijn geen oudedagvoorzieningen. 
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Het wegtrekken van de doelgroepen kan in de toekomst leiden tot ingrijpende 
veranderingen van de leefbaarheid. 
Eind biedt een goede basis om te werken aan leefbaarheid. Er zijn nog genoeg 
kansen om uit te breiden en projecten van de grond te krijgen, zodat het voor de 
jongeren en senioren mogelijk wordt in Eind te blijven wonen en leven. De gemeente 
Nederweert ondersteunt burgers die initiatieven nemen om de leefbaarheid in hun 
dorp te verbeteren. 
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7 OPERATIONALISERING LEEFBAARHEID 
 
Tegenwoordig stimuleren overheden de burgers om zelf te participeren in het 
leefbaarheidproces en actief en verantwoordelijk om te gaan met de eigen 
woonomgeving. Men verwacht van de burgers dat ze zelf het initiatief nemen om 
projecten te ontwikkelen. De gemeente is steeds vaker een partij die faciliteert en 
steeds minder organiseert en coördineert. De gemeente voert de regie op beleid, en 
de inwoners van hun gemeente zijn de regisseurs van hun eigen woonomgeving. 
Pas wanneer het gaat om grote innovatieve veranderingen is er een wezenlijke rol 
weggelegd voor de gemeente. Als het gaat om kernverandering, een nieuwe buurt of 
bijvoorbeeld beleid op het ontwikkelen van waarderingssubsidies voor vrijwilligers, 
dan is de gemeente nodig en vaak ook nog andere partijen. 
 
Bij het oppakken van een project kan iedereen initiatiefnemer zijn, men hoeft niet 
altijd te wachten op de gemeente. Een buurtvereniging, een bewonersgroep, een 
jeugdraad, een dorpsraad, de woningbouwvereniging kunnen initiatiefnemers zijn. 
Leefbaarheid wordt niet alleen bepaald door projecten en acties vanuit de gemeente 
maar ook door de bereidheid en inzet van de bewoners van Eind om bepaalde 
zaken aan te pakken, zelf initiatief te tonen en actie te ondernemen.  
 
Hieronder staan de conclusies van de bijeenkomsten die gehouden zijn in het kader 
van het realiseren van de dorpsontwikkelingsvisie. Aansluitend zijn er 
voorbeeldprojecten aan gekoppeld die op korte en lange termijn uitgewerkt kunnen 
worden. Veel van de genoemde punten hebben met elkaar te maken.  
De korte termijn projecten kunnen veelal door de gemeente, het Parochieel Comité, 
buurtverenigingen en inwoners opgepakt worden. De lange termijn projecten moeten 
onderzocht worden in het DOP (dorpsontwikkelinsplan). 
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7.1 WOONKLIMAAT 
 

7.1.1 WONINGBOUW 
 
Mensen wonen graag in Eind. Het dorp kenmerkt zich door verschillende type 
woningen. Er is alleen laagbouw. 
Een deel van de huidige seniorenwoningen wordt bewoond door niet-senioren. 
Er is een tekort en behoefte aan betaalbare starters- en seniorenwoningen. 
Genoemde locaties voor woningbouw zijn: 

• De zuidkant van de Klumpenstraat (aan de pastorie) 
• Richting Noordervaart (zodat het dorp niet langwerpig wordt) 
• Aan de Kruisstraat 
• Steutenweg 
• Tiskeswej 
• Het gebied Loyenbos 

 
 
Naam Project  Woningbouw Eind  
Omschrijving Er is een tekort aan betaalbare 

starters- en seniorenwoningen, zowel 
huur- als koopwoningen. Dit plan moet 
verder worden uitgewerkt in het DOP. 
Er moet onderzocht worden wat de 
mogelijkheden zijn. Het Parochieel 
Comité heeft al een voorzet gedaan in 
de vorm van een enquête. De 
woningbouwvereniging en Stichting 
Land van Horne zijn hierbij betrokken. 

Doel Jongeren en senioren kunnen in Eind 
blijven wonen 

Initiatiefnemer Niet bekend 
Betrokken partijen Gemeente Nederweert, Parochieel 

Comité, Woningbouwvereniging, 
welzijnsorganisatie, seniorenvereniging 
en Land van Horne. 

Planning Niet bekend (plan Tiskeswej in 
voorbereiding) 
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7.1.2 ZORGWONINGEN 
 
Er zijn geen zorgwoningen in Eind, terwijl hier blijkens de gehouden enquête grote 
behoefte aan is. Een zorgbehoevende inwoner is nu genoodzaakt om in de kern van 
Nederweert te gaan wonen. Er is behoefte om zolang mogelijkheid in Eind te blijven 
wonen.  
 
Naam Project  WOZOCO 
Omschrijving Er is behoefte aan een woon-

zorgcomplex met diverse 
oudedagvoorzieningen o.a. technische 
hulpmiddelen, een huisartsenpost, 
eetpunt, winkel met eerste 
levensbehoeften, drogist  

Doel Hulpbehoevende inwoners de kans 
bieden om in Eind te blijven wonen 

Initiatiefnemer Gemeente Nederweert, 
woningbouwvereniging, Parochieel 
Comité. 

