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Aan het tot stand komen van deze Doprs Ontwikkelings Visie hebben meegewerkt: 
− Dorpsraad Ospeldijk 
− Gemeente Nederweert 
 
Bijzondere dank geldt de bewoners van Ospeldijk voor hun medewerking bij het opstellen van deze 
visie. 
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Inleiding 
 
Voor u ligt de Dorpsontwikkelingsvisie (DOV) Ospeldijk. Dit rapport is het resultaat van een intensief 
en interactief proces. Het is ontstaan uit feitelijke gegevens, gesprekken en discussiebijeenkomsten 
met inwoners van Ospeldijk. Het is een visie die door deze mensen uitgesproken is en gedragen wordt.  
 
Het is nu aan alle betrokken partijen om de verschillende punten die in de DOV-Ospeldijk naar voren 
komen op (korte) termijn op de agenda te plaatsen en hierover besluiten te nemen . De DOV kan 
daarbij gezien worden als de opmaat naar een integraal DOP. 
 
 
Opbouw rapport 
Na de inleiding volgt hoofdstuk 1 waarin de aanleiding en de projectopzet van de 
Dorpsontwikkelingsvisie van Ospeldijk beschreven worden. 
 
In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de leefbaarheid zoals die nu door de inwoners van Ospeldijk wordt 
ervaren. Het hoofdstuk bestaat uit een viertal onderdelen: 
1. Karakterschets. Een algemene beschrijving van de kern met aandacht voor de geografische 

ligging, de bevolkingssamenstelling en karakteristieke elementen.. 
2. Kerncijfers. Een tabel met objectieve cijfers en gegevens van het CBS (Centraal Bureau voor 

Statistiek) en de gemeente Nederweert. 
3. Leefbaarheid. Een beschrijving van de leefbaarheid per leefbaarheidfactor. 
4. SWOT-matrix. Een matrix met de sterke en zwakke punten van de kern Ospeldijk en de kansen en 

bedreigingen voor de toekomst. 
 
In hoofdstuk 3 wordt de toekomstvisie geschetst. Het is een beschrijving van de kern zoals die er over 
10-15 jaar uit zou kunnen zien. Tevens is van elke leefbaarheidfactor een leefbaarheidsagenda 
opgesteld. De agendapunten betreffen concrete signalen en onderbouwde behoeften, die voortgekomen 
zijn uit de bijeenkomsten met de bewoners. Wanneer deze agendapunten uitgewerkt worden in 
concrete projecten kunnen ze bijdragen aan de realisatie van de door de bewoners gewenste 
toekomstvisie.  
 
Er is een apart bijlagenboek gemaakt waarin alle publicaties, verslagen en presentaties zijn opgenomen 
die tijdens het proces gemaakt zijn en hebben geleid tot de DOV-Ospeldijk. 
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1 Aanleiding en projectopzet 
 
1.1 Aanleiding voor DOV 
Een van de doelstellingen van het gemeentelijke lokaal sociaal beleid is de verbetering van de 
leefbaarheid in kleine kernen. In het door de gemeenteraad geaccordeerde Coalitieprogramma 2006-
2010 is aangegeven dat de gemeente Nederweert ten aanzien van het verbeteren van de leefbaarheid, 
meer dan in het verleden, wil uitgaan van kansen en gewenste ontwikkelingen. Daarbij streeft men 
nadrukkelijk naar een vorm van interactief beleid, om burgers en maatschappelijke instellingen in een 
vroeg stadium bij de beleidsvorming, uitvoering en evaluatie te betrekken. In het Coalitieprogramma 
is dan ook vastgesteld dat er voor elke kern van Nederweert een dorpsontwikkelingsplan (DOP) 
opgesteld dient te worden. De basis voor het dorpsontwikkelingsplan vormt de 
dorpsontwikkelingsvisie (DOV) die door de verschillende dorpsraden van de kernen zelf, in overleg 
met de gemeenschap opgesteld dienen te worden. In 2006 is het eerste DOP voor de kern Leveroy 
door de gemeenteraad vastgesteld. Vervolgens is gestart met de visieontwikkeling voor de kern 
Budschop. In het najaar van 2008 heeft de gemeente de dorpsraad van Ospeldijk verzocht een DOV op 
te stellen voor de kern Ospeldijk. 
 
 
1.2 DOV 
Alvorens een dorpontwikkelingsplan kan worden opgesteld, om de leefbaarheid en het 
voorzieningenniveau te behouden/verbeteren, is het van belang met dorpsbewoners vast te stellen hoe 
de huidige leefbaarheid ervaren wordt. Vervolgens dient er door de dorpsbewoners nagedacht en 
gediscussieerd te worden over de toekomst van hun kern over een termijn van 10-15 jaar. De uitkomst 
van deze discussie wordt vastgelegd in een DOV. De aspecten waaraan in de DOV aandacht besteed 
dient te worden zijn afgeleid van de leefbaarheidfactoren uit de leefbaarheidmonitor van 2004. Het 
betreft de thema’s:  
− woonklimaat; 
− sociaal klimaat; 
− verkeer en veiligheid; 
− voorzieningenniveau; 
− werkklimaat; 
− kernrandgebied; 
− bestuurlijk klimaat. 
De DOV is het eindresultaat van een interactief proces en is de toekomstvisie van bewoners op hun 
kern. Hoe zien de inwoners Ospeldijk over 10 tot 15 jaar? Wat is er voor nodig om dat ‘ideaalbeeld’ te 
realiseren?  
 
