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1. Inleiding 
 
Lang is het zo geweest dat de gemeente goed voor haar inwoners dacht te 
zorgen door zelf problemen aan te pakken en te regisseren. De laatste 
jaren is bij gemeente, inwoners en maatschappelijke organisaties echter 
het besef ontstaan dat het anders kan en anders moet. 
 
Vitale gemeenschappen vragen niet om een overheid die alle problemen 
zelf aanpakt, maar om een overheid die zich ervan bewust is wanneer ze 
wel en wanneer ze niet aan zet is. Vitale gemeenschappen gedijen beter 
bij een bescheiden en bedachtzame overheid. Slechts in dialoog tussen 
partijen kunnen de vraagstukken die spelen op een kwalitatief hoger 
niveau opgelost worden, waarbij soms de gemeenschap, soms de 
overheid en soms beiden in de lead zijn. Het gaat daarbij niet om een 
dialoog tussen overheid en burgers, maar vaker om het gesprek tussen 
burgers onderling. Desalniettemin is en blijft de gemeente Venray een 
belangrijke samenwerkingspartner. 
 
Leunen is aan de slag gegaan met het opstellen van een nieuw 
dorpsontwikkelingsplan voor de periode 2020-2030. Onder leiding van 
Dorpsraad Leunen is door de werkgroep Strategisch plan Leunen 
(bestaande uit enkele leden van Dorpsraad Leunen) vorm gegeven aan dit 
proces. 
 
Medio 2019 heeft de werkgroep een enquête uitgezet onder de inwoners 
van Leunen. Daarnaast heeft de Dorpsraad in augustus van dat jaar het 
gesprek gevoerd met betrokken inwoners door hen actief te benaderen 
middels een rondgang door Leunen. Dit alles heeft geresulteerd in dit 
dorpsontwikkelingsplan in de vorm van een breed aantal speerpunten dat 
de ontwikkelingsagenda voor de komende jaren vormt. 
 
 

Vervolgens zijn de teksten verder uitgeschreven. Daarbij is gezocht naar 
een eenvoudige en logische ordening van informatie en speerpunten. Er is 
uiteindelijk gekozen voor een indeling in vier leefbaarheidsaspecten: 
Wonen, Welzijn, Opgroeien en Recreatie. 
 
De uitvoering van dit dorpsontwikkelingsplan zien we als een actief en 
dynamisch proces waaraan velen hun bijdrage leveren. Dorpsraad Leunen 
streeft ernaar dat, rondom de speerpunten, werkgroepen gevormd 
worden die aan de slag gaan met de concrete uitvoering in projecten en 
activiteiten. Dorpsraad Leunen gaat deze activiteiten niet allemaal zelf 
uitvoeren, maar zal zorgen voor de voorwaarden, de verbinding en de 
communicatie tussen inwoners, werkgroepen, verenigingen, 
maatschappelijke organisaties en de overheid. 
 
Onder meer m.b.v. social media en de recent vernieuwde site van 
Dorpsraad Leunen (www.dorpsraadleunen.nl) willen we de ideeën en 
oplossingen die er binnen ons dorp leven met elkaar delen en iedereen op 
de hoogte houden van de voortgang. 
 
De indeling van het dorpsontwikkelingsplan is als volgt. Na de inleiding en 
samenvatting volgt per aspect een beschrijving van de meest relevante 
ontwikkelingen voor de komende jaren met daarbij behorende 
speerpunten. 
 
Dorpsraad Leunen heeft geprobeerd om in beeld te brengen wat er leeft 
in Leunen en wat de uitdagingen zijn voor de komende jaren. We nodigen 
alle inwoners van Leunen uit om met die uitdagingen aan de slag te gaan. 
Leunen; Samen sterker! 
 
 
Dorpsraad Leunen, december 2019 
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2. Samenvatting 
 
Leunen ligt in een mooie groene omgeving en in de nabijheid van de 

voorzieningen van Venray. Om deze goede woon- en leefomgeving te 

behouden en verder te ontwikkelen, zullen we samen de handen uit de 

mouwen moeten blijven steken. 

Door ontgroening en vergrijzing zal de samenstelling van de inwoners in 

de toekomst veranderen. Huisvesting voor starters, levensloopbestendige 

woningen verdienen extra aandacht, zodat iedereen goed en prettig in 

ons dorp kan wonen. 