Betrokken partijen Gemeente Nederweert, Parochieel 
Comité, Woningbouwvereniging, 
zorgaanbieder, welzijnsorganisatie 

Planning Voorbereidingen zijn in 2006/2007 al 
opgestart. 

 



   
 

 
DorpsOntwikkelingsVisie kern Eind, Gemeente Nederweert. Pagina 21 

7.2 WERKKLIMAAT 
 
Eind ligt centraal. Er is geen behoefte om werkgelegenheid naar Eind toe te halen. 
Wel zouden er meer kansen gecreëerd moeten worden voor kleinschalige 
ondernemers in leegstaande agrarische locaties. 
 
Een mogelijke uitbreiding van werkgelegenheid in de toekomst zou in de zorgsector 
kunnen zijn, door de komst van een woonzorgcomplex en aangepaste 
seniorenwoningen. Hierbij valt te denken aan: verzorgenden, verpleegkundigen, arts, 
drogist, hulp in de huishouding, etc.  
 
Inwoners gaven aan door zoveel mogelijk hun geld bij de plaatselijke ondernemers 
uit te geven ervoor kan zorgen dat kleine ondernemers meer bestaansrecht hebben 
in Eind. 
 
Naam Project  Geld in eigen dorp  
Omschrijving Bewoners zouden er voor kunnen 

zorgen dat het geld zoveel mogelijk in 
Eind wordt uitgegeven.  

Doel Door het geld uit te geven bij de 
bakker, de slager, etc. zorgt men 
ervoor dat kleine ondernemers 
bestaansrecht hebben in het dorp 

Initiatiefnemers Inwoners van Eind 
Planning Vanaf vandaag 
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7.3 SOCIAAL KLIMAAT 
 

7.3.1 JONGEREN 
 
Jongeren geven aan dat zij, onder begeleiding van een professional en volwassen 
vrijwilligers, een eigen jeugdraad en soos willen hebben. 
 
Naam Project  Jeugdraad  
Omschrijving De jeugdraad bestaat uit een aantal 

gemotiveerde jongeren die zich bezig 
houden met de leefbaarheid in Eind, 
gericht op kinderen en jongeren. De 
jeugdraad kan op een afgesproken 
frequentie bij elkaar komen. 

Doel De jeugdraad informeert en adviseert 
gevraagd en ongevraagd de gemeente 
en het Parochieel Comité op het 
gebied van ontwikkelingen.  
De jeugdraad organiseert grote 
activiteiten voor de plaatselijke jeugd 
 

Initiatiefnemer Jongeren, Parochieel Comité en 
welzijnsorganisatie, inwoners 

Betrokken partijen Basisschool, inwoners Eind, 
verenigingen, gemeente, Parochieel 
Comité, welzijnsorganisatie 

Planning Niet bekend 
 

 
 
Naam Project  Soos jongeren  
Omschrijving Jeugd wil een eigen ontmoetingsruimte 

om op vaste dagen en tijdstippen bij 
elkaar te komen. 

Doel Gezellig bij elkaar komen om te darten, 
spelletjes te spelen, discoavond 
organiseren, etc. en om deel te nemen 
aan georganiseerde activiteiten. 

Initiatiefnemer Jongeren, Parochieel Comité, inwoners 
Betrokken partijen Jongeren, eigenaar/beheerder van de 

locatie, inwoners Eind 
Planning Niet bekend 
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7.3.2 GEZAMENLIJKE ACTIVITEITEN 
 
Zowel jongeren als ouderen geven aan behoefte te hebben aan gezamenlijke 
activiteiten zodat alle inwoners van Eind meer samen met elkaar doen. 
 
Naam Project  Gezamenlijke activiteiten  
Omschrijving Zowel jongeren als ouderen geven aan 

behoefte te hebben aan gezamenlijke 
activiteiten 

Doel Vergroten sociale samenhang 
Initiatiefnemer Buurtverenigingen 
Betrokken partijen Jongeren, Parochieel Comité, 

welzijnsorganisatie, inwoners 
Planning 2008 
 

7.3.3 NIEUWKOMERS 
 
Inwoners van Eind geven aan dat zij het  belangrijk vinden dat nieuwkomers zich 
welkom voelen in hun dorp. Hoe kan men hiervoor zorgen? Inwoners hebben hier 
zelf een aantal ideeën voor: 
 
Naam Project  Nieuwkomers  
Omschrijving Kennismaking met nieuwkomers, hen 

informatie over het dorp aanbieden en 
een jaarlijkse contactdag organiseren 

Doel Inwoners vinden het belangrijk dat 
nieuwe inwoners op de hoogte worden 
gebracht van het aanbod in Eind en 
hen te betrekken bij het 
verenigingsleven 

Initiatiefnemer Buurtverenigingen, Parochieel Comité, 
kerkbestuur, sportverenigingen 

Betrokken partijen Buurtverenigingen, Parochieel Comité, 
verenigingen 

Planning Niet bekend 
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7.3.4 ZWERFVUIL 
 
Naam Project  Zwerfvuil  
Omschrijving Inwoners ergeren zich aan het 

zwerfvuil langs de kanalen in Hulsen 
Doel Opruimen en voorkomen van zwerfvuil 
Initiatiefnemer Parochieel Comité, inwoners 
Betrokken partijen Gemeente, inwoners Eind, Parochieel 

Comité. 
Planning Niet bekend 
 

7.3.5 KINDEREN 
 
Tijdens alle discussiebijeenkomsten met kinderen geven zij nadrukkelijk aan dat zij 
bepaalde voorzieningen en activiteiten missen. 
 