 
1.3 Projectopzet 
Naast de DOV-rapportage, die de visie van bewoners op de inrichting van de kern op materieel en 
immaterieel gebied beschrijft, is het doel van het project dorpsontwikkelingsvisie Ospeldijk: 
− bewoners bewust maken van de eigen leefruimte; 
− bewoners activeren op te komen voor het in stand houden van de leefbaarheid in Ospeldijk; 
− het verbeteren van de leefbaarheid in Ospeldijk; 
− het verbeteren van het eigen welzijn; 
− het verantwoordelijk worden van bewoners voor hun eigen leefbaarheid. 
 
Om dit alles te realiseren is gebruik gemaakt van feitelijke gegevens, gesprekken en 
discussiebijeenkomsten met inwoners van Ospeldijk. De verantwoordelijkheid voor de realisatie van 
het DOV-project lag bij de dorpsraad Ospeldijk. Deze is daarbij ondersteund door de 
welzijnsinstelling Vorkmeer en gefaciliteerd door de gemeente Nederweert.  
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De eerste stap in het proces om te komen tot een DOV voor Ospeldijk bestond uit een 
informatiecampagne. Een campagne waarbij de dorpsraad van Ospeldijk de bewoners via haar 
website, een huis-aan-huis verspreide flyer en posters bij de toegangswegen van Ospeldijk 
geïnformeerd heeft over het voornemen om een DOV op te stellen. Tegelijkertijd werden de bewoners 
uitgenodigd om via het forum van de website van de dorpsraad te reageren.  
 
Na deze informatiecampagne heeft de dorpsraad in het hele dorp een folder verspreid waarin de 
verschillende bijeenkomsten met de diverse doelgroepen aangekondigd werden. In januari 2009 is in 
een drietal bijeenkomsten, aan de hand van vragen en stellingen, gesproken en gediscussieerd over de 
verschillende leefbaarheidthema’s om de wensen en visie van de bewoners in Ospeldijk te peilen. De 
drie bijeenkomsten hebben plaatsgevonden met: 
− jongeren van Ospeldijk in de leeftijdscategorie 12-20 jaar; 
− bewoners van Ospeldijk in de leeftijdscategorie 20 – 55 jaar; 
− bewoners van Ospeldijk van 55 jaar en ouder. 
Naast de drie discussiebijeenkomsten is aan jongeren van Basisschool ’t Kienhout gevraagd om hun 
ideale speelveldje te ontwerpen en aan te geven waar verbetering gewenst is. 
 
De uitkomsten van de bijeenkomsten zijn verwerkt in een concept-DOV. Dit concept is tijdens de 
jaarvergadering 2009 van de Stichting Dorpsraad-Ospeldijk besproken en verwerkt tot de definitieve 
DOV-Ospeldijk. 
 
Tijdens het gehele proces zijn de inwoners van Ospeldijk op de hoogte gehouden door diverse 
communicatiemiddelen. Zo is op de website van de dorpsraad tekst en uitleg gegeven over het DOV, 
de ontwikkelingen en de data van de discussiebijeenkomsten. De dorpsraad heeft folders en flyers  
gemaakt en deze huis- aan- huis in het dorp verspreid en er zijn posters opgehangen. 
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2 Leefbaarheid in Ospeldijk 
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2.1 Karakterschets Ospeldijk 
Ospeldijk is samen met Ospel één van de vijf kernen van de gemeente Nederweert. Het dorp vormt de 
toegang tot het natuurgebied de Groote Peel. De Groote Peel is een Nationaal Park op de grens van 
Noord-Brabant en Limburg. Omstreeks het midden van de 19e eeuw werd hier hoogveen afgegraven 
om turf te winnen. Toen de turfwinning onrendabel werd wilden men de afgegraven gebieden geschikt 
maken voor agrarisch gebruik maar omstreeks de jaren 60 van de 20e eeuw kwam hier een eind aan en 
kreeg De Groote Peel de bestemming natuurgebied.  
 
Ospeldijk ligt ten noordoosten van Ospel, de Meijelsedijk vormt de verbindingsweg tussen beide 
dorpen. Ten noorden van Ospeldijk gaat de Meijelsedijk over in de Nederweerterdijk die aansluit op 
de N279 en die Ospeldijk verbindt met de gemeente Meijel. Ruimtelijk bestaat de bebouwde kern van 
Ospeldijk uit een vierkant waarbij de Meijelsedijk, de Moostdijk, Nieuwebaan en Anselberg de rand 
vormen.  
 
Ospeldijk telt 650 (cijfers CBS 2008) inwoners verdeeld over 220 woningen. Meer dan 90 procent van 
de woningen bestaat uit koopwoningen. De huishoudsamenstelling bestaat voor 16% uit 
eenpersoonshuishoudens, 33% bestaat uit huishoudens zonder kinderen en 51% van de huishoudens 
heeft wel kinderen. Van alle inwoners is 69% tussen de 15 en  65 jaar. 21% is jonger dan 15 en 10% is 
ouder dan 65 jaar in Ospeldijk. 
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2.2 Kerngegevens Ospeldijk 
 Ospeldijk 
Bevolking  
Inwoners 650 
0-14 jarigen 21% 
15-24 jarigen 13% 
25-44 jarigen 29% 
45-64 jarigen 28% 
65 jaar en ouder 10% 
Woonklimaat    
Woningen 220   
Koopwoningen 93%   
Huurwoningen 7%   
Eenpersoonshuishoudens 16%   
Huishoudens zonder kinderen 33%   
Huishoudens met kinderen 51% 
Sociaal klimaat  
Schutterij 1 
Buurtverenigingen 2 
Handboogvereniging 1 
Voorzieningen  
Onderwijs Basisschool 
Winkels dagelijks levensonderhoud 1 (bakker) 
Sportvoorzieningen Handboogbaan+ 