Leunen is trots op haar rijke verenigingsleven en geniet van de activiteiten 

die door diverse organisaties met veel inzet georganiseerd worden. Het 

versterkt de gemeenschapszin en de onderlinge betrokkenheid in het 

dorp en zorgt voor plezier en ontspanning. Dat willen we als dorp graag 

behouden, maar dat kan alleen met voldoende vrijwilligers. Dit wordt bij 

verenigingen en festiviteiten echter steeds meer als knelpunt ervaren. 

Voor de ontwikkeling en de veiligheid van onze kinderen zijn goed 

onderwijs en een veilige (bereikbaarheid van de) schoolomgeving 

belangrijk. Voor een gezonde ontwikkeling van onze kinderen is ook 

behoefte aan goede en gevarieerde speelvoorzieningen op diverse 

locaties in het dorp. 

Een goed samenhangend en dekkend zorgaanbod is onmisbaar om, ook 

op oudere leeftijd, gezond te blijven. Hierdoor is nog meer samenwerking,  

tussen de eerste lijns zorg en de meer sociaal maatschappelijke zorg zoals 

de diensten die stichting Samen voor Leunen behartigt, noodzakelijk.  

 

Daarnaast willen we in Leunen werken aan de aspecten vanuit het 

concept positieve gezondheid. Mensen hebben zoveel mogelijk eigen 

regie over de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen die bij het leven 

horen. Bevorderen dat nieuwe inwoners zich snel thuis voelen is ook een 

aspect van positieve gezondheid. 

Veiligheid is en blijft een belangrijk item. Of het nu om verkeersveiligheid 

of sociale veiligheid gaat. Verkeersonveilige situaties, waaronder de 

Albionstraat verdienen nadrukkelijk de aandacht. De ontwikkeling van de 

dorp brede buurtpreventie app zal de sociale veiligheid verhogen.  

Om te recreëren, te wandelen en te fietsen kunnen de natuur en 

wandelroutes rondom Leunen nog verder ontwikkeld worden. 

Dorpsraad Leunen heeft in dit dorpsontwikkelingsplan voor de 

leefbaarheidsaspecten Wonen, Welzijn, Opgroeien en Recreatie een 

aantal speerpunten vastgelegd. Speerpunten die ertoe doen om Leunen 

leefbaar te houden en verder te ontwikkelen. Samen zetten we daar in de 

komende jaren onze schouders onder. Leunen; Samen sterker! 

  

https://dorpsraadleunen.nl/
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3. Wonen 
 

3.1 Wonen en leefomgeving 
 
Leunen telt zo’n 2270 inwoners, verdeeld over 875 particuliere 
huishoudens en bestrijkt ca. 1003 ha aan grondoppervlak. Daarmee 
behoort Leunen tot een van de grotere kernen van de gemeente Venray. 
De verwachting is dat het aantal inwoners tot 2030 zal afnemen, hetgeen 
gepaard gaat met voortgaande vergrijzing en ontgroening. Het aantal 
particuliere huishoudens neemt daarentegen toe. Met name het aandeel 
kleine, oudere huishoudens zal toenemen ten koste van gezinnen. Dat 
vraagt om een verandering van de woningvoorraad; een die beter is 
afgestemd op de demografische ontwikkelingen in Leunen. 
 
Leunen is een leefdorp. Dat betekent dat belang wordt gehecht aan een 
kwalitatief goede woon- en leefomgeving. Bij een goede woon- en 
leefomgeving hoort dat iedereen kan wonen in een “woning op maat”, 
oftewel een woning aangepast aan de persoonlijke omstandigheden. De 
vraag is of er in Leunen in de toekomst goed in de woonbehoefte voorzien 
kan worden. Hierbij dient er aandacht te zijn voor het spanningsveld 
tussen intensieve veeteelt als economische factor en de leefomgeving van 
inwoners. 
 