Naam Project  Kinderdisco en bioscoopavond  
Omschrijving Kinderen hebben behoefte aan een 

kinderdisco en een bioscoopavond, 
eenmaal per maand. Doelgroep 10 t/m 
15 jaar 

Doel Sociale beweging- en 
ontmoetingsactiviteit 

Initiatiefnemer Parochieel Comité, (nog op te richten) 
werkgroep, ouders.  

Betrokken partijen Gemeenschapshuis, basisschool, 
ouders, welzijnsorganisatie 

Planning Niet bekend 
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7.4 BESTUURLIJK KLIMAAT 
 

7.4.1 HET PAROCHIEEL COMITÉ. 
 
Een deel van de inwoners van het dorp zijn niet geheel bekend met de taken en 
leden van het Parochieel Comité en men geeft aan dat men actuele informatie graag 
digitaal wil ontvangen. 
 
Naam Project  Website  
Omschrijving Inwoners hebben de behoefte om 

geïnformeerd te worden over actuele 
zaken, ontwikkelingen en het reilen en 
zeilen van het dorp 

Doel Communicatie verbeteren met de 
inwoners van het dorp. 
Modern image creëren bij inwoners 

Initiatiefnemer Parochieel Comité 
Betrokken partijen Werkgroep Communicatie (nog op te 

richten) en welzijnsorganisatie 
Planning Maart 2008 
 
 
Naam Project  Nieuwe naam Parochieel Comité  
Omschrijving De naam Parochieel Comité geeft niet 

duidelijk aan waar deze club voor staat. 
De naam wekt de indruk dat het om 
een kerkbestuur gaat. Inwoners vinden 
de naam oubollig. Een nieuwe naam 
zorgt voor meer duidelijkheid en een 
modern imago. Tevens meer 
bekendheid geven aan het Parochieel 
Comité.  

Doel Duidelijkheid en een modern image, 
meer bekendheid onder de inwoners. 

Initiatiefnemer Parochieel Comité 
Betrokken partijen Parochieel Comité, inwoners Eind, 

werkgroep Communicatie, 
welzijnsorganisatie. 

Planning  Maart 2008; in uitvoering 
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7.5 VOORZIENINGENNIVEAU 

7.5.1 VRIJWILLIGERSWERVING 
 
Momenteel is er een bloeiend verenigingsleven dat gerund wordt door vele 
vrijwilligers. Veel inwoners zijn lid van een of meerdere verenigingen. Gericht op de 
toekomst maakt men zich zorgen. Kan het verenigingsleven blijven bloeien bij 
afname van vrijwilligers? Door wie worden bestuursfuncties vervult? Hoe kunnen 
verenigingen inspelen op de toekomstige ontwikkelingen? Het Parochieel Comité 
heeft zich samen met het Huis voor de Sport en alle verenigingen eerder al over 
deze problematiek gebogen. Zij hebben hun krachten gebundeld in de werkgroep 
“Vereniging van de toekomst”.  Hier volgt hun toekomstscenario voor het  
verenigingsleven in de toekomst. 
 
Toekomstscenario  
Het dorp blijft een bruisende gemeenschap met tal van activiteiten voor alle 
doelgroepen. Door intensieve samenwerking tussen meerdere partners wil men over 
sterke vitale verenigingen met een duidelijke positie in de gemeenschap beschikken. 
De verenigingen groeien van een traditionele vereniging, met solidariteit als 
belangrijkste basis, naar een marktgericht werkende organisatie. De verenigingen 
realiseren een breed en flexibel aanbod dat aansluit op de wensen en behoeften van 
de bevolking van Nederweert-Eind. Naast het traditionele aanbod van activiteiten is 
er ruimte voor een vernieuwend aanbod en activiteiten voor de niet aangesloten 
inwoners. 
 
De traditionele vereniging gebaseerd op solidariteit ( samen de schouders eronder 
zetten ) staat steeds meer onder druk. De vereniging van de toekomst is dan ook 
met name een bestuurlijke samenwerking om zo de krachten te bundelen en zo 
sterke, vitale verenigingen te vormen wellicht op de lange termijn ondersteund door 
professionals in de aansturing en uitvoering. 
 
Uit het onderzoek is tevens gebleken dat een gezonde en levensvatbare vereniging 
in de toekomst haar accommodatie zoveel mogelijk multifunctioneel gebruikt. De 
diverse sport-, beweeg- en cultuuractiviteiten worden aangeboden in een adequaat 
uitgerust en ingericht verenigingsgebouw. De verenigingsaccommodatie en de 
verenigingsactiviteiten zorgen voor een sterke maatschappelijke rol voor het 
verenigingsleven. Door de bundeling van activiteiten voor diverse doelgroepen heeft 
de verenigingsaccommodatie een sociale functie als ontmoetingsplaats. 
 
