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HOOFDSTUK1 Inleiding 

1.1 WAAROM EEN IDOP? 

De Gemeente Cranendonck is sinds 2003 bezig met het project Buurtbeheer, waarbij in 

iedere dorpskern of wijk een platform (het Buurtbeheer) is opgericht dat bestaat uit 

betrokken inwoners. Het Buurtbeheer heeft als doel om vanuit het dorp of de wijk advies te 

geven aan de gemeente over wat er ter plaatse gedaan zou moeten worden om de 

leefbaarheid te verbeteren. 

Ter ondersteuning van de activiteiten van de buurtplatforms en in het verlengde van het 

Reconstructieplan, heeft de gemeente Cranendonck in samenwerking met WoCom besloten 

om een Integraal Dorpsontwikkelingsprogramma (IDOP) op te stellen voor een drietal 

kernen: Budel-Dorplein, Maarheeze en Budel-Schoot. Als dit goed bevalt, zullen ook de 

andere kernen aan bod komen. Het project komt mede tot stand door de bijdrage van 

WoCom en de subsidie van de Provincie Noord-Brabant. 

ARCADIS is door de gemeente Cranendonck gevraagd te onderzoeken wat er nodig is om 

de leefbaarheid in de drie genoemde kernen te behouden en aan te geven hoe dit uitgevoerd 

kan worden. Dit heeft geresulteerd in – onder andere - dit integrale 

dorpsontwikkelingsprogramma (IDOP) voor Budel-Dorplein: een programma waarin 

economische, ecologische en sociale aspecten van het dorp aan bod komen. 

 

Dit IDOP is gebaseerd op de ideeën van de bewoners. De inwoners van Budel-Dorplein 

geven aan hoe zij tegen hun dorp aan kijken, welke ontwikkelingen zij in hun directe 

omgeving wenselijk achten en welke ideeën er leven om dit te realiseren. Ook beschrijft dit 

IDOP welke projecten Buurtbeheer al uitvoert en hoe ze hier de komende tijd mee verder 

gaan. Het Buurtbeheer “Dorplein Uniek” heeft immers al veel activiteiten lopen die 

invulling geven aan de wensen van de inwoners. Het dorpsontwikkelingsprogramma geeft 

een verdere aanzet om tot concrete doelstellingen en projecten te komen. Op basis hiervan 

kan het gemeentebestuur zijn afweging maken over zijn steun aan (delen van) het IDOP. 

Vervolgens kan de daadwerkelijke realisatie plaatsvinden. 
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1.2 WERKWIJZE 

Het IDOP is in nauwe samenwerking met een groep sleutelfiguren uit het dorp tot stand 

gekomen. Deze mensen waren afgevaardigden van Buurtbeheer Dorplein Uniek en andere 

inwoners. Ook WoCom en de gemeente Cranendonck speelden een belangrijke rol in het 

proces. Tevens zijn de Stedelijke Regio Eindhoven (SRE), de streekmanager en Prisma 

Brabant erbij betrokken. Bij aanvang van het proces heeft een oriënterend overleg met de 

sleutelfiguren uit Budel-Dorplein plaatsgevonden. Vervolgens zijn de inwoners van het 

dorp op twee dorpsavonden betrokken bij het IDOP. Op de eerste avond stonden de sterke 

en verbeterpunten van Budel-Dorplein centraal en de mate van belangrijkheid van de 

genoemde onderwerpen.  

Op de tweede avond zijn oplossingen uitgewerkt voor de verbeterpunten en kansen zoals 

die op de eerste avond zijn gesignaleerd. De opkomst was op beide avonden groot (circa 80 

inwoners per avond). 

 

Op de eerste dorpsavond zijn de sterke en verbeterpunten van Budel-Dorplein 

geïnventariseerd. De aanwezigen zijn hiertoe opgedeeld in drie leeftijdsgroepen. Per groep 

zijn alle sterke en verbeterpunten op flip-overvellen geschreven. Vervolgens mocht iedereen 

drie stickers verdelen over de meest belangrijke sterke punten en drie stickers over de meest 

belangrijke verbeterpunten. In een korte gezamenlijke terugmelding heeft elke groep de top 

zes toegelicht (in de bijlage is het resultaat van de stickeractie opgenomen). In aanvulling 

hierop heeft de voorzitter van Dorplein Uniek de aanwezigen bijgepraat over de reeds 

lopende initiatieven van het Buurtbeheer. 

 

De punten die door de dorpsbewoners als belangrijke knelpunten werden genoemd, bleken 

deels samen te vallen met projecten waar het Buurtbeheer al intensief mee is. In een extra 

overleg met de sleutelfiguren is dan ook besloten om de betreffende punten niet meer 

uitgebreid met de inwoners te bespreken, maar om de inwoners te informeren over de 

activiteiten van Buurtbeheer en om aanvullingen en commentaar te vragen.  

 

Op de tweede dorpsavond werd verder gepraat over de 11 belangrijkste verbeterpunten die 

de inwoners op de eerste dorpsavond hadden genoemd. Buurtbeheer informeerde de 

inwoners over de stand van zaken van een aantal verbeterprojecten dat Buurtbeheer al heeft 

opgepakt. Vervolgens hebben de dorpsbewoners in groepjes van 6 tot 8 personen 

gediscussieerd over de overige verbeterpunten uit de top 11. Voor elk onderwerp was een 

projectenvelop aanwezig met daarin een vragenlijst en de nodige achtergrondinformatie. 

Onder begeleiding van een lid van Buurtbeheer of een medewerker van ARCADIS hebben 

de inwoners de vragen zo concreet mogelijk beantwoord. Aan het einde van de avond 

presenteerden de verschillende groepjes hun bevindingen aan de rest van de aanwezigen en 

vond enige onderlinge discussie plaats. De uitkomsten van deze avond vormen een 

belangrijke basis voor dit IDOP. 

EERSTE DORPSAVOND 

EXTRA OVERLEG 

SLEUTELFIGUREN 

TWEEDE DORPSAVOND 
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1.3 LEESWIJZER 

Dit IDOP bevat de uitkomsten van de eerste en tweede dorpsavond en het naar aanleiding 

hiervan opgestelde uitvoeringsprogramma met maatregelen voor behoud van de 

leefbaarheid in Budel-Dorplein. Het betreft de visie, ideeën en wensen van de inwoners van 

Budel-Dorplein én de activiteiten die Buurtbeheer reeds heeft lopen. Waar nodig en 

mogelijk heeft ARCADIS de ideevorming ondersteund met structurerende vragen, 

achtergrondinformatie en best practices elders. De gemeenteraad zal zich in een later 

stadium uitspreken over dit IDOP. 

 

Hoofdstuk 2 bevat gegevens over Budel-Dorplein nu en in de toekomst. Een analyse van de 

huidige situatie en het huidige beleid en de meningen van de Budel-Dorpleiners vormen de 

basis van dit beeld. De belangrijkste sterke en verbeterpunten die tijdens de eerste 

dorpsavond zijn benoemd, komen hierin terug.  

Hoofdstuk 3 bevat de oplossingsrichtingen van de belangrijkste verbeterpunten en kansen. 

Het betreft reeds lopende initiatieven van Buurtbeheer en nieuw aangedragen initiatieven 

die op de tweede dorpsavond zijn uitgewerkt. De informatie van Buurtbeheer en informatie 

uit de dorpsavonden zijn gebruikt bij de analyse van de problemen en de ideeën voor 

oplossingsrichtingen. Dit is aangevuld met andere zaken als lopend beleid, 

randvoorwaarden en planologische gegevens. Bij elk probleem is een overzicht van 

oplossingsrichtingen opgenomen met acties, trekkers, betrokkenen, aandachtspunten en 

planning. Hoofdstuk 3 bevat hiermee het uitvoeringsprogramma. 

In hoofdstuk 4 zijn de conclusies opgenomen. Deze betreffen de uitvoering van dit 

dorpsontwikkelingsprogramma en het verdere proces tussen gemeente, inwoners van 

Budel-Dorplein en andere betrokken partijen. 
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HOOFDSTUK2 Kennismaking met 
Budel-Dorplein 

2.1 BUDEL-DORPLEIN IN DE HUIDIGE SITUATIE 

Budel-Dorplein is een klein en actief dorp dat onderdeel uitmaakt van de gemeente 

Cranendonck. Het ligt ten zuidoosten van Budel, tegen de Belgische en Nederlands-

Limburgse grens.  

 

 

 
 

In 1892 stichtten de gebroeders Dor uit de buurt van Luik een zinkfabriek op deze plek. Het 

was een geschikte locatie vanwege de ligging aan de Zuid-Willemsvaart en aan de spoorlijn 

Antwerpen / München-Gladbach. Rondom de fabriek ontstond een compleet fabrieksdorp 

(een van de weinige in deze vorm in Nederland), dat uiteindelijk de naam Dorplein kreeg, 

naar zijn belangrijkste stichters. Zo ontstond Budel-Dorplein als nieuwe kern in de 

toenmalige gemeente Budel.  

De Zinkfabriek heeft jarenlang de belangrijkste ontwikkelingen in het dorp bepaald. Door 

de afgezonderde ligging van het fabrieksdorp ontstond er een sterke band tussen werkgever 

en werknemers. Er werd ruimte gecreëerd voor tal van voorzieningen die het zelfstandige 

karakter van de Dorpleinse gemeenschap benadrukten. In 1968 kocht de gemeente Budel de 

wegen in Dorplein en kwam er een einde aan deze unieke situatie. Dorplein werd een 

kerkdorp van Budel en werd bij de gemeentelijke herindeling in 1997 onderdeel van de 

huidige gemeente Cranendonck. 

Afbeelding 2.1 

Bovenaanzicht Dorplein 

HISTORIE 



 INTEGRAAL DORPSONTWIKKELINGSPROGRAMMA DORPLEIN 

110501/ZF7/1S6/201454 ARCADIS 7 

 

Dorplein heeft ongeveer 1450 inwoners. De leeftijdsopbouw is opvallend ten opzichte van 

die van de provincie Noord-Brabant. Er wonen in Dorplein relatief weinig mensen die in de 

leeftijdsgroepen 0-10, 10-20 en 30-40 vallen. Ook wonen er relatief veel mensen in de 

leeftijdsgroepen 50-60 en 60-70. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn 690 huishoudens in Dorplein, waarvan 457 alleenstaanden en gezinnen zonder 

kinderen en 233 gezinnen met kinderen. Hiervan bestaan 43 huishoudens uit alleenstaande 

ouders met kinderen. Het inwonersaantal loopt al jarenlang terug, en zal dat naar 

verwachting ook in de toekomst blijven doen. 

 

De woningvoorraad (in totaal 586 woningen) in Dorplein bestaat voornamelijk uit 

eengezinswoningen. WoCom heeft 99 huurwoningen in bezit, ongeveer 17% van het totale 

woningaanbod. Er lijkt volgens de gemeente weinig druk op de woningmarkt te zijn 

(woonvisie, gemeente Cranendonck, 2006), ondanks dat er weinig specifiek woningaanbod 

voor ouderen en jongeren is. De sleutelfiguren zijn het er niet mee eens dat er weinig druk 

op de woningmarkt zou zijn.  

 

Budel-Dorplein heeft te maken met een dalend voorzieningenniveau. Bijna alle 

voorzieningen zijn de afgelopen jaren verdwenen, zoals winkels, politie en eerste lijn 

gezondheidszorg. De bibliotheek was een van de laatst overgebleven voorzieningen, maar 

deze is per 1 januari 2006 gesloten als gevolg van het centralisatiebeleid (van 3 naar 1). Er is 

(nog) een basisschool in Budel-Dorplein,waar een verbeteringsproces loopt. In 

gemeenschapscentrum de Schakel worden verschillende activiteiten georganiseerd. Hier 

zijn problemen met bezettingsgraad van het centrum en het geringe aantal mensen dat aan 

de activiteiten deelneemt. Volgens de gemeente kennen Dorplein en Budel-Schoot een 

opvallende samenwerking op het gebied van verenigingsleven. Hoewel beide kernen 

zichzelf graag als zelfstandige kernen zien, lijken ze redelijk op elkaar afgestemd te zijn 

(Gemeente Cranendonck, ruimtelijke ontwikkelingsvisie, 2003). Volgens de sleutelfiguren is 

er echter geen sprake van een opvallende samenwerking. 