Schutterslokaal 
Werkklimaat  
Agrarische bedrijven 20 
Bedrijfsvestingen 20 
Gemiddeld inkomen per 
inkomensontvanger 

€18.900 

Gemiddeld inkomen per inwoner €12.300 
Werkloosheidsuitkeringen (WW) 0 
Algemene Bijstand (ABW/WWB) 0 
Arbeidsongeschiktheid (AO) 30 
Bron: CBS kerncijfers Buurten en Wijken 2005-2008, gemeente Nederweert 
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2.3 Leefbaarheid in Ospeldijk 
 
 
Beperkte groei 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stimuleer zelfbouw 
starters 
 
 
Woonruimte 
Ospeldijkse 
jongeren 
 
 
Geen behoefte aan 
seniorenwoningen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betrokkenheid 
ouderen 
 
 
 
 
 
 
 
Samenwerking 
verenigingsleven 
 
 
 
 
 
 
 

Woonklimaat 
De bewoners van Ospeldijk zijn van mening dat het dorp in beperkte mate mag 
groeien. Deze groei zou met name starters op de woningmarkt gelegenheid 
moeten bieden zich in Ospeldijk te vestigen. De huidige prijzen van twee ton 
zijn te hoog, er moeten daarom starterswoningen rond de € 150.000 gerealiseerd 
worden. Deze woningen moeten daarbij groot genoeg zijn om ook gezinnen te 
huisvesten zodat de starters bij gezinsuitbreiding niet gedwongen worden weer te 
verhuizen. Dit is vooral van belang voor de bestaanszekerheid van de 
basisschool. 
 
De gemeente moet meer ruimte creëren in haar beleid om starters in de 
gelegenheid te stellen een eigen huis te bouwen. De meest geschikte bouwlocatie 
hiervoor is de Anselberg. 
 
Het grootste deel van de jongeren wil na de studie terugkeren naar Ospeldijk. 
Wonen in Ospeldijk betekent veel ruimte en gezelligheid. Iedereen kent elkaar. 
Bij de toekomstige woonruimte denkt men aan zelfbouw, koop van de ouderlijke 
woning of het ombouwen van een schuur tot woning. 
 
De meeste ouderen wonen graag in Ospeldijk, ook degene die niet 
oorspronkelijk uit het dorp komen. Er bestaat dan ook geen grote 
verhuisbehoefte. De wens voor specifieke seniorenwoningen in Ospeldijk is 
beperkt. Woningdeling (met zoon/dochter) of aanpassing van de bestaande 
woning kan een prima mogelijkheid zijn voor ouderen om (zelfstandig)in 
Ospeldijk te blijven wonen.  
 
Zolang senioren mobiel zijn kunnen ze zich prima redden in Ospeldijk. Doordat 
ouderen deels in de nabijheid van familie (zoon/dochter) wonen, is zorg tot in 
zekere mate gegarandeerd. Wanneer de mobiliteit afneemt zijn senioren 
genoodzaakt te verhuizen naar Ospel of Nederweert omdat daar meer 
voorzieningen zijn.  
 
 
 
Sociaal Klimaat 
Ospeldijk kent twee buurtverenigingen die diverse activiteiten organiseren die 
belangrijk zijn voor het in stand houden en versterken van de sociale 
betrokkenheid in het dorp. Uit de bijeenkomst van 55 jaar en ouder komt naar 
voren dat ouderen zich minder aangesproken voelen tot de huidige activiteiten 
van de buurtverenigingen en dat mensen zelfs afhaken. Tegelijkertijd geven de 
ouderen aan wel behoefte te hebben aan contact zowel met leeftijdsgenoten als 
ook met andere generaties uit Ospeldijk. Het voorstel wordt gedaan om een 
werkgroep te vormen die zich hiermee bezig gaat houden. 
 
Het verenigingsleven in Ospeldijk kan volgens de bewoners wel een oppepper 
gebruiken. De verenigingen zouden meer samen moeten werken om het aanbod 
te vergroten en naar de toekomst toe aantrekkelijk te houden. Vanuit de 
bijeenkomst van de jongeren komt de vraag of samenwerking van de twee 
buurtverenigingen, de Meulenbuurt en de Schepengraaf niet kan leiden tot 
nieuwe activiteiten voor de jongeren. De bereidheid om daarbij ook zelf actief te 
worden als vrijwilliger is bij enkele jongeren aanwezig. 
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Inburgering nieuwe 
bewoners 
 
 
 
 
 
 
 
Basisschool ‘t 
Kienhout 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Openbare 
verlichting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jongeren vinden Ospeldijk prettig om te wonen. Men gaat er goed met elkaar om 
en de jongeren die van buiten Ospeldijk in het dorp zijn komen wonen worden 
prima opgenomen door leeftijdsgenoten. In de bijeenkomst van de ouderen geeft 
een deel van de aanwezige aan dat nieuwe bewoners door de buurtverenigingen 
actiever wegwijs gemaakt zouden kunnen worden in Ospeldijk. Een ander deel 
van de aanwezigen heeft echter de ervaring dat buurtverenigingen na verloop 
van tijd nieuwe bewoners vrijblijvend bezoeken en dat in het algemeen de 
bewoners zich ook bij een van de twee aansluiten.  
 
De basisschool is het cement van de Ospeldijkse samenleving en de algemene 
opinie is dat de basisschool voor Ospeldijk moet worden behouden. Maar men is 
ook realistisch dat BS ’t Kienhout alleen bestaansrecht heeft wanneer er 
voldoende kinderen zijn die onderwijs volgen.   