Om een dergelijk accommodatie te kunnen exploiteren moet de vereniging 
samenwerken met andere partijen. Het streven is dat meerdere maatschappelijke 
organisaties, ondernemingen en verenigingen zich aansluiten. Kinderopvang, 
commerciële sport en muziekaanbieders en andere organisaties kunnen een enorme 
meerwaarde voor het aanbod betekenen. 
 
Het Parochieel Comité is de bindende factor tussen de verenigingen en neemt een 
meer faciliterende en serviceverlenende rol aan. De ondersteuning en advisering 
van verenigingen wordt aangestuurd door het comité dat tevens zorgt voor 
structurele afstemming tussen de verschillende organisaties. 
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Tijdens de eindpresentatie heeft men aangegeven dat verenigingen (o.a. de 
carnavalsvereniging en Festeynder) behoefte hebben aan een centrale 
opslagruimte. 
 
Naam Project  Vrijwilligers werven  
Omschrijving Door verschillende oorzaken zijn er 

steeds minder vrijwilligers die bereid 
zijn om bestuursfuncties van 
verenigingen en instellingen te 
vervullen 

Doel Werven van nieuwe vrijwilligers  
Initiatiefnemer Parochieel Comité, verenigingen, 

Vereniging van de Toekomst 
Betrokkenen Inwoners van Eind, 

welzijnsorganisaties, verenigingen 
Planning 2008 
 
 
Naam Project  Samenwerking verenigingen  
Omschrijving Door structureel overleg te hebben, 

kunnen verenigingen, door van elkaar 
te weten, van elkaar leren. Zo kan men 
gezamenlijke problematieken 
aanpakken of juist gezamenlijke 
activiteiten organiseren 

Doel In stand houden en versterken van 
verenigingen 

Initiatiefnemer Werkgroep Vereniging van de 
toekomst 

Betrokken partijen Gemeente Nederweert, verenigingen, 
Parochieel Comité, welzijnsorganisatie 
en andere externe organisaties 

Planning Opgepakt in 2006 
 
 
Naam Project  Activiteitenaanbod verenigingen  
Omschrijving Leden aantal loopt terug, met name de 

leeftijdscategorie 25 tot 40 jaar en 
senioren worden gemist. Verenigingen 
moeten proberen aan te blijven sluiten 
bij de wensen van de vrager. Dit kan 
inhouden, de activiteiten meer op 
recreatieve sfeer te richten. 

Doel Leden behouden en werven 
Initiatiefnemer Verenigingen 
Betrokken partijen Inwoners, externe organisaties 
Planning Niet bekend 
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7.5.2 SPEELPLEKKEN 
 
Bij alle kinderen komt naar voren dat zij  grote behoefte hebben aan 
speelveldjes/schoolplein, voorzien van uitdagende speeltoestellen. Bijvoorbeeld: 
schommels, glijbanen, uitdagende klimrekken, trampoline, tredmolen,etc. 
Verder dient een speelveldje te worden ingericht als basketbalveld met twee baskets 
tegenover elkaar en belijning op de grond. Alle speelveldjes voorzien van 
prullenbakken, bankjes, verlichting en een fietsenrek. 
 
Naam Project  Aankleden van 

speelveldjes/schoolplein 
Omschrijving Nieuwe ingerichte speelplekken met de 

mogelijkheid om te kunnen skaten, 
klimmen, voetballen, etc. 

Doel Kinderen kunnen elkaar ontmoeten en  
voorzien in behoefte van kinderen om 
te kunnen spelen  

Initiatiefnemer Gemeente Nederweert 
(speelruimtebeleid), Parochieel Comité, 
kinderen, basisschool, kinderen 

Betrokken partijen Parochieel Comité, buurtverenigingen, 
inwoners, basisschool, 
buurtverenigingen, kinderen  

Planning Niet bekend 
 
 
Voetbalveld “ Bij Dams”. 
 
Zowel kinderen als jongeren geven aan dat dit voetbalveldje het enige grasveldje in 
het dorp is waar ze kunnen voetballen.  
Het voetbalveld is nu voorzien van 2 goals. Kinderen en jongeren zouden graag het 
veld aangekleed zien; netten achter de goals willen i.v.m. het wegschieten van de 
bal; verzorgd/gemaaid gras, een bankje, een prullenbak, verlichting en een 
fietsenrek.  
 
Naam Project  Voetbalveld “ Bij Dams”  
Omschrijving Opknappen van het voetbalveldje 
Doel Ontmoeting en bewegingactiviteiten 

stimuleren 
Initiatiefnemer Gemeente Nederweert, kinderen, 

jongeren, Parochieel Comite 
Betrokken partijen Inwoners, kinderen, jongeren, 

gemeente 
Planning Niet bekend 
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7.5.3 PINAUTOMAAT 
 
Tijdens alle bijeenkomsten geven alle inwoners van Eind aan dat ze een 
pinautomaat in Eind missen. Nu is men aangewezen op de pinautomaten in 
Nederweert. 
 