 

Budel-Dorplein is verdeeld in Oud-Dorplein en Nieuw-Dorplein.  Het stratenplan van Oud-

Dorplein is ontworpen door Emile Dor, een van de oprichters van de fabriek. Door de 

Belgische achtergrond van de familie Dor werd het dorp in Waalse stijl gebouwd. Dit geeft 

Oud-Dorplein een heel eigen karakter.  De bouw van Nieuw-Dorplein is begonnen in de 

BEVOLKINGSOPBOUW 

Figuur 2.1 

Inwoners, relatief verdeeld over 

leeftijdsgroepen in 2006 

 

Bron cijfers Provincie en 

Cranendonck: CBS, 2006. Bron 

cijfers Budel-Dorplein: 

‘Schakelen naar de toekomst’, 

Prisma Brabant, 2006. 

WONINGVOORRAAD 

VOORZIENINGENNIVEAU 

RUIMTELIJKE KWALITEITEN 

Inwoners relatief verdeeld over leeftijdsgroepen
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vijftiger jaren en ligt tussen Oud-Dorplein en Budel-Schoot in. De totale dorpskern wordt 

omgeven door een aantrekkelijk, groen buitengebied dat deels uit bossen, vennen en deels 

uit open agrarisch landschap bestaat. Oud-Dorplein en de Zinkfabriek staan op de 

archeologische waardenkaart van de provincie Noord-Brabant aangegeven als 

rijksbeschermd dorpsgezicht dat grotendeels een zeer hoge historische waarde heeft.  

Dit is echter nog niet vastgesteld; de gemeente pleit ervoor alleen het woongedeelte van 

Oud-Dorplein als rijksbeschermd dorpsgezicht op te nemen, in verband met alle 

beperkingen voor ontwikkeling die deze status met zich meebrengt. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN IN BUDEL-DORPLEIN 

Budel-Dorplein zal de komende jaren sterk vergrijzen. Gezien de huidige leeftijdsopbouw 

(relatief weinig mensen in de leeftijdsgroepen 0-20 en 30-40 en relatief veel mensen in de 

leeftijdsgroepen 50-70, zie figuur 2 .1) zal de vergrijzing en de bevolkingskrimp in  

Budel-Dorplein sterker zijn dan gemiddeld in Brabant, zeker als de groep 20-30 jarigen geen 

mogelijkheden heeft om in Dorplein te blijven wonen. Binnen de eigen bevolking is in de 

toekomst meer vraag naar betaalbare koopwoningen voor starters en grondgebonden 

seniorenwoningen (koop en eventueel huur)(WoCom, 2004). In de woonvisie van de 

gemeente Cranendonck (2000-2010) staat de realisatie van 9 nieuwe woningen in  

Budel-Dorplein gepland in de periode 2007-2009.  

Naast vergrijzing vindt ook ontgroening plaats in Dorplein. Dit heeft tot gevolg dat er 

relatief weinig kinderen bijkomen. Dit heeft invloed op het draagvlak van de basisschool en 

het verenigingsleven.  

 

Het aantal voorzieningen in Budel-Dorplein is de afgelopen jaren gedaald. In de toekomst 

staan vanuit de gemeente geen uitbreiding van de voorzieningen in het dorp gepland. 

Dorpleiners vinden het dalende voorzieningenniveau vervelend en voelen zich in de steek 

gelaten (Schakelen naar de toekomst, Prisma Brabant, 2006). 

Afbeelding 2.2 

Ontwerp Cultuurhistorische 

Waardenkaart Dorplein, 

provincie Noord-Brabant. 

BEVOLKINGSOPBOUW EN 

WONINGVOORRAAD 

WINKELS EN 

VOORZIENINGEN 

LEGENDA 

 Rijksbeschermd stads-/dorpsgezicht   Hoge historische geografie (lijn) 

 Zeer hoge historische stedenbouw   Redelijk hoge historische geografie (lijn) 
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De Zinkfabriek (Zinifex) heeft samen met de gemeente Cranendonck, NV Rede en SRE 

plannen uitgewerkt voor het ontwikkelen van een Duurzaam Industrieterrein Cranendonck 

(DIC) bij het Zinkfabrieksterrein net buiten Dorplein. Het gaat om een industrieterrein voor 

de zware en/of grootschalige industrie en beslaat een oppervlakte van ca.100 ha.  

De bewoners volgen de ontwikkeling van het DIC kritisch als het gaat om overlast voor het 

dorp. Ze zijn zich tegelijkertijd bewust van de kansen die DIC biedt zoals draagvlak voor de 

dorpsvoorzieningen en aanwas van de bevolking. 

 

Ook de heringebruikname van het historisch tracé van de IJzeren Rijn speelt een rol in de 

toekomstige ontwikkeling van het dorp. Welke invloed dit precies zal hebben op Dorplein is 

nog niet geheel duidelijk. Het is nog steeds niet helemaal zeker of de plannen voor 

heringebruikname worden doorgezet. 

 

Wat betreft de woningbouw maken de aanwezige ruimtelijke kwaliteiten in en rond 

Dorplein de verdere verstedelijking buiten de bebouwde kom moeilijk. Er wordt daarom 

door de gemeente naar locaties gezocht zoals op de St. Servaasstraat en de St. Barbaraweg. 

Op dit moment  is een projectontwikkelaar aan het onderzoeken om binnen de kern tussen 

Oud- en Nieuw-Dorplein nieuwe woningen te bouwen. 

2.3 DORPLEINERS OVER HUN DORP 

De algemene gegevens over Budel-Dorplein uit de vorige paragrafen zijn niet de enige input 

voor het IDOP: zeker zo belangrijk voor een uitvoerbaar dorpsontwikkelingsprogramma is 

de mening van de bewoners. Hoe zien Budel-Dorpleiners Budel-Dorplein, welke sterke en 

welke verbeterpunten heeft het dorp? 

 

Hieronder staan de sterke punten en verbeterpunten die door de bewoners als belangrijkste 

zijn  genoemd. Bijlage 2 bevat een overzicht van alle genoemde punten inclusief de scores. 

Het feit dat deze punten niet uitgebreid besproken worden in het IDOP, wil niet zeggen dat 

ze onbelangrijk zijn en dat er niets aan hoeft te gebeuren. 

RUIMTELIJKE 

ONTWIKKELINGEN 
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2.3.1 STERKE PUNTEN VAN DORPLEIN 

Dorplein heeft veel kwaliteiten. Dit komt tot uiting in de volgende top 5 van punten die 

genoemd werden door de Dorpleiners. 

1. Dorplein is rustig en groen. Het dorp is omgeven door natuur waardoor het rust uitstraalt 

en waardoor het aantrekkelijk is om er te wandelen en te fietsen. 

2. Dorplein heeft mooie huizen. De fraaie huizen in de Waalse stijl die in de fabriekstijd zijn 

gebouwd, geven het dorp zijn unieke karakter. 

3. Dorplein heeft een basisschool. Het is goed dat kinderen uit Dorplein niet naar een andere 

kern hoeven om naar school te gaan. In de toekomst moet dat zeker mogelijk blijven. 

4. Dorplein heeft openbaar vervoer. Er wonen relatief veel ouderen in Dorplein. Omdat de 

kern redelijk geïsoleerd ligt en er weinig voorzieningen zijn, is het fijn dat er openbaar 

vervoer is in de kern zodat ook mensen zonder eigen vervoer zich kunnen verplaatsen.  

5. Dorplein ligt centraal. Je bent vanuit het dorp snel in Limburg, Duitsland of België.  

 

2.3.2 VERBETERPUNTEN EN KANSEN VAN DORPLEIN 

De inwoners hebben op de eerste dorpsavond de volgende verbeterpunten en kansen voor 

Budel-Dorplein benoemd (in volgorde van belangrijkheid): 

1. Er zijn starterswoningen nodig. Er zijn te weinig starterswoningen voor jonge mensen.  

De jeugd trekt weg, niet alleen voor werk en studie, maar ook door gebrek aan 

passende woningen en voorzieningen. 

2. Hinderlijk vliegtuiglawaai. Vanuit België komen veel vliegtuigen over het dorp, en de 
inwoners hebben last van het lawaai. De tijdstippen van het lawaai zijn vooral een 

probleem (als kinderen moeten slapen).  

3. De Kempense Veste ofwel de Cantine. Dit is een gezichtsbepalend gebouw voor Dorplein. 

De stichters van de Zinkfabriek hebben het laten bouwen en het heeft door de jaren 

heen verschillende functies gehad, zoals huisvesting van allochtone fabrieksarbeiders 

en later asielzoekerscentrum. Nu heeft het gebouw geen duidelijke functie, terwijl het 

historische pand best iets voor het dorp zou kunnen betekenen, bijvoorbeeld als 

gemeenschapshuis, theaterzaal of appartementencomplex.  

4. Het kanaal (Zuid-Willemsvaart) is een barrière voor fietsers en wandelaars.  

Budel-Dorplein ligt in een mooie omgeving, maar naar het zuiden toe is de 

bewegingsvrijheid beperkt doordat er geen wandel- en/of fietsbrug over het kanaal ligt.  

5. Het voortbestaan van basisschool St. Andreas is onzeker. Kinderen gaan vaak in Budel en 

België naar school. Als het leerlingenaantal niet stijgt, kan de school geheel verdwijnen. 

Er is nu geen kinderopvang bij de school. 

6. Er zijn te weinig voorzieningen voor senioren. Budel-Dorplein mist belangrijke 

voorzieningen zoals een kleine supermarkt, post, politie en bibliotheek. 

7. De IJzeren Rijn. Als de IJzeren Rijn weer in gebruik wordt genomen zal het treinverkeer 

over de spoorlijn drastisch toenemen, wat leidt tot meer spoorweglawaai. Gevolg is ook 

dat de spoorwegovergang vaker dicht zal zijn. Dit zorgt voor isolatie van het dorp. 

8. De Schakel. Er zijn problemen met de interesse voor de activiteiten en de 

beschikbaarheid van mensen die alle activiteiten moeten begeleiden. Hier is al vaker 

onderzoek naar gedaan maar dat heeft tot nu toe niet veel opgeleverd. Er zijn nu enkele 

werkgroepen actief die proberen om de activiteiten in de Schakel weer op touw te 

krijgen. 
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9. Toegankelijkheid de Hoort. De Hoort is een niet meer als zodanig in gebruik zijnde 

afgraving van de Zinkfabriek. Wandelen wordt gedoogd, maar omdat er geen toezicht 

is, ligt er zwerfvuil en wordt er illegaal gekampeerd. Hierdoor laat de veiligheid te 

wensen over. Buurtbeheer zoekt met de zinkfabriek naar een oplossing. 

10. Het imago van Budel-Dorplein. Het imago van Budel-Dorplein is naar de mening van 

sommige bewoners voor verbetering vatbaar. Men ervaart dat wordt neergekeken op 

Budel-Dorplein, en de sterke punten van het dorp (historie, architectonische kwaliteit, 

groen) worden onvoldoende gewaardeerd. 

11. Ontwikkeling DIC( Duurzaam Industrieterrein Cranendonck). Zinifex wil achter het eigen 

terrein een nieuw industrieterrein gaan aanleggen en de gemeente Cranendonck 

ondersteunt dit idee. De plannen zijn zo goed als rond. Hoewel de bewoners ook 

kansen zien in de komst van het industrieterrein, leveren onduidelijkheden rondom het 

project in combinatie met de IJzeren Rijn zorgen voor het dorp. 

 

De hierboven beschreven analyses geven de kwaliteiten, kansen en bedreigingen weer voor 

een leefbaar Budel-Dorplein, nu en in de toekomst. 

 

Buurtbeheer werkt al zeer actief aan een aantal van de elf bovengenoemde verbeterpunten. 