 

 
 
 
Verkeer en veiligheid 
Voor zover er sprake is van (verkeers)onveilige situaties in Ospeldijk houden 
deze voornamelijk verband met het ontbreken van straatverlichting. 
Onvoldoende verlichting langs het fietspad tussen Ospel en Ospeldijk 
veroorzaakt daardoor ‘s avonds onveiligheidsgevoelens. Ook de verlichting op 
gevaarlijke en onoverzichtelijke kruisingen in het buitengebied zou verbeterd 
moeten worden. De leerlingen van de basisschool geven aan dat de verlichting in 
het buitengebied verbeterd moet worden zodat ze na afloop van een 
verenigingsactiviteit zelf naar huis kunnen. 
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Meijelsedijk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Openbaar) vervoer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemeenschaps-
accommodatie 
 
 
 
 
 
 
 
Belbus als 
compensatie voor 
minimale 
voorzieningen 
 
 
 
 
 
 
 

De toegestane verkeerssnelheid op de Meijelsedijk wordt door het autoverkeer 
vooral in de spitsuren overschreden. De bewoners pleiten voor een betere 
handhaving. Daarnaast zou men graag zien dat de wegen in de 60 km-zone 
zodanig ingericht worden dat harder rijden onmogelijk wordt. Ook wordt 
voorgesteld om de Meijelsedijk tussen Ospel en Ospeldijk als 60 km-zone te 
bestempelen. Ook de jongeren van de basisschool geven in de met hen gevoerde 
gesprekken aan dat er hard gereden wordt in Ospeldijk. 
 

          
 
De jongeren in Ospel geven aan dat de tijden van het openbaar vervoer niet 
aansluiten op de schooltijden. Het zou wenselijk zijn als er een aparte bus voor 
de schooljeugd zou rijden van Ospeldijk naar Weert. Daarnaast zou de 
uitgaansbus vanuit Nederweert door moeten rijden tot Ospeldijk. Ook ouderen 
ervaren vervoersproblemen. Zo zijn de kosten, door de ongunstige zone-
indeling, voor een traject richting Weert erg hoog. Daarnaast is het openbaar 
vervoer moeilijk toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een rollator. 
 
 
 
Voorzieningenniveau  
Er is in Ospeldijk geen gemeenschapsaccommodatie. Bewoners vinden een 
dergelijke accommodatie, die voldoende ruimte biedt voor diverse 
(dorps)activiteiten en fungeert als een sociale ontmoetingsplek voor jong en oud, 
noodzakelijk. De bestaande voorzieningen zoals de basisschool en het 
schutterslokaal kunnen hierin niet voorzien. Een multifunctionele accommodatie, 
eventueel gekoppeld aan de bestaande school, is dan ook zeer wenselijk. De 
basisschoolleerlingen vinden dat er een clubhuis moet zijn voor kaartende opa’s 
en oma’s.  
 
Voor diverse voorzieningen en activiteiten waaronder boodschappen, 
gezondheidszorg en ‘Meer Bewegen voor Ouderen’ zijn inwoners van Ospeldijk 
aangewezen op de kernen Ospel en Nederweert. Voor de ouderen in Ospeldijk 
vormt de toegankelijkheid van het openbaar vervoer daarbij een knelpunt. Een 
belbus zoals ook Ospel die kent zou de mobiliteit van ouderen kunnen 
verbeteren. Hierdoor kan voorkomen worden dat senioren gedwongen worden te 
verhuizen naar andere kernen met meer voorzieningen.  Daarnaast is de 
aanwezigheid van een supermarkt/buurtwinkel in Ospeldijk wenselijk. Ook kan 
er een bezorgdienst voor boodschappen opgezet worden.  
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Aandacht voor 
gemeenschapszorg 
 
 
 
 
Jongeren- 
Voorzieningen 
 
 
 
Nieuw speelveld 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deregulering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op de (oudere) persoon gerichte voorzieningen zoals Tafeltje dekje en de 
thuiszorg moeten ook voor de toekomst behouden blijven. Daarnaast vinden de 
ouderen in Ospeldijk het van belang dat aandacht besteed wordt aan het 
versterken/in stand houden van sociale contacten, mantelzorg, en 
gemeenschapszorg. 
 
De jongeren in Ospeldijk hebben geen behoefte aan een jeugdhonk. Wel wordt 
opgemerkt dat het jeugdhonk in Ospel op veel gangbare tijden gesloten is. Een 
voorziening waaraan men wel behoefte heeft is een skatebaan. Ook een sport-
/speelveld met daarbij een overkapping is wenselijk. 
 
Het bestaande speelveld voor de jongeren in Ospeldijk wordt verplaatst. De 
basisschoolleerlingen zien hierin een kans voor de realisatie van een nieuwe 
spectaculaire speelplek. De dorpsraad heeft de jongeren gevraagd hoe die plek 
uit zou moeten zien. Naast een opsomming van uiteenlopende speeltoestellen 
kwam daarbij naar voren dat de jongeren ook oog hebben voor andere aspecten 
die van belang zijn om in de toekomst fijn te kunnen spelen. Zo zouden er bij het 
nieuwe veld ook zitbanken met tafels kunnen komen, dienen er voldoende 
prullenbakken /blikvangers geplaatst te worden en dient er onderscheid gemaakt 
te worden tussen een deel voor de oudere en de jongeren kinderen. Er wordt ook 
gedacht aan de aanleg van een jeu de boules baan voor de ouderen. Dit biedt 
enerzijds mogelijkheden voor sociaal contact en tegelijkertijd kan men wat 
toezicht op de jeugd houden. 
 