Om de behoefte aan wonen op maat zoveel mogelijk binnen de 
bestaande woningvoorraad te kunnen realiseren, is doorstroming 

gewenst. Doorstroming naar de juiste woning bevordert dat mensen een 
aantrekkelijk woon- en leefklimaat krijgen. Een andere manier om aan de 
veranderende behoefte tegemoet te komen, is nieuwbouw. Hiertoe 
wordt binnen het nieuwbouwproject Leunen Zuid reeds ruimschoots 
voorzien. Na toevoeging 
van de woningen (koop en 
huur) in dit project, 
bestaat er geen verdere 
uitbereidingsbehoefte van 
Leunen. Leunen hecht 
waarde aan haar 
autonome ligging en wil 
deze en de groene buffer 
om het dorp zo veel als 
mogelijk behouden en 
verdere verstening 
voorkomen.  Wanneer er nog woningen worden toegevoegd aan de 
voorraad dient dit te geschieden middels inbreiding of herbestemming 
van bestaand vastgoed. Ook investeringen door de eigenaar-bewoner in 
de eigen woning en aanpassing van huurwoningen draagt bij aan 
oplossingen voor de veranderende woonbehoeftes. 
 
Het ruimer faciliteren van levensloopbestendig wonen wordt in de 
komende jaren steeds noodzakelijker. Naast het feit dat hier in het nieuw 
te ontwikkelen buurtschap Leunen Zuid ruimschoots in wordt voorzien, is 
het van belang dat bestaande woningen tijdig worden aangepast, zodat 
men ook op latere leeftijd in de woning kan blijven wonen. Hier ligt niet 
alleen een verantwoordelijkheid voor particuliere woningbezitters, maar 
ook voor verhuurders als Wonen Limburg. Wanneer er nieuwe 
levensloopbestendige woningen worden gebouwd, is het van belang te 
zorgen voor een woonomgeving met inwoners van verschillende 
leeftijden, dit zodat deze haar vitale karakter behoudt.  
  

Speerpunt 

Een goed en gevarieerd 

woningaanbod, dat mede is 

afgestemd op de behoeften van 

specifieke doelgroepen, zoals 

huisvesting voor starters, 

levensloopbestendige woningen. 
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Een concentratie van louter ouderen is, met het oog op de 
participatiesamenleving, niet wenselijk. Wel is het een ambitie om een 
woonzorglocatie te realiseren voor Leunse ouderen die zorgbehoevend 
zijn en graag in Leunen willen blijven wonen. 
 
De huisvesting voor jongeren en starters verdiend extra aandacht. Veel 
jongeren willen graag op zichzelf wonen, maar hebben geen kans op de 
woningmarkt, omdat de voor hen beschikbare woonruimte schaars of te 
duur is. Het is voor de leefbaarheid van Leunen van belang dat zij toegang 
blijven houden tot de lokale woningmarkt en in Leunen blijven wonen.  
 
In toenemende mate worden in (de nabije omgeving van) Leunen, 
arbeidsmigranten gehuisvest. Belangrijk bij de plek en de manier van 
huisvesten is dat we hier met elkaar de discussie over aangaan, en dat bij 

beslissingen alle partijen 
betrokken worden. Daarbij is 
een duidelijke rol voor 
initiatiefnemer en gemeente 
Venray weggelegd. 
 
Gezien de strategische 
ligging van het te 
ontwikkelen gedeelte van de 
melkfabriek aan de entree 

van Leunen is het, bij het maken plannen rondom een mogelijke 
herontwikkeling van deze locatie, noodzakelijk om vroegtijdig de dialoog 
aan te gaan met Dorpsraad Leunen. Hier ligt eveneens een opgave voor 
ontwikkelaar en gemeente Venray. 
 

3.2 Infrastructuur en fysieke veiligheid 
 
De verbinding tussen Leunen-Oost en -West is niet optimaal. De 
Albionstraat zorgt voor een fysieke barrière tussen beide dorpsdelen, 

splijt Leunen in tweeën en is een onveilige weg voor met name fietsers en 
voetgangers. De inrichting van de Albionstraat, de kruising met de N270 
en de diverse aansluitingen op deze weg verdienen nadrukkelijk de 
aandacht. Meerdere veilige oversteekplaatsen en snelheid beperkende 
maatregelen dienen te worden opgenomen in het nieuwe ontwerp van 
deze drukke weg door Leunen. 
 