Het gaat onder andere om de onderwerpen: de Cantine, de basisschool, en de sociale 

dorpsactiviteiten in de Schakel. De onderwerpen vliegtuiglawaai en IJzeren Rijn zijn (nog) 

geen onderwerpen voor Buurtbeheer. Dit zijn onderwerpen waar dorpsbewoners niet veel 

invloed op kunnen uitoefenen. De lobby tegen de IJzeren Rijn wordt in de eerste plaats 

getrokken door de betreffende gemeentes, inclusief de gemeente Cranendonck.  

Op de tweede dorpsavond is daarom onderscheid gemaakt tussen al lopende zaken, zaken 

die maar ten dele in de invloedssfeer van de bewoners liggen en zaken waar nog gestart 

moet worden met het zoeken naar oplossingen. Buurtbeheer heeft de voortgang van de 

lopende projecten en de situatie wat betreft de IJzeren Rijn en vliegtuiglawaai kort aan de 

aanwezige inwoners gepresenteerd. Daarna heeft discussie over de overige onderwerpen 

plaatsgevonden. 

 

Op de 4e plaats in de top 11 staat de brug over het kanaal en op de 9e plaats de Hoort.  

In het extra overleg met de sleutelfiguren en op de eerste dorpsavond werd ook gesproken 

over de algemene recreatieve potentie van Dorplein en de rol die de bijzondere historie van 

het dorp daarin kan spelen. Daarom zijn de punten 4 en 9 en recreatie in het algemeen als 

één onderwerp besproken op de tweede dorpsavond.  

 

Naar de Schakel is al veel onderzoek is gedaan. Hierbij is echter nooit onderzocht welke 

activiteiten allemaal gewenst zijn in Dorplein. Daarom is besloten om de discussie tijdens de 

tweede dorpsavond meer hierop te richten dan op de Schakel zelf. Zo denken de inwoners 

na over welke activiteiten er in het algemeen in het dorp ontbreken of anders zouden 

moeten worden georganiseerd. Dit onderwerp is samengevat als sociale dorpsactiviteiten. 

 

 

SAMENVOEGING  

PUNT 4 EN 9 

SOCIALE 

DORPSACTIVITEITEN 
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HOOFDSTUK3 Samen kansen 
benutten: uitvoeringsprogramma 

3.1 INLEIDING 

In het vorige hoofdstuk is omschreven welke sterke en verbeterpunten Dorplein kent.  

Dit hoofdstuk gaat nader in op de belangrijkste punten die verbeterd kunnen worden: 

problemen die naar de mening van de inwoners als eerste opgelost moeten worden om 

Dorplein leefbaar te houden. Dit gebeurt in de vorm van een uitvoeringsprogramma: een set 

oplossingen met daarbij concreet benoemde acties.  

 

Het uitvoeringsprogramma bevat oplossingsrichtingen voor de elf belangrijkste kansen en 

verbeterpunten van Dorplein. Per verbeterpunt wordt steeds een korte probleemanalyse 

gegeven. Deze is gebaseerd op de informatie uit de dorpsavonden en de informatie van 

Buurtbeheer. Centraal staat dus hoe de bewoners het thema ervaren. 

 

Vervolgens worden oplossingsrichtingen beschreven. Hierbij is gebruik gemaakt van de 

oplossingen die op de tweede dorpsavond zijn ingebracht en van de activiteiten die het 

Buurtbeheer reeds heeft lopen. De oplossingen van de groepjes zijn aangevuld met inbreng 

vanuit de gemeente Cranendonck en ARCADIS. Ook zijn ze voorzien van een korte analyse 

van haalbaarheid en aandachtspunten. 

 

Waar nodig is relevant gemeentelijk beleid door ARCADIS toegevoegd. 

 

Op basis van deze oplossingsrichtingen is een concreet uitvoeringsprogramma opgesteld 

met daarin benodigde acties, trekker van het project, betrokkenen en planning.  

Per verbeterpunt is aangegeven welke acties wanneer door wie ondernomen moeten 

worden om tot een oplossing te komen. 

3.2 STARTERSWONINGEN 

Volgens de inwoners van Dorplein is er in hun kern behoefte aan betaalbare woningen voor 

starters. Vraag en aanbod sluiten niet op elkaar aan. De nu beschikbare huizen in Dorplein 

zijn te groot of te duur, waardoor starters uitwijken naar bijvoorbeeld België. Als ze eenmaal 

vertrokken zijn uit Dorplein bouwen ze elders hun leven op en zo komen er ook minder 

kinderen in Dorplein. Dit zorgt dan weer voor afname van het aantal leerlingen voor 

basisschool St. Andreas.  

 

 

 

PROBLEEMANALYSE 

OPSLOSSINGSRICHTINGEN 

GEMEENTELIJK BELEID 

ACTIES 

PROBLEEMANALYSE 
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Voor starters is het moeilijk om een eigen woning te vinden in Dorplein. De gemeente 

Cranendonck als totaal had tussen 1995 en 2004 een negatief migratiesaldo; dat wil zeggen 

dat er meer mensen de gemeente verlieten dan er zich vestigden. Volgens bronnen van het 

CBS (Ecorys, 2006) zijn het voornamelijk jongeren (leeftijd tussen 15 en 30 jaar) die 

vertrekken; gemiddeld 70 personen per jaar. Het vertrek van jonge mensen in verband met 

studie en werk is heel normaal voor een plattelandsgemeente als Cranendonck. Het is dan 

ook niet waarschijnlijk dat deze uitstroom geheel kan worden voorkomen door het 

woningaanbod te vergroten. Vertrek naar België of Weert is wel grotendeels een gevolg van 

het ontbreken van voldoende goedkope woningen. Meer betaalbaar woningaanbod kan 

helpen jongeren vast te houden in de gemeente en ervoor zorgen dat ze (sneller) terugkeren. 

Meer werkgelegenheid in de gemeente kan daaraan bijdragen (Beleidsvisie Wonen, 

gemeente Cranendonck, 2006). Er is een wisselwerking tussen woningaanbod, 

werkgelegenheid en de vraag naar woningen.  

 

Buurtbeheer heeft in reactie op de woonvisie van de gemeente aangegeven dat er vooral 

behoefte is aan woningen voor starters binnen het dorp, maar ook voor eventuele 

nieuwkomers van buiten. Hierbij moet de nadruk liggen op goedkope 

(zelfbouw)koopwoningen tot 150.000 euro. Het gaat dan om 20 tot 36 woningen. Nadeel van 

zelfbouw is wel dat de marktwaarde van de huizen waarschijnlijk steeds hoger wordt bij 

verkoop. De huidige huurwoningen zijn volgens de sleutelfiguren niet zo interessant omdat 

ze te oud zijn of in de verkeerde buurt liggen. 

De inwoners geven aan dat er naast de St. Barbaraweg huizen zouden kunnen komen op het 

oude Rood-Wit terrein. Volgens hen kan het dorp nog maximaal 100 woningen erbij krijgen 

zonder dat het dorp zijn huidige karakter verliest. De inwoners zien graag in 2008 de bouw 

van de nieuwe starterswoningen beginnen en in 2010 moeten er minimaal 25 woningen 

gereed zijn. De sleutelfiguren schatten in dat 100 woningen in totaal erg veel is en 25 

woningen in 2010 erg ambitieus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPLOSSINGSRICHTINGEN 

Afbeelding 3.3 

Geschikte bouwlocaties voor 

starters volgens de inwoners 

van Dorplein: de St. 

Barbaraweg (links) en het oude 

Rood-Wit terrein (rechts). Het 

groene kader ligt bij de St. 

Servaasstraat, waar volgend de 

gemeente een geschikte 

woningbouwlocatie ligt. 
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Om de woningen nu en in de toekomst betaalbaar te houden opperden de bewoners 

verschillende ideeën. Zo zou de gemeente de te bebouwen grond in erfpacht kunnen geven 

aan de nieuwe eigenaren van het huis. Dan telt de prijs van de grond niet mee en dat maakt 

de huizen goedkoper. Dit betekent voor de gemeente en/of WOCOM wel een groter 

kapitaalsbeslag. Bovendien bestaat het risico dat erfpacht onvoldoende aansluit bij de 

marktwensen van de gemiddelde starter (men wil graag een eigen stukje grond). Ook is het 

de vraag of hier markt voor is. Als starters in België wel (goedkoop) kunnen kopen op de 

reguliere manier is daar waarschijnlijk niet tegenop te concurreren. Andere genoemde 

ideeën zijn het systeem van WoCom en het Bladels model. 

BLADELS MODEL 

De gemeente Bladel is gestart met een vernieuwende aanpak om duurzame en betaalbare woningen voor 

starters en senioren te realiseren. Door middel van bouwen in eigen beheer blijven de woningen ook voor 

toekomstige generaties betaalbaar. Er is gekozen voor de methodeCollectief Particulier 

Opdrachtgeverschap gecombineerd met de koopgarantregeling, een vorm van Maatschappelijk 

Gebonden Eigendom (MGE). 

Bij Collectief Particulier Opdrachtgeverschap verwerft een groep particulieren (georganiseerd in een 

stichting of vereniging) een bouwlocatie en realiseert vervolgens naar eigen inzichten een project voor 

eigen gebruik binnen de gemeentelijke randvoorwaarden. De stichting of vereniging organiseert zonder 

tussenkomst van derden op deze bouwlocatie een woningbouwproject, waarbij ze zelf tot de keuze van 

architect en aannemer komt. Door zelf als projectontwikkelaar op te treden, worden de kosten 

gereduceerd. Om het collectieve opdrachtgeverschap mogelijk te maken heeft de gemeente Bladel het 

uitgiftesysteem dat werkte met ‘punten’ vervangen door een uitgiftebeleid waarbij je moet voldoen aan 

een aantal eenvoudige criteria (bijv. afkomstig uit kerkdorp) en waarbij je dient te zijn ingeschreven bij een 

‘locatievereniging’. Binnen die vereniging wordt door loting op transparante wijze bepaald wie er 

definitief aan het bouwproject deelnemen.  

MGE is een juridisch concept met als kernpunt dat woningen worden verkocht met kortingen. De 

kortinggever krijgt een deel van de toekomstige waardestijging als vergoeding die wordt ingezet voor de 

volgende koper. De koper verwerft op deze wijze een woning die met korting betaalbaar en financierbaar 

is en deelt in de waardestijging (en –daling).  

 

Als alternatieve oplossing dragen de bewoners aan starterswoningen te realiseren in de 

Cantine. De nieuwe eigenaar van de Cantine heeft ook plannen in die richting. WoCom 

schat in dat woningen in de Cantine erg moeilijk te verhuren zijn, daar het een nogal 

afgelegen plek is. 

 

Dorplein is omgeven door groen en natuur. Deze is door de provincie Brabant aangewezen 

als Groene Hoofdstructuur, de GHS (zie kaart). De GHS is onderverdeeld in GHS-natuur en 

GHS-landbouw. Er mag niet gebouwd worden in de GHS-natuur. Bouwen in de 

 GHS-landbouw is alleen mogelijk als er geen andere oplossingen zijn.  

RANDVOORWAARDEN 
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De gemeente Cranendonck heeft geen concrete bouwplannen voor Dorplein opgenomen in 

de woonvisie. In totaal is er volgens de gemeente in het dorp plaats voor maximaal 23 

nieuw te bouwen woningen, waarvan 3 op de St. Barbarastraat (2008) en 20 op de St. 

Servaasstraat (2009-2010) (Beleidsvisie Wonen, gemeente Cranendonck, 2006).  

Afbeelding 3.4 

Uitwerkingsplan van de 

Provincie Noord-Brabant voor 

Zuid-Oost Brabant. 

 

 

 

GEMEENTELIJK  BELEID 
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1. WOCOM gaat samen met Buurtbeheer en de gemeente onderzoeken wat de 

kwantitatieve behoefte aan starterswoningen is. Hiervoor is het nodig te weten hoeveel 

jongeren er jaarlijks weggaan uit Dorplein, en hoeveel van hen liever in Dorplein zouden 

blijven wonen. Het onderzoek zal dan ook plaatsvinden onder de potentiële starters in 

Dorplein. 