 
 
 
 
Werkklimaat 
De mogelijkheden voor het vestigen van kleinschalige bedrijven aan huis zijn 
volgens de bewoners in Ospeldijk aanwezig. Overschrijding van de regelgeving 
m.b.t. het aantal vierkante meters, werkt vaak belemmerend bij een gewenste 
uitbreiding.  De procedures en regelgeving bij het uitbreiden van activiteiten 
zouden echter vereenvoudigd moeten worden. Dit geldt ook voor nieuwe 
toeristische initiatieven: bewoners en ondernemers hebben het idee dat 
initiatieven bemoeilijkt worden door gemeentelijke regelgeving. Ook 
Staatsbosbeheer, als eigenaar van de Groote Peel,  lijkt soms initiatieven te 
belemmeren. Om het toerisme in Ospeldijk te stimuleren zouden procedures en 
regelgeving vereenvoudigd moeten worden. 
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Toerisme in 
Ospeldijk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dorpsraad 
 
 
 
Zelfstandige kern 
Ospeldijk 

Buiten gebied. 
De Groote Peel trekt jaarlijks meer dan honderdduizend bezoekers. Ospeldijk is 
de kern die het dichtst bij dit unieke natuurgebied ligt maar heeft al deze 
bezoekers weinig te bieden. Toerisme is volgens de inwoners bij de gemeente 
Nederweert geen speerpunt van beleid. Stimulering van kleinschalige 
(agreatieve) toeristische activiteiten zowel vanuit de gemeente als de eigen 
gemeenschap kunnen een meerwaarde opleveren voor Ospeldijk. Voorbeelden 
hiervan zijn een boerderijcamping en fietsroutes die door de kern lopen. 
 

 
 
 
 
Bestuurlijk klimaat 
De bewoners van Ospeldijk zijn van mening dat de dorpsraad goed luistert naar 
haar inwoners. Daarbij is er ook begrip voor het feit dat wensen die er leven niet 
direct gerealiseerd kunnen worden. 
 
De inwoners zijn van mening dat Ospeldijk de status van “kern” moet krijgen. 
Dat Ospeldijk tot op heden niet als een zelfstandige kern binnen de gemeente 
Nederweert beschouwd wordt ligt vermoedelijk in het feit dat er in het verleden 
nooit een eigen parochie geweest is. Men vindt het belangrijk om zelf sturing te 
kunnen geven aan allerlei processen in Ospeldijk en daarbij niet afhankelijk te 
zijn van een andere kern. De gemeente moet hen daarom in de toekomst als een 
zelfstandige kern gaan beschouwen. Wanneer Nederweert in de toekomst 
eventueel fuseert met Weert dan wordt dit nog belangrijker want Ospeldijk ligt 
“erg” ver van Weert en dreigt daardoor wellicht in de vergetelheid te geraken 
doordat de aandacht meer uit zal gaan de stedelijke problemen. De status van een 
zelfstandige kern en ook de vermelding van de naam Ospeldijk op ANWB-
borden is dan ook zeer wenselijk.  
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2.4 SWOT-matrix 
 
Sterke punten Zwakke punten 
- Ospeldijk biedt veel ruimte en gezelligheid 

waardoor het dorp aantrekkelijk is en blijft 
voor jongeren om zich er ook na hun studie te 
vestigen.  

 
- Er heerst een goed sociaal klimaat in 

Ospeldijk. Nieuwkomers worden goed 
opgenomen in de gemeenschap. 

 
- Ospeldijk grenst aan natuurgebied de Groote 

Peel waar jaarlijks honderdduizend bezoekers 
komen. 

 
- Ospeldijk heeft een dorpsraad die opkomt 

voor de belangen van de kern en die luistert 
naar haar achterban en daarbij alle 
doelgroepen betrekt. 

- Het ontbreken van openbare straatverlichting 
op diverse plekken leidt zowel tot sociale 
onveiligheidsgevoelens als 
verkeersonveiligheid. 

 
- In Ospeldijk is geen gelegenheid voor het 

doen van boodschappen voor dagelijks 
levensonderhoud.  

 
- De openbaar vervoervoorzieningen in 

Ospeldijk zijn zeer beperkt en sluiten niet 
goed aan bij wensen van ouderen en 
jongeren.   

 
- Het ontbreekt in Ospeldijk aan een 

multifunctionele 
gemeenschapsaccommodatie. 

 
- Jongeren hebben behoefte aan een skatebaan 

en sport-/speelveld, deze voorzieningen 
ontbreken. 

 
- Ospeldijk profiteert niet van de bezoekers 

van De Groote Peel. Er is geen toeristische 
infrastructuur. 
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Kansen Bedreigingen 
- De bouwlocatie van de Anselberg biedt 

mogelijkheden voor een (beperkte) groei van 
het dorp. Er kunnen woningen gerealiseerd 
worden die aansluiten bij de behoefte van het 
dorp (starterswoningen).  

 
- Een nieuwe werkgroep  van 55+ers die zich 

bezig gaat houden met de betrokkenheid van 
ouderen bij activiteiten in Ospeldijk en 
daarbij een bijdrage levert  aan het behoud 
van de sociale cohesie. 

 
- Onder jongeren is er een bereidheid om zelf 

actief te worden als vrijwilliger bij het 
organiseren van activiteiten.  

 
- Het realiseren van een belbus-voorziening  

vergroot de mobiliteit van mensen en is van 
belang om voorzieningen en activiteiten in 
andere kernen bereikbaar te houden. 