I.v.m. de steeds 
intensiever wordende 
samenwerking 
(basisschool en 
verenigingen) met 
Heide en Veulen is een 
veilige en goed 
verlichte 
verbindingsweg (m.n. 
voor fietsers) met deze 
dorpen noodzakelijk. 
 
Leunen heeft een busverbinding met Venray en Horst. Het is voor Leunen 
van belang om deze voorziening in stand te houden. 
 

3.3 Duurzaamheid 
 
Leunen ondersteunt de bevordering van natuurlijke energieopwekking en 
de afbouw van het gebruik van fossiele brandstoffen. Om die reden dient 
er een laadpunt voor elektrische auto’s op het dorpsplein te komen en 
worden inwoners actief gestimuleerd om duurzaamheidsmaatregelen aan 
hun woning te treffen. Het realiseren van grootschalige energieopwekking 
ten koste van landbouwgrond of natuurgrond wordt in en om Leunen 
echter niet gestimuleerd. Een zorgvuldige omgevingsdialoog, draagvlak bij 
de nabije omgeving en een eerlijk percentage lokaal eigenaarschap is bij 
dergelijke initiatieven noodzakelijk.  

Speerpunt 

Door het herwaarderen en 

revitaliseren van de Albionstraat 

als dorpontsluitingsweg, dient een 

logische en veilige verbinding 

tussen Leunen / Venray en 

Leunen-Oost / -West te ontstaan 

voor mn. voetgangers en fietsers. 

Speerpunt 

Ontwikkelen melkfabriek tot 

een duurzame bestemming en 

representatieve entree van 

Leunen. 

https://dorpsraadleunen.nl/
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3.4 Sociale veiligheid 
 
Leunen kent relatief weinig criminaliteit. Toch heeft ook Leunen te maken 
met inbraken in woningen en bedrijven. Preventie en sociale controle zijn 
belangrijke middelen om dit te voorkomen. Leunen kent een aantal 
WhatsApp Buurtpreventie (WABP) groepen. Deze staan los van elkaar.  
 

Het is een ambitie om een 
dekkend WABP netwerk 
voor Leunen te realiseren. 
Dit met als doel om 
inwoners van Leunen bij 
een incident of een 
onveilige situatie snel te 
kunnen informeren. 
 
Mensen willen graag 

ergens bij horen en zich verbonden voelen met hun woonomgeving. Om 

die reden dient Leunen herkenbaar te zijn en te blijven als autonome kern 

en als dorp. Om die reden is de ambitie om meer identiteit te ontwikkelen 

als dorp en deze uit te dragen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Welzijn 
 

4.1 Lokaal gezondheidsbeleid 
 
In het kader van lokaal gezondheidsbeleid zien we in de eerstelijns 
gezondheidszorg ontwikkelingen plaatsvinden. Begeleiding van 
chronische aandoeningen wordt steeds meer door huisartsen gedaan, 
met op de achtergrond de specialistische kennis van het ziekenhuis. 
Tegelijkertijd komt er meer aandacht voor het voorkomen van deze 
aandoeningen. Gezond gedrag kan worden gestimuleerd en ook met een 
chronische aandoening kan men meer vanuit eigen kracht dan men 
misschien nu denkt. Daarbij is niet altijd direct een zorgaanbieder nodig.  
 
Reeds genoemde sluit aan 
bij het concept “positieve 
gezondheid”, dat, in de 
gemeente Venray en dus 
ook in Leunen, in 
toenemende mate de 
aandacht krijgt. In dit 
gedachtegoed wordt 
gezondheid niet meer 
gezien als de af of- aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van 
mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om 
te gaan en hierbij zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Hierbij is 
gezondheid niet langer meer strikt de verantwoordelijkheid van 
zorgprofessionals, maar van ons allemaal, de hele Leunse gemeenschap. 
Het gaat immers om het vermogen om met veranderende 
omstandigheden om te kunnen gaan. 

  

Speerpunt 

Uitbreiden van de aanwezige 

WhatsApp Buurtpreventie  

groepen tot een dekkend netwerk 

in Leunen. 

Speerpunt 

Ontwikkelen identiteit voor 

Leunen en deze uitdragen. 