2. WOCOM onderzoekt samen met Buurtbeheer en de gemeente welke van de 

bovengenoemde constructies gewenst zijn voor de realisatie van betaalbare zelfbouw 

koopwoningen voor starters. 

3. De gemeente en/of WOCOM voeren een locatiescan uit om te bekijken of, en zo ja welke 

genoemde locaties daadwerkelijk geschikt zijn. Dit hangt af van allerlei factoren zoals 

groepsrisico, vliegtuiglawaai, bodemverontreiniging (zinkassen) en archeologie.  

4. Vervolgens kijkt de gemeente of het financieel haalbaar is de starterswoningen te 

realiseren. 

5. De gemeente zorgt er voor dat de condities zodanig zijn dat er starterwoningen 

gerealiseerd kunnen worden. 

 

 Wat? Trekker  Betrokkenen Aandachtspunten Planning 

1 Onderzoek 

kwantitatieve 

behoefte 

WoCom Starters, 

Buurtbeheer, 

gemeente 

  

2 Constructies WoCom Starters, gemeente, 

Buurtbeheer  

  

3 Locatiescan Gemeente Eigenaren locaties   

4 Haalbaarheidsstudie Gemeente Eigenaren locaties, 

WoCom 

  

5 Planvoorbereiding/ 

realisatie 

Gemeente Starters, WoCom, 

Projectontwikkelaar 

 Vanaf 

2008 

 

3.3 VLIEGTUIGLAWAAI 

Vanuit het militair vliegveld Kleine-Brogel (België) komen veel vliegtuigen over het dorp en 

de inwoners hebben last van het lawaai. De AWACS vanuit België parkeren als het ware in 

de lucht tot ze mogen landen. De tijdstippen van het lawaai (als kinderen moeten slapen) 

zijn vooral een probleem. Bovendien was er vroeger maar één keer per week lawaai en 

tegenwoordig meerdere keren per week overdag. Op maandag en dinsdag wordt er ook ’s 

avonds gevlogen. 

 

Buurtbeheer is niet actief bezig met dit onderwerp, maar de overlast van het vliegtuiglawaai 

leeft erg bij de bewoners van Dorplein. Buurtbeheer wil graag een bijdrage leveren aan een 

onderzoek onder de bewoners naar waar de overlast precies het grootst is. Het gaat hierbij 

om de volgende concrete zaken: 

 tijdstip, duur en datum waarop overlast ondervonden wordt; 

 plaats(en) waar de overlast het grootst is; 

 onderzoeken hoeveel vliegverkeer er van het vliegveld in België  overvliegt in een 

periode van drie maanden. 

ACTIES 

Tabel 3.1 

Uitvoeringsprogramma voor 

het realiseren van nieuwe 

starterswoningen. 

PROBLEEMANALYSE 

STAND VAN ZAKEN 
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Ten slotte zou Buurtbeheer graag een geluidsmeting laten doen om te onderzoeken of de 

vliegtuigen geen geluidsnormen overschrijden. Volgens de gemeente heeft dit onderzoek al 

eens plaatsgevonden en werden er geen normen overschreden. 

 

Ten aanzien van vliegbewegingen en geluid vanuit Kleine-Brogel is de NAVO bevoegd 

gezag. In 2003 zijn er door twee PvdA-kamerleden Kamervragen gesteld over de overlast 

van straaljagers vanuit Kleine-Brogel in Dorplein. Hieronder een gedeelte uit de reactie 

hierop van de Staatssecretaris van Defensie: 

 

Zoals voorgeschreven in de Navo-binnenvliegregeling zijn de noodzakelijke naderings- en 

vertrekprocedures van Kleine Brogel die zich uitstrekken tot in het Nederlandse luchtruim 

overeengekomen met de Nederlandse minister van Defensie. Er is geen beperking gesteld aan 

het aantal vliegtuigbewegingen. Bij een grootschalig onderzoek eind jaren tachtig naar 

geluidshinder binnen Nederland die veroorzaakt wordt door vliegtuigbewegingen naar en van 

vliegvelden in het buitenland, is vastgesteld dat de geluidsbelasting boven Nederland van het 

vliegveld Kleine Brogel laag was. Hierdoor bestond er geen aanleiding om maatregelen te 

nemen ter beperking van de geluidshinder. De vliegbasis Kleine Brogel heeft aangegeven dat 

het aantal vliegtuigbewegingen de afgelopen jaren is afgenomen. Wel oefent de Belgische 

luchtmacht, evenals de Koninklijke luchtmacht, vanwege operationele redenen vaker tijdens 

nachtelijke uren dan voorheen. De naderingsprocedures zijn aangepast om de woongebieden in 

Nederland en België zoveel mogelijk te vermijden. De vliegbasis Kleine Brogel heeft toegezegd 

jachtvliegtuigformaties die over Budel naderen in een eerder stadium op te splitsen, waardoor 

de eventuele overlast voor Budel nog verder kan worden beperkt. 

 

Buurtbeheer stelt de volgende acties voor: 

 

1. Buurtbeheer onderzoekt onder de inwoners wanneer, waar en door welk vliegverkeer 

de meeste overlast wordt veroorzaakt. 

2. Als er piekklachten komen vanuit het dorp kan de gemeente in overleg treden met 

vliegbasis Kleine-Brogel. Dit wil echter niet zonder meer zeggen dat de NAVO zal 

zorgen voor aanpassing van het vliegverkeer. 

 
 Wat? Trekker  Betrokkenen Aandachtspunten Planning 
1 Ondervragen 

inwoners 

Buurtbeheer Inwoners, 

gemeente 

Zorg voor 

voldoende 

vrijwilligers als 

interviewers/ 

enquêteurs 

 

2 Bij piekklachten 

overleg met Kleine-

Brogel 

Gemeente NAVO   

 

BELEID  

ACTIES 

Tabel 3.2 

Uitvoeringsprogramma voor 

het tegengaan van de 

geluidsoverlast van vliegtuigen. 
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3.4 DE CANTINE 

De Kempense Veste, ofwel de Cantine, is een historisch pand uit 1898. Het werd gebouwd 

in opdracht van de Zinkfabriek als Hotel St. Joseph. In de volksmond werd het gebouw de 

Cantine genoemd. Hoewel het gebouw de naam ‘hotel’ had, is het nooit als zodanig in 

gebruik geweest. Het gebouw leverde onderdak aan vrijgezelle medewerkers van de 

Zinkfabriek, een jongens- en meisjesschool, een bakkerij, een was- en strijkinrichting, een 

toneelzaal, winkel, ziekenzaal, klooster en kapel. Na de Tweede Wereldoorlog haalde de 

fabriek mensen uit Spanje en Italië. Ook zij vonden aanvankelijk onderdak in de Cantine. 

Het geheel werd beheerd door zusters onder de supervisie van de familie Dor. 

Tegenwoordig heeft het gebouw geen functie meer in het dorp.  

 

De inwoners van Dorplein vinden het ontzettend jammer dat de Cantine geen functie heeft 

in het dorp, terwijl het toch een van de meest karakteristieke historische panden van het 

dorp is. Buurtbeheer heeft een plan opgesteld om de Cantine een nieuwe functie te laten 

vervullen en heeft dit overhandigd aan de nieuwe eigenaar.  

 

 

Sinds begin januari heeft de Cantine een nieuwe eigenaar; beleggingsmaatschappij Driestar 

uit Utrecht. Het bedrijf heeft de Cantine gekocht om het commercieel te exploiteren. Er zijn 

nog geen concrete plannen voor de invulling hiervan. Er zijn contracten gesloten met 

antikraakorganisaties, dus voorlopig zal het pand nog geen nieuwe bestemming krijgen.  

Op het moment lopen er onderzoeken naar de mogelijkheden en wordt het pand 

bouwkundig in kaart gebracht. De belegger bekijkt de volgende mogelijkheden voor 

gebruik: 

 Behoud theaterzaal en kapel 

 Keuken combineren met zorgfunctie 

 Functie van de kelders; bijvoorbeeld streekmuseum? 

 senioren- en starterswoningen 

In een gesprek tussen Buurtbeheer en de nieuwe eigenaar op 18 januari 2007 heeft 

Buurtbeheer het zelfgemaakte plan voor een combinatie van woon, - hotel, - en zorgfunctie 

voor de Cantine ingebracht. De nieuwe eigenaar reageerde positief, het plan van 

Buurtbeheer komt deels overeen met de ideeën van Driestar. Het bedrijf gaf te kennen dat 

alle ideeën welkom zijn. In de verdere ontwikkeling van de Cantine spelen nog diverse 

andere partijen een rol, zoals zorgverzekeraars, woningcorporaties, makelaars en mogelijke 

exploitanten. 

HISTORIE 

PROBLEEMANALYSE 

STAND VAN ZAKEN 
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SUBSIDIEMOGELIJKHEID: STIMULERING AANPASSING HUISVESTING BREDE SCHOLEN EN 

SPORTACCOMMODATIES VOOR MULTIFUNCTIONEEL GEBRUIK  

 

De regeling is erop gericht om gemeenten, in goede samenspraak met de partners die 

participeren in brede scholen sportaccommodaties, in staat te stellen aanpassingen te realiseren 

die noodzakelijk zijn om de gebouwen geschikt te maken voor (meer) multifunctioneel gebruik. 

Voor de aanpassing van brede scholen is € 35,7 miljoen beschikbaar, voor die van 

sportaccommodaties € 9,9 miljoen. 

 

Gemeenten kunnen per brede school of sportaccommodatie een aanvraag indienen voor een 

bijdrage; per gemeente kunnen meerdere aanvragen worden ingediend. Aanvragen konden tot 

en met 14 juli 2006 bij SenterNovem worden ingediend, maar wellicht is er een nieuwe ronde in 

gang gezet en kan de subsidie alsnog worden aangevraagd. De specifieke uitkering bedraagt 

ten hoogste € 500.000 per aanvraag (inclusief btw). 

 

Bij de beoordeling van de aanvragen wordt onder meer gekeken naar een evenwichtige 

spreiding van de aanvragen over de diverse typen gemeenten (van de grote gemeenten tot de 

plattelandsgemeenten) en naar de eigen bijdrage in de financiering. De aanvragen dienen op 

het lokale niveau goed te zijn afgestemd met de direct bij de aanpassing betrokken partijen.  

Meer informatie is te vinden op: 

http://www.senternovem.nl/Huisvesting_brede_scholen_en_sportaccommodaties/Index.asp. 

 

Overige subsidiemogelijkheden zijn beschreven in een door ARCADIS verrichte 

subsidiescan die te vinden is op de site van Buurtbeheer en de gemeente.  

 

Omdat er nog geen concrete plannen liggen voor de invulling van de Cantine, is er ruimte 

om de wensen van de Dorpleiners wat betreft de nieuwe functies mee te nemen in de 

plannen van de nieuwe eigenaar. Hiervoor is het van belang dat Buurtbeheer nauw 

betrokken is bij de overleggen met de nieuwe eigenaar zodat het op de hoogte blijft en mee 

kan praten over de nieuwe bestemming voor de Cantine. Het is belangrijk dat Buurtbeheer 

daarbij functioneert als een schakel tussen de inwoners en de Cantine. Buurtbeheer houdt de 

inwoners op de hoogte van de plannen van de eigenaar maar inventariseert ook wensen van 

inwoners en geeft deze door aan de eigenaar. Hier ligt bijvoorbeeld een relatie met het 

marktonderzoek naar betaalbare woningen en het benutten van de recreatieve potentie. 