 
- Het betrekken van jongeren bij de realisatie 

van een nieuw speelveld biedt mogelijkheden 
om jongeren maatschappelijk bewust te 
maken. Daarnaast kunnen de wensen en 
behoeften van de jongeren optimaal invulling 
krijgen. 

 
- Ospeldijk zou zich meer in combinatie met 

De Groote Peel kunnen 
ontwikkelen/afficheren. 

- De activiteiten van de buurtverenigingen 
sluiten onvoldoende aan bij de wensen van 
de oudere inwoners. Hierdoor dreigt de 
betrokkenheid van oudere inwoners bij het 
dorp af te nemen. 

 
- Procedures en regelgeving kunnen de 

mogelijkheden belemmeren om initiatieven 
voor ondernemerschap aan huis en 
kleinschalig (agreatief) toerisme te realiseren. 

 
- Ospeldijk is geen zelfstandige kern maar 

wordt door de gemeente gezien als een 
onderdeel van Ospel. Het gevaar bestaat dat 
de belangen van een kleine kern dan 
ondersneeuwen, temeer daar er ook een grote 
geografische afstand tot het centrum van de 
gemeente bestaat.  

 
- Basisschool ’t Kienhout kan onder de 

bekostigingsnorm komen indien de school 
niet in staat is kinderen van buiten Ospeldijk 
te werven. 
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3 Toekomstvisie 
 
3.1 Dorpsvisie Ospeldijk 
 
Het is donderdag 12 april 2022. Het is mooi weer voor de tijd van het jaar. De knoppen van bloemen 
en planten krijgen al aardig vorm en sommige bomen tonen hun voorjaarspracht.  
Ik rijd op mijn fiets over de Meijelsedijk vanuit Meijel richting Ospeldijk. Wat me het eerste opvalt 
zijn de ANWB borden. De naam Ospeldijk staat er groot op geschreven!  
 
Het is toch wel lang geleden, nu zo bijna 13 jaar geleden, dat ik in Ospeldijk werkzaam was.  
Ik kan me nog herinneren dat ik in 2009 voor mijn werk bij Vorkmeer samen met de dorpsraad een 
visie voor de kern Ospeldijk heb gerealiseerd. Die visie is opgesteld om te kijken op welke wijze de 
leefbaarheid in Ospeldijk in de toekomst minimaal op peil kon worden gehouden en eventueel op een 
aantal punten zelfs te versterkt kon worden.  
De dorpsraad was destijds erg actief en nauw betrokken bij het wel en wee van de mensen in het dorp. 
Ik kan me ook nog goed herinneren dat de bijeenkomsten met de burgers van Ospeldijk op een 
originele wijze waren georganiseerd en dat de bijeenkomsten een bijzonder hoge opkomst kenden. Bij 
één bijeenkomst waren wel zeker 80 volwassenen aanwezig. Deze gesprekken met de burgers leverde 
veel informatie op die in de visie is verwerkt.   
Aan de hand van die visie konden grotere of kleinere projecten worden gerealiseerd die een bijdrage 
leveren aan het versterken van de leefbaarheid.  
 
Die leefbaarheid in kleine kernen stond in 2009 al behoorlijk onder druk omdat er sprake was van 
dubbele vergrijzing (in het algemeen meer ouderen én het ouder worden van de ouderen) en het 
wegtrekken van jongeren naar de steden, wegtrekken van voorzieningen, voortbestaan van de 
basisschool in de kern. Dat was voor de Gemeente Nederweert aanleiding om o.a. een visie voor de 
kern Ospeldijk tot stand te brengen. 
Nu 13 jaar later ben ik erg benieuwd wat er van die visie en daarvan afgeleide plannen terecht is 
gekomen. Zou het speelveldje inderdaad nog bestaan en voorzien zijn van diverse attracties? 
Zouden jongeren iets van de eigen activiteiten hebben weten te ontwikkelen en is hun vroegere wens 
om in het dorp te blijven wonen inderdaad uitgekomen? Voelen de ouderen zich ook aangetrokken 
door de activiteiten van de buurtverenigingen? Is er een basisschool waaraan een multifunctioneel 
ruimte is gebouwd voor allerlei activiteiten van de Ospeldijkenaren? Zijn er zo langzamerhand nieuwe 
toeristische ontwikkelingen te signaleren? 
Zo maar wat vragen die in me opkomen als ik langzaam de kern Ospeldijk nader. 
 
Bij het binnenrijden van de bebouwde kom word ik verwelkomd door een bord voorzien van de tekst 
“de Ospeldijkenaren heten u van harte welkom”. In 2009, zo kan ik me herinneren, was er al een 
groeiend bewustzijn onder de leden van de dorpsraad te ontdekken in de ontwikkeling van een eigen 
identiteit voor de kern Ospeldijk. Men wilde door de gemeente en andere organisaties gezien en 
erkend worden als een zelfstandige dorpskern. De dorpsraad en de andere inwoners wilden zelf een 
eigen verantwoordelijkheid dragen voor hun kern als het zou gaan over zaken zoals leefbaarheid. Men 
wilde minder van Ospel afhankelijk zijn. 
Als dit groeiend zelfbewustzijn en behoefte aan zelfstandigheid af te lezen is aan de naamgeving op de 
borden is dit in ieder geval geslaagd te noemen. 
Ik fiets vervolgens langs een terras aan de Oude Dijk 2. Een locatie waar destijds bij het tot stand 
komen van de leefbaarheidsvisie een discussiebijeenkomst voor de ouderen is gehouden. Het is nu nog 
meer een toeristisch trekpleister dan voorheen. Nu hebben nog meer initiatieven op het gebied van 
toerisme plaatsgevonden. Zo is een van de nieuwe boerderijcampings in de regio én een nieuwe 
ijssalon er nu gevestigd. Een drukke doorgaande fietsroute passeert nu ook dit gezellige terras. Ook is 
de boerderijwinkel uitgebreid en verkoopt een breed assortiment lokaal bekende producten.  
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De nieuwe fietsroute is een onderdeel geworden van het knooppuntensysteem en omvat een tocht 
gedeeltelijk door, maar voor het grootste deel om de Groote Peel. De toeristische fietsroute loopt door 
de kern Ospeldijk, zo blijkt uit het landkaartje langs de weg. Hiermee is al een destijds belangrijke 
wens van de Ospeldijkenaren in vervulling gegaan.  
 