Speerpunt 

Stimuleren van positieve 

gezondheid door een breed 

programma van activiteiten op 

te zetten en uit te voeren.  
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4.2 Inwoners met ondersteuningsvragen 
 
Maatschappelijk is het beleid erop gericht dat mensen met een 

ondersteuningsbehoefte zo lang mogelijk thuis blijven wonen.  

Ook in Leunen geldt dat een deel van de inwoners behoefte heeft aan 

ondersteuning in hun dagelijkse leven. Voor een deel wordt deze 

behoefte ingevuld door mantelzorgers die voor familie en vrienden 

zorgtaken verrichten en voor een deel door zorgprofessionals. Het is 

belangrijk dat inwoners bekend zijn met de mogelijkheden en het 

ondersteuningsaanbod. Dit om eenzaamheid te voorkomen en maximaal 

aan (zorg)behoeftes tegemoet te kunnen komen. 

Met MFC de Baank beschikt Leunen over een prachtig 

ontmoetingscentrum waarin stichting Samen met het Eetpunt en 

ZorgSaam samen werken. 

Stichting Samen biedt een combinatie van dagbesteding, ontspanning,  

ontmoeting en een maaltijdvoorziening voor thuiswonende ouderen uit 

Leunen.  

Deelname aan de 

activiteiten van 

stichting Samen blijft 

echter achter bij de 

verwachtingen. 

Wellicht is dit te wijten 

aan onvoldoende 

bekendheid bij de inwoners van Leunen met de mogelijkheden van deze 

stichting. Het is van belang om de mogelijkheden van stichting Samen nog 

beter onder de aandacht te brengen binnen de Leunse samenleving. 

4.3 Nieuwe inwoners 
 
Leunen heeft zich vanaf de jaren ’70 ontwikkeld van een agrarische 

gemeenschap tot een forensendorp, waar ook veel mensen wonen die 

werkzaam zijn in de omliggende dorpen en steden. Voor alle nieuwe 

inwoners van ons dorp geldt dat het belangrijk is dat zij zich hier thuis 

voelen en dat er onderling contact met omwonenden ontstaat. Voor het 

welbevinden van eenieder is het van belang jezelf echt thuis te voelen, je 

weg weten te vinden en deel te nemen aan sociale activiteiten. Ook dat is 

onderdeel van positieve 

gezondheid. Hier ligt een 

opdracht voor iedereen, 

dus de hele 

maatschappij, maar in 

het bijzonder voor de 

basisschool, 

verenigingen, 

maatschappelijke 

organisaties en de 

gemeente.  

4.4 Sociale infrastructuur 
 
Hoewel er op het gebied van welzijn, maatschappelijk en sociaal 
functioneren al veel gebeurt in Leunen, heerst er toch het gevoel dat de 
aanwezige mogelijkheden nog beter benut kunnen worden. Meer contact 
en samenwerking tussen het informele netwerk en de formele zorg en het 
beter kunnen benutten van elkaars deskundigheid is vanuit de gedachte 
van positieve gezondheid niet meer dan vanzelfsprekend. 
 
  

Speerpunt 

Bevorderen dat nieuwe inwoners 

zich snel thuis voelen en 

opgenomen worden in de 

gemeenschap. 

Speerpunt 

Vergroten bekendheid met en 

deelname aan het ondersteunings-

aanbod van stichting Samen. 
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Naast de formele zorg is kennis op het vlak van welzijn binnen Leunen ook 
te vinden binnen de vele groepen die actief zijn binnen dit domein. Denk 
hierbij aan bijv. stichting Samen, de KBO, het kerkbestuur, het 
Informatiepunt en de wijkverpleegkundige. Een voorwaarde om 
samenwerking op 
lokaal niveau een 
goede impuls te geven 
en te ondersteunen is 
een duidelijke 
communicatie- en 
organisatiestructuur op 
dorpsniveau. 

5. Opgroeien 
 

5.1 Voorschoolse voorzieningen en basisschool 
 
Voor kinderen van 0 to 12 jaar zijn er in Leunen goede voorschoolse 
voorzieningen. Kinderopvang, het peuterprogramma en de 
buitenschoolse opvang worden oa. verzorgd door ’t Nest, de Mukkenstal 
en andere kleinschalige voorzieningen. 
 