 

 Wat  Trekker Betrokkenen Aandachtspunten Planning 

1 Contact 

onderhouden 

Buurtbeheer Nieuwe eigenaar 

Cantine, buurtbeheer, 

(woningcorporaties) 

Zorg voor 

terugkoppeling 

met Dorpleiners 

Vanaf 

nu 

 

ACTIES 

Tabel 3.3 

Uitvoeringsprogramma voor de 

nieuwe bestemming van de 

Cantine. 
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3.5 DORPLEIN EN RECREATIE 

Als beste eigenschappen van Dorplein worden het groen, de rust en de ruimte die er te 

vinden zijn vaak genoemd. Er zijn diverse mogelijkheden voor recreatie in en om het dorp, 

maar de inwoners van Dorplein noemen ook een paar belangrijke knelpunten op het gebied 

van recreatie. Vooral het ontbreken van een brug over het kanaal en de toegankelijkheid van 

de Hoort vormen een probleem. Daarnaast kan er van alles verbeterd worden aan de 

recreatie in het algemeen in Dorplein.  

3.5.1 BRUG OVER HET KANAAL 

De Zuid-Willemsvaart, ofwel het kanaal, snijdt Dorplein af van recreatieve routes naar het 

zuiden. Nu is het moeilijk om vanuit Dorplein wandelend of fietsend bij de Laurabossen te 

komen, die aan de andere kant van het kanaal liggen. Ook kan niet worden aangesloten op 

fietsknooppuntenroutes in Limburg en België. Niet alleen voor mensen maar ook voor 

landdieren ontbreekt de aansluiting vanuit de omgeving van Dorplein richting de 

Laurabossen en omgekeerd. Voor recreanten vanuit Limburg en België is Dorplein slecht te 

bereiken, terwijl het een mooi dorp is in een aantrekkelijke omgeving. Meer recreanten naar 

Dorplein betekent voor het dorp ook meer (potentiële) omzet en werkgelegenheid in 

recreatie en toerisme. 

 

De inwoners van Dorplein willen dat er een brug over het kanaal komt waardoor fietsers, 

wandelaars en eventueel dieren zich gemakkelijk kunnen verplaatsen tussen de 

Laurabossen en de omgeving van Dorplein. Het gaat er dus niet alleen om dat recreanten 

vanuit Dorplein zich gemakkelijker naar de Laurabossen kunnen verplaatsen. Via een brug 

kunnen recreanten van elders ook de omgeving van Dorplein gaan ontdekken. 

PROBLEEMANALYSE 

OPLOSSINGSRICHTINGEN 
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De meest geschikte plek voor een brug is volgens de Dorpleiners het haventje bij Dorplein. 

De voordelen van deze plek zijn: 

 Het ligt halverwege de twee bestaande bruggen over het kanaal  

 Er is gemakkelijk parkeergelegenheid te realiseren  

 Er komen verschillende wegen bij elkaar 

 Het ligt aan een fietsknooppuntenroute 

 Er ligt al een verhoging; dat spaart kosten bij de aanleg van de brug. 

 

De nadelen zijn: 

 Er moet een fietspad aangelegd worden  

 Slechte verlichting op de weg 

 Verkeersveiligheid moet verbeterd worden 

 

Afbeelding 3.5 

Overzicht recreatieve structuren rondom de Zuid-Willemsvaart. 

De Hoort 

B 

A 

Legenda 

 

A Nieuw te plaatsen brug   (deels nieuw aan te leggen) fietsroute Dorplein  Laurabossen 

 via nieuwe brug 

B Brug bij Lozen    Bestaand fietspad 
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De plek is te bereiken via de N564, via de hoofdstraat door Dorplein en via het bestaande 

fietspad langs de havenweg. Als de haven de plek voor de brug wordt heeft dit een 

positieve invloed op de verkeersveiligheid op deze wegen. Fietsers hoeven niet meer langs 

het kanaal te fietsen waar geen fietspad ligt, maar kunnen meteen naar de overkant waar 

wel een fietspad ligt.  

 

De brug zou volgens de Dorpleiners op een vergelijkbare manier kunnen worden 

gerealiseerd als de brug in Bocholt. Dit is een eenvoudige staalconstructie die volgens de 

inwoners niet duur hoeft te zijn. Er kan gekeken worden naar subsidiemogelijkheden, zoals 

Interreg (zie subsidiescan voor een uitgebreide toelichting, op de website van Buurtbeheer 

en de gemeente) of provinciale subsidies voor verkeer. Er kan draagvlak voor een brug 

gecreëerd worden bij dorpen en gemeenten in de buurt. De inwoners willen graag 

meedenken over een goede realisatie van de brug en daarmee samenhangende toeristische 

activiteiten. Zo zouden zij bij de brug graag een horecagelegenheid of terrasje willen zien. 

Een andere mogelijk is om bij de Schakel of bij de Cantine een terras te realiseren.  

 

De gemeente Cranendonck maakt deel uit van het Nederlands-Belgische 

samenwerkingsverband Landschapspark Kempen-Broek. Het Landschapspark gaat in 2007 

de haalbaarheid onderzoeken van een fietsbrug over de Zuid-Willemsvaart in de nabijheid 

van de havenweg. Hierbij wordt met name gekeken naar een geschikte plek en naar de 

manier waarop dit kostbare project gefinancierd kan worden. 

 

1. Landschapspark Kempen-Broek voert in opdracht van de provincie Limburg (NL) een 

haalbaarheidonderzoek van locatie en financiering uit voor een brug over het kanaal in 

het kader van de ontsnippering. De gemeente zorgt dat de ideeën van de Dorpleiners 

over de brug hierin worden meegenomen. 

2. Door omliggende gemeentes in Brabant en de beide Limburgen te informeren en te 

interesseren voor de nieuwe brug kan de gemeente meer draagvlak creëren. Dit levert 

hopelijk financiële bijdragen van de betreffende gemeentes op.  

3. Als uit het onderzoek blijkt dat de realisatie van een brug over het kanaal haalbaar is, 

stelt het Landschapspark de beste plek vast voor de brug. 

4. De gemeente Cranendonck informeert de inwoners van Dorplein over de plek van de 

brug die gekozen is.  

5. Na het vaststellen van de definitieve locatie zorgt de Provincie Limburg ervoor dat de 

brug er ook daadwerkelijk komt.  

6. De gemeente en de inwoners van Dorplein zorgen ervoor dat de brug bekendheid krijgt 

in de omgeving en dat deze wordt opgenomen in nieuwe of bestaande 

recreatiestructuren die ook naar Dorplein leiden. 

 
 Wat? Trekker Betrokkenen Aandachtspunten Planning 

1 Inbreng ideeën 

Dorpleiners 

Haalbaarheidson

derzoek 

Gemeente Inwoners, 

Landschapspark 

 2007 

2 Draagvlak 

creëren 

omliggende 

gemeenten 

Gemeente Inwoners Dorplein en 

andere dorpen 

 Januari - 

juni 2008 

3 Locatie 

vaststellen 

Landschapspark 

Kempen-Broek 

  Januari - 

juni 2008 

GEMEENTELIJK BELEID 

ACTIES 

Tabel 3.4 

Uitvoeringsprogramma voor 

het realiseren van een brug 

over de Zuid-Willemsvaart 
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 Wat? Trekker Betrokkenen Aandachtspunten Planning 

4 Informeren 

Dorpleiners 

Gemeente   Juni 2008 

5 Realisatie Landschapspark 

Kempen-Broek 

Projectontwikkelaar  2008-

2009 

6 Promotie brug Gemeente inwoners  Vanaf 

2009 

 

3.5.2 DE HOORT 

De afgraving ten zuiden van Dorplein, in eigendom van de Zinkfabriek, wordt in de 

volksmond De Hoort genoemd (zie afbeelding 3.5). Het was oorspronkelijk een 

natuurgebied. Zinifex had een vergunning een deel ervan af te graven, met de belofte om 

het daarna weer terug te geven aan de natuur. Dat is ook gebeurd, en nu de Zinkfabriek het 

terrein niet meer gebruikt wandelen de Dorpleiners graag in het natuurgebied.  

 

De Zinkfabriek is verantwoordelijk voor het terrein. Formeel is het terrein niet toegankelijk, 

maar de Zinkfabriek gedoogt dat er in het gebied gewandeld wordt. De Hoort is dus niet 

hermetisch afgesloten en dat heeft tot gevolg dat er niet alleen gewandeld wordt.  

Er gebeuren dingen die overlast veroorzaken zoals het illegaal storten van vuil. Ook 

kamperen er in de zomer vaak jongeren illegaal, wat tot geluidsoverlast leidt. Dit verstoort 

de rust van de Dorpleiners en de natuur. In het verleden is het gebied al afgerasterd met 

prikkeldraad en grote blokken steen, maar dit bleek niet te werken. Ook overleg van 

Buurtbeheer met de Zinkfabriek leverde tot nu toe geen afname van ongeoorloofde 

activiteiten bij de Hoort op. Volgens Buurtbeheer denkt de Zinkfabriek wel positief mee.  

De Dorpleiners vinden dat de Zinkfabriek de verantwoordelijkheid moet nemen voor 

toezicht in de Hoort.  

De inwoners van Dorplein zouden graag ongestoord kunnen wandelen (honden aan de lijn) 

bij de Hoort zonder last te hebben van vervuiling of geluidsoverlast. Volgens de bewoners 

zou het een mooi gebied kunnen zijn om vogels te kijken en om grote grazers te laten 

rondlopen. Ook vinden sommige Dorpleiners dat kinderen er veilig moeten kunnen spelen. 

 

De gemeente en de Zinkfabriek vinden het wenselijk het recreatief medegebruik van de plas 

te legaliseren. Kleinschalig gebruik zal niet leiden tot overlast in de omgeving.  

Om te voorkomen dat de Hoort een grootschalig dagattractiepunt wordt, zal het aantal 

voorzieningen zeer beperkt blijven. (Gemeente Cranendonck, ruimtelijke 

ontwikkelingsvisie, 2003). Intensieve recreatie is niet wenselijk omdat de Hoort aan de 

zuidkant grenst aan een beschermd gebied dat valt onder de Habitatrichtlijn (zie 3.5.3 

natuurwetgeving). 

 

Om op korte termijn de Hoort veiliger te maken en de overlast tegen te gaan is meer toezicht 

nodig in het gebied. De inwoners kunnen bijdragen aan een veilige Hoort door zelf geen 

afval in het gebied te dumpen en door de jeugd uit eigen dorp ervan te weerhouden om er 

te kamperen. Voor een duurzame oplossing voor de lange termijn moet de Hoort een 

duidelijke bestemming krijgen. Dit moet in overleg met de Zinkfabriek gebeuren. Zo zou het 

gebied bijvoorbeeld overgedragen kunnen worden aan een natuurbeschermingsorganisatie.  

 

PROBLEEMANALYSE 

GEMEENTELIJK BELEID 

OPLOSSINGSRICHTINGEN 
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In het kader van de natuurcompensatie die de gemeente moet uitvoeren als het DIC wordt 

gerealiseerd, is een regionale robuuste structuur nodig. De gemeente houdt de Hoort hierbij 

in gedachten als mogelijk compensatiegebied. Dit moet dan uiteraard wel kunnen in 

samenwerking met de Zinkfabriek.  

 

1. Om een duurzame bestemming te realiseren van de Hoort moet de gemeente in 

gesprek gaan met de Zinkfabriek. Een vertegenwoordiger van Buurtbeheer moet hier 

ook bij aanwezig zijn om nog eens te benadrukken dat de inwoners van Dorplein 

graag een oplossing zouden zien en daarover willen meedenken.  

2. Afhankelijk van de reactie van de Zinkfabriek kan volgens de inwoners eventueel een 

externe deskundige in de arm genomen om een inrichtings- en/of beheersplan op te 

stellen voor de Hoort. De inwoners denken dat het mogelijk is het plan met weinig 

middelen uit te voeren. 