Naam Project  Pinautomaat  
Omschrijving Het plaatsen van een pinautomaat Eind 
Doel Pinautomaat in Eind 
Initiatiefnemer Parochieel Comité, inwoners 
Betrokken partijen Rabobank Nederweert 
Planning In uitvoering 
 

7.5.4 OVERIGE VOORZIENINGEN 
 
Overige voorzieningen die men mist in Eind zijn: 

• Servicewinkel 
• Postkantoor 
• Dokterspost 
• Voorzieningen waar men bloed kan laten prikken/griepspuit halen, etc. 
• Winkel met eerste levensbehoeften 
• Nabuurplicht stimuleren 
• Bibliotheek 

 
Inwoners zouden zelf projecten en of acties kunnen ondernemen om ervoor te 
zorgen dat bovenstaande voorzieningen in Eind kunnen komen. 
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7.6 VERKEER & VEILIGHEID 
 
De volgende straten worden onveilig gevonden: 

• De Kruisstraat -> te hoge snelheid auto’s , kruispunt onoverzichtelijk en 
weg naar voetbalveld te donker. 

• Baldessenweg -> te weinig verlichting 
• Verlengde weg Eind en Rendierenlaan -> onveilig voor fietsers, te hoge 

snelheid auto’s 
• Houbenbrug -> belijning verkeerd aangebracht 
• Viaduct bij Schoorbrug tot aan Leukerstraat in Weert is te donker 
• Op sommige plaatsen is het trottoir onder de maat of ontbreekt 
• Leveroysedijk is gevaarlijk. Weg is te smal, er is geen fietspad en geen 

verlichting (behalve op kruispunten) 
• Op de Ahrensburgerstraat is weinig doorgang vanwege geparkeerde 

auto’s. 
• Niesakkerbrug is te gevaarlijk voor fietsers. Ze moeten hier oversteken 

tussen aankomende auto’s. 
• Kruispunt Kruisstraat en Leveroysedijk is te gevaarlijk vanwege het te 

hard rijden van het verkeer.  
• Op de weg Eind is men genoodzaakt midden op de weg te stoppen 

wanneer men linksaf wil slaan om de zijstraten te bereiken. Dit zorgt 
voor onveilige situaties. 

 
 
Naam Project  Verkeer en Veiligheid  Eind  
Omschrijving Inwoners ervaren bovenstaande 

straten, kruispunten en bruggen als 
onveilig en gevaarlijk. Onveilige en 
gevaarlijk situaties dienen aangepast te 
worden 

Doel Het veiliger worden van 
bovengenoemde locaties 

Initiatief nemer Gemeente Nederweert/ werkgroep 
Verkeer en Veiligheid (nog op te 
richten) 

Betrokken partijen Inwoners, Parochieel Comité, politie, 
gemeente, en ROVL  

Planning Niet bekend 
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7.7 BUITENGEBIED 
 
In Eind zijn alle inwoners erg trots op het buitengebied. Dit wordt als zeer belangrijk 
ervaren voor de rust, het landelijk karakter van het dorp, veel groenvoorziening in de 
omgeving en een klein bijdrage in de sector toerisme. Alle inwoners zijn van mening 
dat het buitengebied zeer zeker in stand moet blijven. 
 
Naam Project  Stilte ge bied  

Omschrijving Doel van het stiltegebied is de 
inwoners niet duidelijk. Er zijn borden 
door de gemeente geplaatst waarop is 
aangeven dat dit een stiltegebied is.  

Doel Inwoners willen geïnformeerd worden 
over het doel van het stiltegebied 

Initiatiefnemer 
 

Gemeente Nederweert, Parochieel 
Comité, werkgroep buitengebied (nog 
op te richten) 

Betrokken partijen Inwoners van Eind 
Planning Niet bekend 
 
 
Naam Project  Openingstijden motorcrossbaan  
Omschrijving De meningen over ruime 

openingstijden van de motorcrossbaan 
zijn verdeeld. De mensen weten niet 
zeker of motoren daadwerkelijk invloed 
hebben op het broeden van vogels 

Doel Onderzoek naar handhaving 
motorcrossterrein in goede harmonie 
met omgeving, natuur en landschap. 

Initiatief nemer Werkgroep Buitengebied (nog op te 
richten) 

Betrokken partijen Inwoners Eind, gemeente Nederweert, 
provincie en motorcrossclub 

Planning Kwestie is bij provincie / gedeputeerde 
aangekaart 

 
  



   
 

 
DorpsOntwikkelingsVisie kern Eind, Gemeente Nederweert. Pagina 32 

Naam Project  Extensief recreatiegebied  
Omschrijving Het buitengebied biedt interessante 

mogelijkheden op zowel agrarisch- als 
recreatief gebied. Men zou er een 
extensief recreatiegebied van willen 
maken door kleinschalig toerisme te 
promoten 

Doel Kleinschalige toerisme promoten 
Initiatiefnemer Werkgroep Buitengebied (nog op te 

richten) 
Betrokken partijen Gemeente Nederweert, Parochieel 

Comité, inwoners, plaatselijke 
agrarische bedrijven en horeca, 
museum Eynderhoof 