Bij het binnen komen van de kern valt meteen de wegaanpassing van de Meijelsedijk op. De snelheid 
van het verkeer is er uit gehaald door een zogenaamde as-verspringing van de weg over de gehele 
lengte binnen de bebouwde kom. De fietsers worden nu hier beter beschermd.  
Het nieuwe speelveldje aan de Nieuwe Baan was destijds nog niet voorzien van leuke attracties. Nu 
zijn er leuke speeltoestellen en wordt er ook door diverse jonge kinderen gespeeld. Ook is er ruimte 
gemaakt voor een jeu de boules baan voor ouderen.  
In 2009 hebben de toenmalige kinderen van de basisschool hiervoor ideeën aangeleverd. Ongetwijfeld 
zullen de basisschoolkinderen van toen nu hun kinderen gebruik laten maken van de door hun 
bedachte speeltoestellen. 
Bij de Meijelsedijk is afzonderlijk ook een trapveldje met kleine goaltjes gemaakt. Een andere grote 
wens: een Skatebaan is naast het trapveldje gerealiseerd. Ik kan me de opmerkingen van de jongeren 
tijdens het gesprek in de koude boerderij van één van de leden van de dorpsraad nog herinneren. De 
jongeren waren destijds bijzonder positief over Ospeldijk en het merendeel wilde er later graag blijven 
wonen. De wens van een skatebaan en een trapveldje stond bij hun hoog genoteerd. 
Ik kijk voordat ik weer op mijn fiets stap even rond en krijg een bevestiging van een opmerking 
destijds dat jongeren voldoende ruimte hebben om te spelen en te ravotten in de omgeving van 
Ospeldijk. Het is een prachtig landschap met De Groote Peel van bijzondere nationale allure.  
Ospeldijk lijkt de afgelopen goed gebruik van hebben gemaakt van de naamsbekendheid van de Grote 
Peel.  
 
Als ik verder fiets tref ik even verderop op de plaats waar de RK Hulpkerk Heilige Geest stond, een 
klein maar gezellig horecagelegenheid. Ik maak met vele andere fietsers gebruik van het aanwezige 
terras en constateer op een kaartje dat  diverse fietsroutes hierlangs lopen. 
Op een plattegrond van Ospeldijk zie ik dat diverse ondernemers initiatieven hebben genomen, zoals 
enkele boerderijcampings en horeca-aangelegenheden. Dit paste destijds precies in het idee van vele 
inwoners dat Ospeldijk meer gebruik moest kunnen maken van de toeristische potentie van de Groote 
Peel. Door diverse inwoners is toen opgemerkt dat de regelgeving van de gemeente belemmerend 
werkte op dergelijk initiatieven. Dat lijkt nu, zo op het eerste oog, in 2022 verleden tijd. 
 
Met groot genoegen zie ik als ik op het terras van een kop koffie geniet, aan de overkant de verbouwde 
basisschool. Van de horecaondernemer hoor ik dat de school door de bouw van diverse nieuwe 
woningen ook nieuwe leerlingen heeft weten te verwerven en daarmee haar bestaansrecht voor langere 
tijd handhaaft. Aan het gebouw, zo vertelde de Ospeldijkse ondernemer, is een multifunctionele ruimte 
aangebouwd voor activiteiten van zowel de buurtverenigingen, de Ospeldijkse jongeren als de 
dorpsraad. Ook de ouderen komen in deze ruimte bijeen om elkaar te ontmoeten en voor gezamenlijke 
activiteiten. Enkele vitale ouderen hebben hiervoor het initiatief genomen. De belbus draagt zorg voor 
een adequaat vervoer van de ouderen. 
 
Aan de Anselberg zie ik nieuwe woningen. Het zijn de zogenaamde starterswoningen die jongeren de 
mogelijkheid hebben geboden ook in hun eigen kern te blijven woningen. Dat was in 2009 en grote 
wens van deze jongeren en deze is gelukkig voor hen gehonoreerd.  
Op de Anselberg spreek ik ook nog enkele ouderen. Deze oorspronkelijk echte Ospeldijkenaren 
spraken in 2009 de wens uit om dichter bij hun kinderen te willen wonen. Dat was destijds een 
belangrijke opmerking van vele ouderen. De wens om in een levensloop bestendig appartement te 
wonen zoals in grotere kernen en steden meer gebruikelijk is, was bij deze ouderen niet zo aanwezig. 
Zij stelden in 2009 voor om de gemeentelijke regelgeving te versoepelen om het bijbouwen op de 
kavel van een van hun kinderen eenvoudiger te maken en daarmee zorg en mantelzorg in de toekomst 
eenvoudiger te waarborgen. 
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Ik toer op mijn fiets nog wat rond in het buitengebied en constateer dat de wegen goed zijn 
onderhouden en de verlichting ook in het buitengebied royaal aanwezig. Dat waren ook nog 
belangrijke wensen destijds in 2009. 
Op mijn weg naar huis kan ik alleen maar concluderen dat zo’n visie een echte katalysator is geweest 
voor allerlei initiatieven in de kern Ospeldijk  
 