 
 Wat? Trekker Betrokkenen Aandachtspunten Planning 

1 Gesprek zinkfabriek Gemeente Commissie 

van 

Buurtbeheer, 

zinkfabriek 

Afspraken maken 

over bestemming 

2007 

2 Afhankelijk van verloop 

1: opstellen inrichtings- 

en beheerplan 

Zinkfabriek Gemeente, 

commissie 

buurtbeheer 

Externe 

deskundige 

 

 

3.5.3 RECREATIE IN HET ALGEMEEN 

Dorplein en omgeving is dankzij het vele groen erg aantrekkelijk voor wandelaars en 

fietsers. Volgens de Dorpleiners worden de aanwezige recreatiemogelijkheden in het dorp 

nu niet optimaal benut. Natuur en recreatiemogelijkheden in het dorp zoals wandel- en 

fietsroutes zijn voor buitenstaanders moeilijk te vinden. De bewegwijzering ontbreekt en er 

staan nergens informatieborden. Ook de digitale informatievoorziening voor toeristen over 

Dorplein ontbreekt. Er vindt geen actieve promotie plaats van recreatie in Dorplein.  

Ten slotte heeft het dorp een bijzondere historie die volgens de inwoners een grotere rol zou 

kunnen en mogen spelen in de recreatieve functie van het dorp. 

 

Spontaan wordt een aantal ideeën genoemd op het gebied van recreatie in Dorplein: 

 Zwemvoorzieningen Ringselven 

 Roeimogelijkheden Ringselven  

 Mogelijkheden vissers 

 Bewegwijzering wandel- en fietsroutes 

 

Het Ringselven valt onder de Habitatrichtlijn. De Habitatrichtlijn heeft als doel de 

biologische diversiteit in de Europese Unie in stand te houden. De lidstaten van de EU 

nemen maatregelen voor bescherming van natuurlijke leefgebieden en leefgebieden van een 

aantal specifieke soorten (gebiedsbescherming). Dat wil zeggen dat het Ringselven een 

bijzonder leefgebied met bijzondere planten- en diersoorten is dat wettelijk beschermd 

wordt. Verstoring van de rust in dit gebied moet zoveel mogelijk voorkomen worden. Het 

realiseren van zwem-, roei- of roeivoorzieningen bij het Ringselven draagt niet bij aan de 

rust en zal dus niet mogelijk zijn.  

ACTIES 

Tabel 3.5 

Uitvoeringsprogramma voor 

bestemmingsplan de Hoort. 

PROBLEEMANALYSE 

NATUURWETGEVING 



 INTEGRAAL DORPSONTWIKKELINGSPROGRAMMA DORPLEIN 

110501/ZF7/1S6/201454 ARCADIS 25 

 

De bestaande wandel- en fietsroutes in het dorp moeten beter worden aangegeven. Digitale 

promotie moet vervolgens ook verbeterd worden. 

 

Om de historie van Dorplein beter naar voren te laten komen worden de volgende 

mogelijkheden genoemd: 

 Themaroute Dorplein uniek  

 Historische plekken in fietsroutes verwerken 

 Infoborden bij karakteristieke plekken/gebouwen in Dorplein plaatsen (Cantine, 

Zinkfabriek…) 

 Museum inrichten in Cantine 

 Infocentrum in de Schakel 

 Cafeetje/terrasje bij/in de Schakel 

 

ARCADIS merkt op dat hier een raakvlak is met sociale dorpsactiviteiten. We wilden ons 

bij sociale dorpsactiviteiten vooral concentreren op de activiteiten zelf en niet op de locaties 

waarop deze kunnen plaatsvinden. Toch is er een sterke relatie tussen activiteiten, de 

Cantine en de Schakel. Hierop komen we terug in paragraaf 3.9. 

 

1. Inventarisatie en afstemming ter verbetering en verduidelijking van de wandel- en 

fietsroutes. Dorplein is een actieve kern waarin de bewoners veel dingen organiseren. 

Zo zetten verenigingen en vrijwilligers zelf fiets- en wandelroutes uit. Doordat 

iedereen zijn eigen zaken organiseert kunnen verschillende zaken langs elkaar heen 

lopen, terwijl door afstemming en onderlinge communicatie de verschillende 

activiteiten elkaar juist kunnen versterken. Door de onderlinge communicatie te 

verbeteren kan eenheid en duidelijkheid gebracht worden in de bewegwijzering. Daar 

Buurtbeheer al een commissie heeft die zich met recreatieve voorzieningen bezighoudt, 

kan deze hier de kar trekken. 

2. Er kan een inventarisatie plaatsvinden van historische plekken in Dorplein die 

interessant zijn voor recreanten. Vervolgens kan een plan opgesteld worden met daarin 

concreet weergegeven op welke manier deze plekken duidelijker naar voren kunnen 

komen in de recreatieve structuur. Waar komen infoborden, hoe gaat de themaroute 

eruitzien, welke plekken zijn geschikt om op te nemen in een wandel-fietsroute? 

3. Voor de nieuwe recreatieve structuren (wandel/fietsroutes/historie) kan een 

promotieplan opgesteld worden. In welke folders moet het komen, waar moeten ze 

verspreid worden, waar is de info digitaal te vinden? 

 
 Wat? Trekker Betrokkenen Aandachtspunten Planning 

1 Afstemming 

recreatieve 

wandel/ 

fietsroutes 

Commissie van 

Buurtbeheer 

Andere 

organiserende 

clubs  

Dorplein, LTA, 

VVV 

Let ook op activiteiten in 

de andere gemeentelijke 

kernen  

Buurtbeheer kan 

werkgroep Recreatie 

oprichten 

Sept 

2007-mrt 

2008 

2 Plan opstellen 

verwerken 

historie 

Commissie 

Buurtbeheer 

Inwoners, 

gemeente 

 Sept 

2007-mrt 

2008 

3 Promotieplan 

opstellen 

Commissie 

Buurtbeheer 

Organiserende 

clubs, LTA, 

gemeente 

 Sept-dec 

2007 

OPLOSSINGSRICHTINGEN 

ACTIES 

Tabel 3.6 

Uitvoeringsprogramma 

verbeteren recreatieve 

voorzieningen. 
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3.6 BASISSCHOOL ANDREAS 

Dorplein heeft één basisschool, de Andreasschool. De afgelopen jaren (tot 2005) is het aantal 

leerlingen van de basisschool steeds verder teruggelopen. Hierdoor is het de vraag of de 

school nog kan blijven bestaan in de toekomst. Het is voor de inwoners van Dorplein heel 

belangrijk om de school te behouden. Zonder school zal het dorp minder starters en jonge 

gezinnen aantrekken, waardoor de ontgroening nog verder toeneemt. 

 

Uit een onderzoek is naar voren gekomen dat de terugloop van het leerlingenaantal 

verschillende oorzaken heeft; 

 De ontgroening en vergrijzing van Dorplein 

 Er zijn weinig starters / jonge gezinnen en dus weinig kinderen 

 De geïsoleerde ligging van het dorp 

 De aantrekkelijkheid van het Belgisch lager onderwijs waarbij al kinderopvang is voor 

kinderen vanaf 2,5 jaar.  

Verder kwam naar voren dat ook binnen de school een aantal oorzaken van het 

teruglopende leerlingenaantal lagen: 

 Het team vormde geen eenheid en was niet erg enthousiast 

 Te laag pedagogisch niveau 

 Geen intensieve begeleiding (IB) 

 Geen luisterend oor voor de ouders 

 Geen uitstraling speelplaats 

 In zichzelf gekeerde school die sterke kanten dorp niet benut 

 

De uitkomsten van dit onderzoek hebben ertoe geleid dat er twee leerkrachten zijn 

vervangen en een nieuwe is aangetrokken. Daarnaast is er een IB-er in opleiding. Nu staat er 

een team dat wel enthousiast is en zich voor 200% wil inzetten voor de basisschool en de 

kinderen. De speelplaats en het interieur van de school zijn opgeknapt, het rookbeleid is 

aangescherpt en er is meer surveillance gekomen op de speelplaats. Er zitten nu 50 

leerlingen op de school en het streefbeeld is om over 5 jaar 70 leerlingen te hebben. 

 

De ouders en bewoners zijn zeer te spreken over de manier waarop de St. Andreasschool 

zaken heeft aangepakt. De ouders voelen zich nu wel gehoord en zijn tevreden en positief 

over de goede sfeer die rond de school hangt. Acties voor verdere verbetering zijn dus 

voorlopig niet aan de orde. 

PROBLEEMANALYSE 

STAND VAN ZAKEN 

ACTIES 
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3.7 VOORZIENINGEN VOOR SENIOREN 

Vrijwel alle voorzieningen zijn de laatste jaren uit Dorplein verdwenen: winkels, de politie, 

eerste lijnsgezondheidszorg, etc. De bibliotheek is de laatste verdwenen voorziening. Deze is 

op 1 januari 2006 ook gesloten nadat de gemeente de subsidie had verlaagd. Er is nu nog een 

cafetaria, gemeenschapshuis de Schakel, een soort Winkel van Sinkel en openbaar vervoer 

naar Weert en het ziekenhuis. Dorpleiners vinden dit dalende voorzieningenniveau erg 

vervelend, ze voelen zich in de steek gelaten. Vooral voor de niet mobiele ouderen levert dat 

problemen op, omdat men voor alles naar een van de andere kernen moet. Ouderen zonder 

eigen vervoer worden zo erg afhankelijk van buren en familie om zich te verplaatsen.  

Ze blijven vaker thuis en krijgen zo minder sociale contacten. Voor nieuwe voorzieningen is 

een tekort aan economisch draagvlak. Dorpleiners vinden het toch nodig om in het dorp 

basisvoorzieningen te realiseren, aangezien het percentage ouderen in Dorplein relatief 

hoog is. Overigens zouden niet alleen senioren blij zijn met meerdere basisvoorzieningen in 

het dorp; ook de overige bewoners maken er graag gebruik van.  

 

Gemeenten moeten het conform de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) mogelijk 

maken dat alle inwoners kunnen meekomen in de maatschappij. Voor kwetsbare groepen is 

extra aandacht.  

Bij de invoering van de WMO werkt de gemeente samen met de gemeenten Heeze-Leende, 

Valkenswaard en Waalre. Tot nu toe is de meeste aandacht besteed aan een zorgvuldige 

overgang van de thuiszorg naar zorg vanuit de gemeente.  De gemeente Cranendonck heeft 

al sinds enige jaren twee lokale loketten (Liac's): één in Budel en één in Maarheeze. 

In 2007 wil de gemeente gaan werken aan het opstellen van een vierjaren WMO-beleidsnota. 

De planning is om de vierjaren WMO-beleidsnota in juni aan de raad voor te leggen.  

 

De sleutelfiguren wijzen op de mogelijkheden die internet biedt om het gemis van 

basisvoorzieningen op te vangen. Oudere mensen kunnen boodschappen via internet 

bestellen, er bestaat ook een website waar mensen hulp bieden bij klussen en waar ouderen 

om hulp kunnen vragen (klussendienst Cranendonck, vanuit het RiWo). Om de ouderen 

vertrouwd te maken met het internet moet geïnvesteerd worden in speciale cursussen voor 

ouderen. Met behulp van internet kunnen ouderen langer zelfstandig blijven wonen in 

Dorplein. 

PROBLEEMANALYSE 

 

GEMEENTELIJK BELEID 

OPLOSSINGSRICHTINGEN 
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Vanuit een bewoner van Dorplein komt het idee voor een semi-bemand servicecentrum: 

Dorplein Kern Service (KerS). Dit is een ruimte die dag en nacht toegankelijk is voor 

Dorpleiners die een toegangspas hebben. Het centrum kan zowel bemand als onbemand 

functioneren en is rolstoelvriendelijk. Voorbeelden van voorzieningen die de KerS kan 

bieden: 

 Een servicebalie die op vaste tijden bemand is door vrijwilligers. Hier kunnen kleine 

diensten verleend worden zoals het afgeven van post, zaken voor stomerij en 

boodschappenlijstjes. 

 Een PIN/geldstort/chipautomaat en eventueel een bankhelpdesk. 

 Telefoon. 

 Meldpunt voor de politie. 

 Toeristisch informatiepunt. 

 Internet.  

 Postautomaat (pilotproject TPG). 

 Gemeenteloket. 

 Oppikpunt buurtbus/veilige wachtplek streekvervoer. 

 Centraal aanspreekpunt Buurtbeheer/meldpunt vraag en aanbod dorp. 

 Broodautomaat/automaat voor eerste levensbehoeften. 