Steeds meer basisscholen in het land ontwikkelen zich, al dan niet samen 
met partners, tot een Integraal Kind Centrum. Ook voor de kinderen van  
Leunen, Veulen en Heide zou het goed zijn als Basisschool de Meent zich 
ontwikkeld tot een locatie waarin meerdere vormen van dienstverlening 
(voor kinderen van 0 tot 12 jaar) zijn opgenomen en samenwerken vanuit 
een integrale visie. Denk hierbij aan kinderopvang, onderwijs, 
buitenschoolse opvang, welzijnsvoorzieningen, JGZ, logopedie, 
fysiotherapie e.a. Kinderen komen op school om gedurende de dag te 
leren, te spelen, te ontwikkelen en te ontmoeten.  

 

5.2 Speelvoorzieningen 
 
Leunen heeft verschillende openbare speelterreinen. Denk hierbij o.a. aan 
de speelvoorzieningen bij Basisschool de Meent en de Schakel, het Bersje 
en het mooie speeltuintje aan de Wethouder Reintjesstraat en in de 
Vicarieweg. 
 
Voor jongeren tot 10 jaar is er voldoende aanbod om in de openbare 
ruimte te verblijven. Voor jongeren van 10 tot 18 jaart is dat echter niet 
het geval. Zij hebben behoefte aan sportveldjes. Deze zijn er in Leunen te 
weinig (sportveldje aan de Vullingsstraat en het Bersje). Nu ook het 
sportveldje aan de Vullingstraat verdwijnt door de ontwikkeling van 
Leunen Zuid is het van belang om een dergelijke voorziening elders terug 
te krijgen in de openbare ruimte van dit buurtschap. 
 
Bij de aanleg van een dergelijk sportveldje is het van belang, zowel de 
jongeren alsook de buurt te bevragen naar hun behoeftes. Dit voor het 
borgen van gebruik en draagvlak in de nabije omgeving. 
 
Eveneens dienen de 
bewegingstoestellen voor 
ouderen, welke momenteel 
aan de Albionstraat staan, in 
de openbare ruimte van 
Leunen Zuid te worden 
ingepast.  

  

Speerpunt 

Voldoende geschikte 

speelvoorzieningen voor jong 

(en oud) behouden. 

Speerpunt 

Stimuleren van samenwerking met 

en tussen (zorg)aanbieders en de 

sociaal maatschappelijke zorg, zodat 

er een samenhangend en dekkend 

aanbod ontstaat zonder overlap. 
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5.3 Jongeren 
 
De bevolkingskrimp die zich in veel Limburgse dorpen manifesteert is niet 
alleen het gevolg van minder geboortes, maar komt ook doordat jongeren 
uit de dorpen wegtrekken, bijv. om te studeren, en niet meer terugkeren. 
Belangrijk is het om jongeren te binden aan het dorp. Om die reden is het 
van groot belang laagdrempelige activiteiten voor jongeren te 
ontwikkelen. Vriendengroepen die hierdoor ontstaan / bij elkaar blijven 
nemen vaker deel aan dorpsactiviteiten en / of de organisatie daarvan. 
Dorpsraad Leunen stimuleert en faciliteert activiteiten voor en door  
jongeren om die reden maximaal. 
 

6. Recreatie 

6.1 Sport en verenigingsleven 
 
Leunen streeft naar een vitale sportomgeving. Dit benadrukt het belang 

van een actief verenigingsleven en vraagt om samenwerking tussen de 

verenigingen, onderwijs en maatschappelijke organisaties. Leunen kent 

een groot aantal verenigingen met een zeer divers aanbod. Alle 

verenigingen hechten waarde aan hun eigen identiteit. Dat uit zich 

bijvoorbeeld in de 

voorkeur voor een eigen 

bestuur en  

ontmoetingsplek.  

 

 

 

Dit betekent echter niet dat er niet wordt samengewerkt, daar staan 

verenigingen waar mogelijk zeker voor open. De behoefte tot 

samenwerken wordt ook steeds groter. Ontwikkelingen als de 

terugtredende overheidsbemoeienis, inclusief de terugloop van 

structurele subsidies en privatisering en beheer van accommodaties, 

teruglopende ledenaantallen en de opkomst van individuele sporten, het 

nijpende tekort aan vrijwilligers en de afgenomen ouderbetrokkenheid 

vormen een bedreiging voor het bestaansrecht van verenigingen en 

vragen om een gezamenlijke aanpak. 