Planning Niet bekend 
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8 DORPSONTWIKKELINGSVISIE 
 
Datum: vrijdag 27 mei 2018 
 
Op een mooie lenteavond rijd ik in mijn auto vanuit Beringe langs het kanaal richting 
Nederweert. Aankomend bij de rotonde valt mijn oog op het plaatsnaambordje Eind. 
Tien jaar geleden heb ik hier als opbouwwerkster van Stichting Vorkmeer, samen 
met het Parochieel Comité de dorpsontwikkelingsvisie uitgevoerd. Dit was in 
opdracht van de gemeente Nederweert. Nieuwsgierig als ik ben, besluit ik de afslag 
van de rotonde te nemen en een kijkje te gaan nemen in Eind. Is Eind nog steeds 
zoals het tien jaar geleden was of is er het een en ander veranderd? 
 
Direct over de brug kom ik op de weg Eind. Deze weg is anders ingedeeld, men kan 
nu makkelijker voorsorteren om links af te slaan. Er zijn aan beide zijden mooi 
aangelegde trottoirs die helemaal doorlopen tot aan de brug. Ik besluit om naar het 
kerkplein te rijden om daar mijn auto te parkeren en vervolgens een wandeling door 
Eind te maken.  
 
Op het kerkplein is er veel veranderd en er zijn veel mensen op de been. 
Het kale schoolplein van toen is nu veranderd een uitdagend speelterrein met 
diverse klimtoestellen, speeltoestellen, een trampoline, diverse schommels voor 
zowel de kleinste als grote kinderen. De poort is verplaatst zodat de in- en uitgang 
op een veiliger plek aan de weg is. 
Hoewel het avond is, zijn er nog veel kinderen aan het spelen. Op de bankjes die er 
nu zijn, zitten ouders en grootouders gezellig bij elkaar. 
 
Vanuit de kerk klinkt muziek. Ik loop richting de kerk en ga naar binnen. Aan de 
inrichting en aan de informatie op het mededelingenbord kan ik zien dat er op zowel 
cultureel- als muzikaal gebied een groot aanbod van activiteiten georganiseerd 
wordt. 
 
Vanuit de kerk loop ik naar het gemeenschapshuis De Reigershorst. Aan de 
buitenkant is nu een pinautomaat. Ook in en rondom het gemeenschapshuis is het 
druk met mensen. Ik loop er naar binnen.  
In de grote zaal zit er een 40 tal mensen samen te eten. Komt u ook voor deelname 
aan het eetpunt, vraagt een vriendelijke meneer. Ik leg hem uit wie ik ben en wat ik 
in Eind kom doen. Deze meneer vertelt dat hij vrijwilliger is bij het eetpunt. Dit is vrij 
kort naar het DOV opgestart. Het draait van begin af aan al als een tierelier.  
Iedere avond kunnen deelnemers hier komen eten. Er zijn genoeg vrijwilligers en het 
is hier erg gezellig. De meeste mensen blijven na het eten zitten om er hun avond 
door te brengen. De grote zaal is ingericht als eetpunt, maar er is ook de 
mogelijkheid om er een kop koffie te drinken, er staat een biljart, er zijn drie 
dartborden aanwezig, er is een relaxedhoek ingericht waar men rustig kan zitten om 
de krant of tijdschriften te lezen en er is een ingerichte hoek met laptops waar men 
kan internetten. Het grand-café van Eind grapt deze vrijwilliger.  
Ook is er kort na het DOV een klussencentrale opgericht die op vrijwilligers draait. 
 
Ik loop verder door het gemeenschapshuis en zie dat de gymzaal nog hetzelfde 
uitziet als tien jaar geleden. De functie is ook nog hetzelfde. Het enige wat hier 
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veranderd is, is het aanbod. Er zijn diverse sportverenigingen die er trainen, in de 
winter is de gymzaal in het weekend open voor kinderen om er te kunnen voetballen 
of te volleyballen onder begeleiding van vrijwilligers. 
Ook vindt hier de jeugddisco en bioscoopavonden plaatst. Dit wordt 1x per drie 
maanden door de jeugdraad georganiseerd. 
 
Zowel het kerkgebouw als het gemeenschapshuis hebben nu een zo breed 
mogelijke functie gekregen, waar vele muzikale, culturele en sociale activiteiten 
georganiseerd worden. 
 
Ik loop vervolgens naar buiten richting café Smolenaers. Aan de voorkant is een 
gezellig terrasje waar men kleine lunchgerechten kan nuttigen. Aan de hoeveelheid 
fietsen en aan de uitrustingen is te zien dat dit mensen zijn die hier voornamelijk  
fietstochten maken in het buitengebied. De eigenaar herkent mij nog en vertelt mij 
dat de zaal achter het café nu op vrijdagavond gebruikt wordt als soos door de 
plaatselijke jeugd.. 
De jongeren komen hier bij elkaar om gezellig de avond door te brengen met spellen 
spelen, darten, pokeren en gezellig iets met elkaar te drinken. Dit  
onder begeleiding van vrijwilligers en een jongerenwerker. De jeugdraad maakt ook 
van deze zaal gebruikt om onder andere grote activiteiten voor de jeugd te 
organiseren.  
 