 EHBO-middelen. 

 Calamiteitenplan.  

 

Andere zaken die in het KerS ondergebracht kunnen worden zijn een spreekuur voor de 

huisarts, fysiotherapie en bloedprikken. De plek waar de Schakel staat leent zich het best 

voor het centrale punt in het dorp waar een KerS gevestigd kan worden. Het centrum zou 

in, bij of aan de Schakel gevestigd kunnen worden, ook omdat daar al vrijwilligers bij 

betrokken zijn en de KerS zo in de buurt ligt van de plek waar al veel andere activiteiten 

plaatsvinden. 

 

Voor de financiering kan volgens de inwoners gedacht worden aan geldinbreng door de 

instanties die onderdeel gaan uitmaken van de KerS. Bijvoorbeeld banken, TPG post en een 

supermarkt. Het is overigens de vraag of het realistisch is te verwachten dat een bank zal 

investeren in een KerS als ze dat meestal niet doen in een pinautomaat in kleine dorpen. 

Verder zouden volgens de Dorpleiners bedrijven uit Budel en Budel-Schoot kunnen 

sponsoren en deel uitmaken van het centrum zodat ze hun klanten uit Dorplein tegemoet 

komen. Gedeeltelijk kunnen provincie, gemeente en SRE wellicht bijspringen.  

 

Wellicht kunnen onderstaande subsidievormen uitkomst bieden: 

FONDS SOCIALE INFRASTRUCTUUR 

De provincie Noord-Brabant heeft € 2 miljoen gereserveerd voor het nieuw op te richten 

Fonds Sociale Infrastructuur. Het fonds moet de leefbaarheid in Brabant gaan versterken. 

Het FSI zal aan meerdere doelen ten goede komen, zoals initiatieven op het gebied van 

woonzorgaccommodaties, multifunctionele accommodaties, wonen-zorg-welzijn en initiatieven 

op het brede gebied van de leefbaarheid. 
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KNHM: KERN MET PIT 

De Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM) is een ideële organisatie die een 

positieve bijdrage wil leveren aan de kwaliteit van de leefomgeving. Om dit doel te bereiken 

initieert zij projecten en participeert zij in projecten van andere organisaties. De projecten 

worden gefinancierd van het dividend dat KNHM ontvangt als aandeelhouder van ARCADIS. De 

leefbaarheidwedstrijd Kern met Pit is een van de belangrijkste projecten van de KNHM. Hierbij 

kunnen de bewoners van een kern een zelfgemaakt plan indienen dat bijdraagt aan een betere 

woonkern. Er kunnen 200 kernen meedoen. De kernen die meedoen en die hun plan zelf weten 

te realiseren, ontvangen 1000 euro van de KNHM en het predicaat ‘ Kern met Pit’. Inschrijven 

kan tot 1 mei 2007. Meer specifieke informatie is te vinden op www.knhm.nl . 

 

Op de website van Buurtbeheer en de gemeente is een subsidiescan opgenomen met 

subsidiemogelijkheden die in het kader van dit IDOP wellicht interessant zijn. 

 

Volgens Buurtbeheer zou de gemeente het project moeten trekken. De kracht van de KerS 

moet liggen in de verschillende services die geleverd kunnen worden in combinatie met een 

innovatief projectkarakter en de inzet van het dorp door levering van vrijwilligers. 

 

Indien een KerS niet mogelijk is, kunnen de dorpsbewoners elkaar onderling een handje 

helpen. Mobiele mensen kunnen niet-mobiele ouderen een handje helpen door 

boodschappen voor ze te doen, ze te brengen naar en halen van een activiteit. Het zou 

volgens de inwoners goed zijn als starters en senioren door elkaar gingen wonen, zodat er 

altijd helpende handen in de buurt zijn.  

 

1. WoCom organiseert een eerste overleg met mensen die mee willen denken over een 

virtueel plein waarop hulp wordt geboden aan senioren. Netwerk Wonen, Zorg en 

Welzijn zou hier bijvoorbeeld aan mee kunnen doen. Het idee is dat mensen die hulp 

bieden en hulp vragen zich kunnen melden zodat vraag en aanbod aan elkaar gekoppeld 

kunnen worden. Het RiWO, met de bestaande vraag-aanbodsite, wordt ook betrokken bij 

dit overleg (Herman Ritter). 

2. Wocom gaat samen met de gemeente inventariseren aan welke voorzieningen  

(niet-mobiele) senioren de meeste behoefte hebben en of het realistisch is deze in een 

KerS te realiseren. Dit resulteert in een Programma van Eisen (PvE) voor het KerS. 

3. Buurtbeheer onderzoekt of er voldoende vrijwilligerscapaciteit voor de KerS is in 

Dorplein.  

4. WoCom onderzoekt of de KerS gefinancierd kan worden en zoekt daartoe geschikte 

partners.  

5. WoCom zoekt een geschikte locatie voor de KerS. Deel van het onderzoek vormt een 

gesprek met het bestuur van de Schakel. 

6. Als de KerS haalbaar blijkt, zorgt de gemeente voor realisatie van het servicepunt. 

ACTIES 
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 Wat? Trekker Betrokkenen 
Aandachts-

punten 
Planning 

1 Koppelbureau 

hulp voor 

ouderen 

WoCom in 1e 

instantie, 

Netwerk Zorg, 

Wonen & 

welzijn? 

Vrijwilligers, 

ouderen 

 Opzetten: april -

juni 2007; 

doorlopend in 

stand houden  

2 inventarisatie 

gewenste 

voorzieningen 

KerS 

WoCom gemeente, 

senioren, Schakel 

 April - juni 2007 

3 Onderzoek 

vrijwilligerscapa

citeit KerS 

Buurtbeheer Inwoners, WoCom  April – juni 2007 

4 Onderzoek 

financiering 

KerS 

WoCom en 

Chester Stibbe

Schakel, bedrijven, 

provincie, 

deelnemers aan 

KerS 

 April – juni 2007 

5 Onderzoek 

locatie KerS 

WoCom Schakel, Cantine, 

gemeente 

 September -

december 2007 

6 Realisatie KerS WoCom Geldschieters, 

vrijwilligers, 

gemeente 

 2008-2009 

 

3.8 IJZEREN RIJN 

Vanuit de Belgische en Nederlandse rijksoverheid wordt gewerkt aan het reactiveren van de 

goederenspoorlijn de IJzeren Rijn. De spoorlijn loopt van Antwerpen naar Mönchen-

Gladbach. Hij komt in Nederland binnen bij Budel en gaat bij Roermond de grens naar 

Duitsland over. De spoorlijn loopt ook langs Dorplein (zie kaart op blz. 10).  

 

De dorpsbewoners zijn bang dat de heringebruikname van de spoorlijn naast een slechte 

invloed op de natuurwaarden in de omgeving, verschillende nadelige gevolgen voor hun 

dorp zal hebben. Ze noemen de volgende problemen: 

1. Er wordt op het moment gewerkt aan het spoor, wat nu al tot opstoppingen en tot 

omleidingen voor het verkeer leidt. Dit wordt nog erger; omleidingen voor zorgen er 

voor dat auto’s en vrachtverkeer meer kilometers moeten maken en zo meer uitstoot 

veroorzaken, wat slecht is voor het milieu. 

2. Als het treinverkeer (zowel goederen als personen) een omvang aanneemt zoals in 

verschillende prognoses vermeld is, zullen de drie spoorwegovergangen tussen Dorplein 

en Budel vele uren per dag gesloten zijn. Dit heeft tot gevolg dat: 

 Dorplein van Budel wordt geïsoleerd wat problemen oplevert voor mensen die naar 

het werk, de school, de winkel of ander bestemmingen moeten. 

 Er extra luchtvervuiling plaatsvindt door frequente wachttijden voor een gesloten 

overgang 

 Er gevaarlijke situaties ontstaan doordat fietsers, voetgangers, brommers en scooters 

ongeduldig worden van het lange wachten en toch oversteken 

 Hulpdiensten als brandweer, ambulance en doktoren vaak vertraging oplopen 

Tabel 3.7 

Uitvoeringsprogramma voor 

het verbeteren van 

voorzieningen voor senioren. 

PROBLEEMANALYSE 
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3. De bewoners maken zich zorgen om de veiligheid rondom de spoorlijn: 

 Er is één overgang niet voorzien van spoorbomen 

 Er is niet bekend welke stoffen er vervoerd gaan worden, of er uitstoot van 

vervuilende stoffen is en of er een calamiteitenplan komt. 

4. Er is niet duidelijk hoe groot de geluidsoverlast zal zijn als de IJzeren Rijn zoveel gebruikt 

gaat worden als voorspeld wordt (zie tekst hieronder voor milieu effect rapportage). 

Hierbij wordt gedacht aan trillingen en geluidsverplaatsing door de wind.  

5. Ten slotte vrezen enkele bewoners dat de heringebruikname van de IJzeren Rijn de 

dorpsontwikkeling zal belemmeren en dat in de toekomst wellicht de aftakking naar de 

Zinkfabriek weer intensiever gebruikt gaat worden, wat de overlast voor milieu en 

inwoners zal versterken. 

 

In 2001 is reeds een onderzoek naar de heringebruikname, de verschillende alternatieve 

hiervoor en de milieueffecten hiervan uitgevoerd. Dit is verwoord in de Trajectnota/MER, 

waarop inspraak mogelijk is geweest. In de Trajectnota wordt uitgegaan van 43 treinen per 

etmaal in beide richtingen vanaf 2020. 

Daarna heeft het project een hele tijd stil gelegen totdat op 24 mei 2005 een uitspraak is 

gedaan in de arbitrage die liep. Nu dient besluitvorming plaats te vinden die wordt 

vastgelegd in een Ontwerp Tracé Besluit (OTB). Er is nog onbekend wanneer dit precies zal 

gaan gebeuren. Ook het OTB zal ter inzage gelegd worden, zodat mensen in kunnen 

spreken. Het is nog steeds niet helemaal zeker of de heringebruikname door zal gaan, want 

in Nederland bestaat veel weerstand tegen het project.  

Recente informatie is te vinden op de website van ProRail over dit project: 

http://www.projectijzerenrijn.nl/. 

 

De IJzeren Rijn is een groot project en het ligt buiten de macht van de inwoners van 

Dorplein om invloed uit te oefenen op de heringebruikname. Door goed op de hoogte te 

blijven van de ontwikkelingen rondom de spoorlijn, kunnen de bewoners echter wel de 

problemen die deze voor hen opleveren aan de gemeente doorgeven. De bewoners kunnen 

ook meedenken over oplossingen voor deze problemen. Een bewoner van Dorplein noemt 

een aantal voorwaarden waaraan voldaan zou moeten worden om de nadelige gevolgen 

voor Dorplein zoveel mogelijk te beperken: 

 

1. Voldoende beveiliging bij de spoorwegovergang ten noordwesten van Budel-Dorplein. 

2. Voldoende beveiliging van het traject door afrastering. Een raster beschermt wild tegen 

aanrijdingen en de trein tegen ontsporingen veroorzaakt door reeën of vandalen die 

voorwerpen op het spoor leggen.  

3. Computersysteem dat ervoor zorgt dat de lading van de passerende treinen van tevoren 

bekend is bij bijv. brandweer en verkeersleiding spoorwegen 

4. Goede dienstregeling zodat geluidsoverlast wordt beperkt en het doorgaand verkeer er 

zo min mogelijk last van heeft. 

5. Mogelijkheden onderzoeken voor een verkeerstunnel bij Budel-Schoot en bij de 

Zinkfabriek waar ook fietsers en voetgangers gebruik van kunnen maken. 

BELEIDSKADER 

OPLOSSINGSRICHTINGEN 
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De gemeente Cranendonck maakt deel uit van het Samenwerkingsverband IJzeren Rijn, 

samen met de gemeenten Weert, Leudal, Roermond en Roerdalen, de provincie Limburg, 

Staatsbosbeheer, Kamer van Koophandel en de Milieufederatie Limburg.  