Om die reden is Dorpsraad Leunen graag betrokken bij het 

voorzittersoverleg. Zij wil, indien nodig en wenselijk, graag ondersteunen 

en faciliteren, om samenwerking waar mogelijk tot stand te brengen. 

  

Speerpunt 

Sportverenigingen vervullen een 

belangrijke functie voor kinderen en 

(jong) volwassenen om zich gezond 

te ontwikkelen, te ontspannen en te 

ontmoeten. Dorpsraad Leunen wil 

deze belangrijke functies maximaal 

ondersteunen en faciliteren. 

https://dorpsraadleunen.nl/
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6.2 Ontmoetingsruimtes in Leunen 
 
Leunen heeft en houdt behoefte aan ontmoetingsruimtes voor het 

verenigingsleven en voor evenementen. Verenigingen hebben een eigen 

accommodatie / kantine of maken veelal gebruik van MFC de Baank. 

Voor dorpsactiviteiten wordt eveneens veel gebruik gemaakt van MFC de 

Baank, welke een belangrijke ontmoetingsfunctie in het dorp heeft.  

Samenwerkingsverbanden voor dorpsactiviteiten met andere (horeca) 

organisaties of verenigingen of gecombineerd gebruik van voorzieningen 

moeten, in het licht van 

toekomstbestendig 

exploitatie en beheer, 

worden gestimuleerd.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3 Natuur 
 
Het platteland rondom Leunen vormt op plekken een fraai decor, waarin 

natuur, agrarische activiteiten en andere functies hun plek hebben en 

bijdragen aan belevingsmogelijkheden. De Paes is hier een mooi 

voorbeeld van. 

Landschappelijk en ecologisch is het van belang om natuurgebieden met 

elkaar te verbinden en op die manier een snoer te creëren van met elkaar 

verbonden natuur. Op deze manier wordt de ecologische waarde van de 

natuur versterkt. Natuur en de groene buffer rondom Leunen en de 

vergezichten dienen te worden behouden en waar mogelijk te worden 

versterkt. Door het uitbreiden van het netwerk van wandelroutes bestaat 

de mogelijkheid om mensen onbekende plekken te laten ervaren. 

  

Speerpunt 

Aandacht voor het behoud van 

goede accommodaties in Leunen. 

https://dorpsraadleunen.nl/
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6.4 Recreatie en kunst 
 
Naast een rijk sport- en verenigingsleven kent Leunen vele activiteiten. 
Zonder volledig te willen zijn; het Stratentoernooi, de intocht van 
Sinterklaas, Sint Maarten, de Carnaval en de kermis. Deze, vaak jaarlijks 
terugkerende, activiteiten worden door diverse organisaties met veel 
inzet georganiseerd. Ze versterken de gemeenschapszin en de onderlinge 
betrokkenheid in Leunen en zorgen voor plezier en ontspanning.  
Het organiseren van al deze activiteiten kan alleen met en dankzij de inzet 
van vele vrijwilligers. En 
hoewel veel inwoners van 
Leunen plezier beleven aan 
alle activiteiten, blijkt steeds 
meer een tekort aan 
vrijwilligers te ontstaan. Dit 
vormt een bedreiging voor 
het voortbestaan van 
activiteiten. 
 
Naast verschillende activiteiten die georganiseerd worden zijn 
buurtverenigingen erg belangrijk voor de sociale cohesie in een dorp of 
buurt. Dorpsraad Leunen dient deze verenigingen in beeld te hebben en 
te faciliteren. Ter bevordering van de sociale cohesie kan Nationale 
Burendag eveneens worden omarmd. 
 
Gussen Wie, afkomstig uit Leunen, is bekend als kunstenaar in de regio. 
Het is de ambitie om zo veel mogelijk van zijn werken een (prominente) 
plek in Leunen te geven. De werken dienen veilig te worden gesteld voor 
de toekomst en kunnen helpen in het ontwikkelen van een eigen 
identiteit voor Leunen. 

Speerpunt 

Waardeer en koester mensen 

die zich op vrijwillige basis 

inzetten voor de Leunse 

samenleving. 

https://dorpsraadleunen.nl/