Is er op het gebied van verkeer en veiligheid nog het een en ander verbeterd vraag 
ik aan de eigenaar? “Jazeker” zegt hij. De Kruisstraat is een stuk veiliger geworden. 
Er is meer verlichting aangebracht op de weg naar het voetbalterrein, er is een 
spiegel op het kruispunt en er is een aantal aanpassingen verricht waardoor 
automobilisten niet meer hard kunnen rijden. Ook worden er nog steeds regelmatig 
politiecontroles uitgevoerd. Dit geldt ook voorde weg Eind en de Rendierenlaan.  
Op het kruispunt van de Kruisstraat en de Leveroysedijk is nu een rotonde gemaakt 
om de snelheid van het autoverkeer eruit te halen. Het is er nu een stuk veiliger. 
Bij de gevaarlijke bocht op de Baldessenweg is de weg verbreedt en er is een 
fietspad gemaakt.  
Op de Ahrensburgerstraat mag men nog maar op beperkte plaatsen parkeren. 
Hierdoor heeft de straat een vele betere doorgang voor het verkeer. 
 
Mijn kop koffie is op, ik neem afscheid van de eigenaar en vervolg mijn wandeltocht 
door Eind.  
Het speelveldje “ Bij Dams” is helemaal opgeknapt. Er is een gedeelte met twee 
goalen voorzien van netten waar een grote groep kinderen aan het voetballen is. 
Het andere gedeelte is ingericht als speelveld. Er staan diverse speeltoestellen zoals 
een tredmolen, een trampoline en een glijbaan. Ook is er voldoende verlichting 
aangebracht en staan er bankjes, prullenbakken en een fietsenrek. 
 
Al verder wandelend kom ik nog meer ingerichte basketbal- en speelveldjes tegen. 
Kinderen kunnen hier dik tevreden zijn in Eind. Er zijn genoeg speelvoorzieningen. Ik 
spreek een groepje spelende kinderen aan en vraag of er in Eind ook een 
kinderboerderij en skatepark is. “Natuurlijk!” Roepen ze in koor. Net buiten het dorp 
is een grote kinderboerderij waar ze vaak als vrijwilliger aan het werk zijn. Dieren 
verzorgen is het leukste dat er is. Ook worden hier in samenwerking met de 
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basisschool en middelbare scholen regelmatig biologie- en dierenverzorgingslessen 
gegeven. Het skatepark ligt ernaast. 
 
De schemering breekt aan en ik besluit terug naar het kerkplein te lopen waar ik mijn 
auto heb geparkeerd. Voordat ik in mijn auto stap wil ik toch nog iets weten. Ik loop 
nog een keer het gemeenschapshuis binnen en vraag aan een medewerkerster 
achter de bar of er in Eind een woonzorgcomplex is. “We hebben alles in Eind” zegt 
de medewerkerster. Iets verder op in het dorp ligt het wozoco. Het is voorzien van 
een huisartsenpost, een kleine drogist en een kleine bibliotheek. Een kleine tien jaar 
geleden was hier geen woningaanbod voor starters en senioren. Met het gevolg dat 
de jongeren en senioren gedwongen werden om naar elders te verhuizen. Dit had 
ook zijn invloed op het bloeiende verenigingsleven. De verenigingen verloren 
hierdoor steeds meer leden. Om het hoofd boven water te kunnen houden zijn 
verenigingen onderling gaan samenwerken, hebben ze het aanbod van activiteiten 
op elkaar afgestemd en is er een professional ingehuurd die voor alle verenigingen 
de wet en regelgeving kan verduidelijken en controleren.  
Door de komst van het WOZOCO en de bouw van betaalbare starterswoningen 
kregen inwoners weer de kans terug naar Eind te keren. Door al deze factoren heeft 
men het bloeiende verenigingsleven in stand kunnen houden en is de onderlinge 
samenwerking en communicatie nu nog een stuk beter geworden. 
  
De medewerkster vertelt verder dat er in het woonzorgcomplex zich een aantal 
voorzieningen bevindt. Van deze voorzieningen kunnen alle inwoners van het dorp 
gebruik van maken. Er is een huisartsenpost waar zowel de huisarts als 
verpleegkundigen hun spreekuur houden. Er is een ruimte waar men bloed kan laten 
prikken, er is een ruimte waar men medicijnen kan afhalen en een kleine bibliotheek. 
 
Inmiddels is het donker geworden. Ik loop naar mijn auto, start de motor en rij met 
een goed gevoel het dorp uit. 
Mijn tevreden conclusie luidt dat er in Eind nog steeds een goede sfeer en een 
dorpsgevoel heerst, er is rust en voldoende groen in de omgeving. Het is er knus en 
gezellig en voor iedere leeftijdscategorie voldoende te beleven. Kortom Eind is een 
paradijs om in te wonen. 
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9 HET VERVOLG 
 

9.1 EIND 
Eind heeft een hoge mate van eigen identiteit. Er is een groot 
samenhorigheidsgevoel, een hechte gemeenschap met een sterk verenigingsleven 
waar men trots op is. Rondom Eind is het landelijk, veel natuur en rust. Dit zijn alle 
belangrijke kenmerken die behouden dienen te blijven en nodig zijn om te 
leefbaarheid te behouden en te verbeteren. 
 