Ospeldijk, 12 april 2022 
 
 



DOV Ospeldijk 2009 

 20

3.2 Agendapunten voor de toekomst 
 
Een agendapunt is een item, zijnde een voorgenomen plan, een onderbouwde behoefte, een concreet 
signaal gegenereerd uit de bijeenkomsten met de bewoners. De items opgenomen in de 
leefbaarheidagenda per leefbaarheidfactor moeten gezien worden als de opmaat naar een integraal 
DOP. Het is aan de betrokken partijen om de verschillende punten daadwerkelijk op (korte) termijn op 
de agenda te plaatsen en hier besluiten over te nemen. 
 
Leefbaarheidagenda Woonklimaat 
Project Omschrijving 
Starterswoningen Op de bouwlocatie Anselberg moet ruimte gecreëerd worden voor de 

(zelf)bouw van starterswoningen. 
Leefbaarheidagenda Sociaal Klimaat 
Project Omschrijving 
Werkgroep sociale 
betrokkenheid ouderen 

De sociale betrokkenheid van ouderen bij de gemeenschap dreigt te 
verminderen doordat de activiteiten in het dorp niet aansluiten bij de 
belevingswereld van de ouderen. Er kan een werkgroep gevormd worden die 
zich met dit knelpunt bezig gaat houden.  

Samenwerking 
buurtverenigingen 

Om het aanbod van activiteiten naar de toekomst toe aantrekkelijk te houden 
(voor jongeren) biedt samenwerking tussen de twee buurtverenigingen 
mogelijk voordelen en grotere kansen voor nieuwe activiteiten. 

Basisschool ’t 
Kienhout 

Basisschool ’t Kienhout is het cement van de samenleving en haar 
voortbestaan verdient blijvende aandacht. 

Leefbaarheidagenda Verkeer en veiligheid 
Project Omschrijving 
Werkgroep verkeer en 
veiligheid 
 

Op diverse plaatsen in Ospeldijk ervaren bewoners (verkeers)onveilige 
situaties o.a. als gevolg van onvoldoende openbare verlichting. Er kan een 
werkgroep gevormd worden die de onveilige punten in kaart brengt en samen 
met betrokken partijen naar verbeteringen zoekt. 

(Openbaar) vervoer Zowel ouderen als jongeren in Ospeldijk ervaren tekortkomingen in de 
openbaar vervoer voorzieningen. In overleg met Veolia kan bekeken worden 
of de ervaren knelpunten zijn op te lossen. 

Leefbaarheidagenda Voorzieningen 
Project Omschrijving 
MFC In Ospeldijk is geen gemeenschapsaccommodatie. De bewoners van jong tot 

oud hebben wel behoefte aan een sociale ontmoetingsruimte waar voldoende 
ruimte is voor (dorps)activiteiten. De mogelijkheden om een dergelijke 
voorziening te realiseren, eventueel in combinatie met een bestaande gebouw 
zou onderzocht kunnen worden. Daarnaast is het wenselijk om ook naar een 
zelfstandige locatie of gebouw te kijken. 

Belbus Ouderen uit Ospeldijk zijn voor veel voorzieningen en activiteiten 
aangewezen op andere kernen en dus op vervoer. Omdat het openbaar 
vervoer een drempel vormt zou de mogelijkheid onderzocht kunnen worden 
om net als in Ospel een buurtbus in te voeren en/of het werkgebeid van deze 
bus uit te breiden tot Ospeldijk. 

Speel- / 
sportvoorziening 

Jongeren in Ospeldijk geven aan dat ze een skatebaan en een sport-/ speelveld 
missen. De mogelijkheden om een dergelijke voorziening te realiseren 
zouden nader onderzocht kunnen worden. Bij de daadwerkelijk realisatie en 
inrichting moet rekening gehouden worden met de wensen en behoefte van de 
jongeren, waarbij oog is voor de verschillende leeftijdsgroepen. 
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Leefbaarheidagenda Werkklimaat 
Project Omschrijving 
Deregulering De procedures en regelgeving voor het vestigen van kleinschalige bedrijven 

aan huis en voor het ontwikkelen van (agreatieve) toeristische initiatieven 
zouden vereenvoudigd moeten worden om de werkgelegenheid en het 
toerisme in Ospeldijk te stimuleren. 

Leefbaarheidagenda Kernrandzone 
Project Omschrijving 
Toerisme Ospeldijk Ospeldijk is de kern die het dichts ligt De Groote Peel. Ospeldijk heeft de 

vele bezoekers van dit natuurgebied echter weinig te bieden. Stimulering van 
het toerisme kan een meerwaarde hebben voor de gemeenschap in Ospeldijk.  

Leefbaarheidagenda Bestuurlijk klimaat 
Project Omschrijving 
Zelfstandige kern Tot dusverre wordt Ospeldijk door de gemeente gezien als een onderdeel van 

de kern Ospel. Om de belangen van de kern nu en in de toekomst optimaal te 
waarborgen kan bij de gemeente bedongen worden om ‘erkend’ te worden als 
een zelfstandige kern. Aangelegenheden die Ospeldijk aangaan kunnen dan 
ook door de kern zelf opgepakt en verdedigd worden. 

 
 
 