9.2 TAKEN DORPSRAAD 
Deze dorpsontwikkelingsvisie is vastgesteld door het Parochieel Comité samen met 
de hele gemeenschap en op 7 april 2008 aangeboden aan het gemeentebestuur, 
met daarbij het verzoek om deze visie te vertalen naar een concreet uitvoerbaar plan 
voor Eind. 
 
Het is van belang dat een dorpsraad niet alles zelf doet maar juist in een continu 
proces inwoners betrekt bij de projecten die uitgevoerd moeten worden. Er moeten 
werkgroepen gevormd worden die zich bezighouden met concrete projecten.  
 
Een dorpsraad is vaak de spil en de motor van een dorp.  
De taken van de dorpsraad zijn: 

• Verzamelen van informatie vanuit externe instanties 
• Verzamelen van signalen uit het dorp 
• Informeren van de inwoners van een dorp 
• Organiseren en coördineren van activiteiten  
• Het coördineren van de werkgroepen 
• Formeren van de werkgroepen, hoewel inwoners zelf ook werkgroepen 

kunnen formeren en de inwoners van een dorp betrekken bij de leefbaarheid 
van dit dorp. 

 

9.3 KENMERKEN WERKGROEP 
De kenmerken van een werkgroep zijn: 

• De werkgroep houdt zich bezig met projecten met een begin en een eind. 
• De werkgroep is samengesteld uit minimaal 1 lid van de dorpsraad en 1 lid 

van de inwoners van het dorp.  
• De werkgroep kan ook vanuit burgerinitiatieven ontstaan. 

 
Men is erg tevreden over de functie en inzet van het Parochieel Comité. Wanneer er 
nieuwe projecten van de grond zouden moeten komen, is men bereid zich hiervoor 
in te zetten en deel te nemen aan een werkgroep. 
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9.4 VERVOLG DORPSONTWIKKELINGSVISIE 
 
Om te beginnen kan Eind starten met de omgeschreven projecten in het DOV. Het 
zal nog veel hand- en spandiensten vragen van de inwoners van Eind. 
 
Voor de uitvoering van verschillende projecten hoeven de inwoners niet te wachten 
op de gemeente. Inwoners kunnen nu, aan de hand van de dorpsontwikkelingsvisie, 
starten met het opzetten van werkgroepen. Deze werkgroepen kunnen verschillende 
activiteiten (sociaal en bestuurlijk klimaat, verkeer & veiligheid, voorzieningen en het 
buitengebied) oppakken.  
Ontwikkelingen rondom de verandering in de infrastructuur, het werkklimaat en 
woningbouw moeten meegenomen worden in het dorpsontwikkelingsplan (DOP). 
Voor het slagen van het dorpsontwikkelingsplan is de steun en draagvlak van de 
gemeenschap onontbeerlijk, met de dorpsontwikkelingsvisie als fundament. 
 
Hoe kunnen we er met elkaar voor zorgen dat de projecten die in het plan benoemd 
staan ook daadwerkelijk worden uitgevoerd? Wie houdt het overzicht over de 
verschillende projecten als straks de verschillende projecten door verschillende 
partners worden opgepakt? Wie pleegt interventies als er niets gebeurt? 
 
Hierin is een taak weggelegd voor het Parochieel Comité. Maar men moet zich er 
wel van bewust zijn dat het nog een flinke klus is om de dorpsontwikkelingsvisie de 
komende jaren te concretiseren en verder uit te werken.   
 
De dorpsontwikkelingsvisie moet een structurele aanpak krijgen. Het is een 
meetinstrument van dit moment. Om de vier jaar zou het Parochieel Comité dit 
opnieuw kunnen hanteren, om te kijken wat er in de afgelopen jaren bereikt is, of 
men nog op de goede weg zit en om nieuwe toekomstplannen uit te stippelen. 
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10 GEDICHT 
 

Beste minse van D’ind-j, 

Gae zeet-j hee-j allemaol bekind-j. 

Seniore werke bi-j ut voetbal terrein, tennisveld-j, hermeni-j 

en de schötteri-j zeen d’r auch bi-j. 

Op ut kerkhof en de kerk 

zeen d’r auch aan ut werk. 

En die instansies en vereiniginge hoove dao niks vör te betaale, 

Wao motte ze angers ut geld-j vanaaf haale. 

Um te blieeve bestaon 

En verder te gaon. 

Ut schept-j unne ongerlinge band-j, 

Tösse de minse van ut D’ind-jer land-j. 

Aan de eine kant-j ligt-j de zaum, saorsven en de baane, 

Aan de angere kant-j de brok en de knaal, 

En dao tösse speult-j ut zich aaf ut hieele verhaal. 

Laot-j os allemaol gaon staon achter ut parochieel comité, 

Vorkmeer en de gemeind-je, dan zal oos plan best lökke. 

En kan D’ind-j in de towkomst dao de vruchte van plökke. 

 

 

Geschreven  door Wiel van Eijk 

Inwoner van Nederweert-Eind 
 