Dit samenwerkingsverband vindt dat de steden en dorpen ontzien moeten worden en 

streeft dan ook naar een toekomstvaste spoorlijn waarover ook in de toekomst goederen 

vervoerd kunnen worden. Het past dus binnen de lopende acties van de gemeente om de 

nadelige gevolgen van de spoorlijn voor Dorplein zoveel mogelijk in te perken. 

 

Als de heringebruikname van het historisch tracé van de IJzeren Rijn doorgaat, is er volgens 

Buurtbeheer een aantal acties dat ondernomen moet worden om de nadelige gevolgen van 

de IJzeren Rijn voor Dorplein zoveel mogelijk te beperken: 

1. Buurtbeheer communiceert actief met de gemeente Cranendonck zodat de gemeente 

weet waar de belangrijkste problemen voor de bewoners liggen en zodat Buurtbeheer 

nauw betrokken is bij de ontwikkelingen zijn op het gebied van de IJzeren Rijn.  

2. Als de gemeente of bevoegde instanties onvoldoende communiceren naar de bewoners 

dan zal Buurtbeheer ze daarop attenderen en indien nodig zelf zorgen voor de nodige 

informatievoorziening 

3. Als de heringebruikname definitief doorgaat wil Buurtbeheer dat door de overheid (Rijk, 

Provincie of gemeente) onderzoek wordt gedaan naar de effecten van de IJzeren Rijn op 

de isolering van het dorp, de veiligheid en geluisd- en vervuilingoverlast. Het is echter 

zeer de vraag of er aanvullende onderzoeken zullen komen, aangezien er reeds een 

Milieueffectrapport (MER) is opgesteld in 2001. 

4. Buurtbeheer zou graag willen dat de gemeente een lijst opstelt met de voorwaarden die 

hierboven zijn genoemd. De gemeente zou deze kunnen meegeven aan het 

overheidsorgaan dat de verder inrichtingsplannen van het tracé van de IJzeren Rijn gaat 

invullen, zodat deze voorwaarden wellicht hierin worden meegenomen. 

 
 Wat? Trekker Betrokkenen Aandachtspunten Planning 

1 Communicatie 

tussen 

gemeente en 

Buurtbeheer 

Buurtbeheer gemeente 

Cranendonck 

Informeer overige 

dorpsbewoners 

doorlopend 

2 Informatievoor-

ziening 

inwoners 

Gemeente  Buurtbeheer, 

overige 

bevoegde 

instanties 

 doorlopend 

3 Onderzoek 

effecten IJzeren 

Rijn op Dorplein 

Gemeente Provincie, 

Buurtbeheer 

Isolering, 

veiligheid en 

geluids / 

vervuilingsoverlast 

 

4 planvorming Gemeente Buurtbeheer, 

inwoners 

Randvoorwaarden 

Buurtbeheer 

 

 

GEMEENTELIJKE 

ACTIVITEITEN 

ACTIES 

Tabel 3.8 

Uitvoeringsprogramma 

gevolgen en effecten IJzeren 

Rijn voor Dorplein 
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3.9 SOCIALE DORPSACITIVTEITEN 

In Dorplein worden een heleboel activiteiten georganiseerd voor jeugd, volwassenen en 

ouderen:  

 Voetbal  

 Kaarten 

 Jeu De Boules 

 Biljart 

 Kermis 

 Tennis 

 Korfbal 

 Jongerensoos 

 Knutselen 

 Harmonie 

 Trimgroepen 

 Sinterklaasviering 

 Kerstviering 

 Seniorenclub 

 Feestavonden 

 Carnaval 

 

Er zijn twee buurtverenigingen en verschillende sportclubs. Ook in gemeenschapshuis de 

Schakel worden verschillende soorten activiteiten georganiseerd.  

 

Het onderwerp ‘ sociale dorpsactiviteiten’ bestaat uit een aantal kansen. Kansen om de 

bestaande activiteiten beter te promoten en op elkaar af te stemmen, kansen om nieuwe 

activiteiten te organiseren (er zijn veel ideeën geopperd) en de kans om de functie van het 

gemeenschapshuis verder te versterken. 

BESTAANDE ACITIVEITEN 

Dorplein is een kleine kern waar veel georganiseerd wordt. Bewoners geven echter aan dat 

er weinig afstemming plaatsvindt tussen de twee buurtverenigingen die vaak dezelfde 

activiteiten organiseren. Hierdoor is de kans groot dat er per activiteit minder mensen 

meedoen en dat maakt de activiteiten minder aantrekkelijk. Immers, hoe meer zielen, hoe 

meer vreugd. Ook wordt er zo twee keer zo veel energie gestoken in het organiseren van 

activiteiten. Vanuit de sleutelfiguren komt naar voren dat er al samenwerking tussen de 

twee buurtverenigingen is.  

Om meer animo te krijgen moeten de activiteiten beter gepromoot worden. De inwoners 

noemen de Grenskoerier, kabelkrant, school, websites en de Schakel als geschikte 

promotiemogelijkheden.  

 

NIEUWE ACTIVITEITEN 

Ondanks het niet geringe aanbod van activiteiten in Dorplein komen er vanuit de bewoners 

toch een aantal wensen naar voren met betrekking tot aanvullende activiteiten. Dat zijn: 

 Avonddorpsmaaltijd voor alleenstaanden en senioren 

 Kaartclub 

 Bibliotheek(bus?) 

 Hangplek voor tieners 

PROBLEEMANALYSE 
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 Sport/dansschool 

 Inloopochtend moeders met peuters 

 Ontmoetingsplek waar je altijd terecht kunt voor een drankje en een praatje 

 Disco/filmhuis/sleutelwerkplaats voor jongeren 

 Kookcursus 

 Nieuwe locatie kermis bij de Schakel in de buurt zodat je ergens naar binnen kunt 

 

Het ontbreken van deze activiteiten wordt door de inwoners geweten aan een tekort aan 

vrijwilligers en geschoolde mensen.  

 

VERSTERKEN VAN HET GEMEENSCHAPSHUIS 

Het gebruik van gemeenschapshuis de Schakel kent volgens de inwoners een aantal 

verbeterpunten (zie ook Schakelen naar de Toekomst, Prisma Brabant, 2006).: 

 Relatief weinig interesse voor de georganiseerde activiteiten  

 Te weinig mensen beschikbaar voor begeleiding 

 De onpraktische, ongezellige inrichting de Schakel 

 Hoge huurprijs de Schakel  

 

 

 

Het bestuur van het gemeenschapshuis werkt aan verbetering. Er zijn enkele werkgroepen 

actief bezig om de activiteiten in de Schakel te organiseren.  

 

Met de geplande herontwikkeling van de Cantine komt de discussie opnieuw op over de 

juiste plek van het gemeenschapshuis. Op de tweede dorpsavond kwamen de locaties de 

Schakel en de Cantine steeds terug in de discussie over sociale dorpsactiviteiten (maar ook 

bij recreatie, voorzieningen en starterswoningen).  

 

ARCADIS adviseert om in ieder geval op niet al te lange termijn een keuze te maken voor 

één locatie voor het gemeenschapshuis. Dat is dé plek waar het te doen is in Dorplein:  

een echt gemeenschapshuis.  

Het voordeel van de Schakel als gemeenschapshuis is dat deze centraal in het dorp ligt, 

nadeel is dat het in de huidige staat kennelijk niet aan de wensen van het dorp voldoet 

(onpraktisch, ongezellig). Het voordeel van de Cantine is dat hier een op maat gesneden en 

sfeervol gemeenschapshuis kan worden ingericht in combinatie met bijvoorbeeld 

seniorenwoningen en andere voorzieningen. In deze variant kan de huidige locatie van de 

Schakel worden herontwikkeld tot woningbouwlocatie, waarbij de (gemeentelijke) 

verdiensten van die locatie deels geïnvesteerd kunnen worden in het nieuwe 

gemeenschapshuis (en wellicht de versnelde afschrijving van de Schakel). De ligging van de 

Cantine is echter iets minder centraal, en deze variant staat of valt met de medewerking van 

de eigenaar van het pand.  
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VRIJWILLIGERS 

Tijdens de tweede dorpsavond kwam naar voren dat er veel inwoners zijn die best 

vrijwilligerswerk zouden willen doen, maar die niet weten waar ze zich kunnen aanmelden 

en waar vraag naar is. Tegelijkertijd heeft Buurtbeheer het zo druk met allerlei projecten in 

het dorp dat ze goed extra handen kunnen gebruiken. Het zou een uitkomst zijn als 

Buurtbeheer de coördinatie op zich zou nemen van het vrijwilligerswerk in Dorplein.  

Zo houdt de organisatie zelf de handen vrij om projecten aan te sturen en zijn ze minder tijd 

kwijt aan de uitvoering. Met een nieuwe, grotere groep vrijwilligers kunnen meer 

activiteiten georganiseerd worden en kan ook invulling gegeven worden aan de 

bovengenoemde activiteiten die de bewoners graag zouden willen hebben in Dorplein.  

Verschillende onderwerpen die op de tweede dorpsavond besproken zijn leverden vraag 

naar vrijwilligers op. Deze onderwerpen zijn hier nog eens op een rijtje gezet.  

Er zijn vrijwilligers nodig voor: 

 Het afnemen van interviews of enquêtes over vliegtuigoverlast onder de Dorpleiners 

(zie §3.3) 

 Een historische werkgroep die zich gaat bezighouden met het naar voren halen van de 

historie van het dorp (infopanelen plaatsen, historie in fiets- en wandelroutes) en het 

organiseren van activiteiten daaromheen (dorpswandelingen gidsen, museum in de 

Cantine, enz.)( zie § 3.5.3) 

 Het runnen van een helpdesk voor ouderenhulp en het zelf bieden van hulp aan 

ouderen (zie § 3.7). Dit initiatief ligt in eerste instantie bij WOCOM.  

 Het organiseren van verschillende dorpsactiviteiten. Het werven van deze vrijwilligers 

kan vanuit het bestuur van het gemeenschapshuis gebeuren. (zie § 3.9) 

 Het organiseren van een discussieavond tussen Oud- en Nieuw-Dorpleiners over 

identiteit en imago (zie § 3.10) 

 Op termijn: het meedenken over de nieuwe brug over het kanaal (zie § 3.5.1) 

 Op termijn: Vrijwilligers voor het bemannen van de KerS (zie § 3.7) 

 

1. Het bestuur van de Schakel zet een plan op om meer vrijwilligers bij elkaar te krijgen 

voor sociale dorpsactiviteiten.  

2. Meer in het algemeen stemmen de partijen (WOCOM, Buurtbeheer, bestuur van de 

Schakel) met elkaar af waar geïnteresseerde vrijwilligers zich kunnen melden, en hoe de 

werving van vrijwilligers wordt aangepakt. Vervolgens moeten alle dorpsbewoners 

weten waar zij terecht kunnen om zich aan te melden als vrijwilliger en wat er van hen 

verwacht wordt, bijvoorbeeld op de website van Buurtbeheer Dorplein Uniek. Het plan 

moet duurzaam zijn zodat ook in de toekomst mensen zich eenvoudig kunnen 

aanmelden.  

3. De gemeente buigt zich samen met het bestuur van de Schakel, de projectontwikkelaar 

van de Cantine en buurtbeheer over de vraag welke locatie het meest geschikt is als 

gemeenschapshuis.  

4. Al naar gelang de locatiekeuze wordt een herinrichtingsplan van de Schakel danwel 

inrichtingsplan voor de Cantine opgesteld.  

5. De buurtverenigingen en overige verenigingen stemmen hun activiteiten met elkaar af, 

en zetten deze op de website van buurtbeheer. 

ACTIES 
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6. a) Van de activiteiten die de buurtbewoners missen kan Buurtbeheer een deel 

organiseren, of nog beter coördineren en uit laten voeren door de nieuwe vrijwilligers. 

Het gaat dan om: 

 Avonddorpsmaaltijd. 

 Kaartclub. 

 Sport/dansschool. 

 Inloopochtend moeders met peuters. 

 Ontmoetingsplek waar je altijd terecht kunt.  

 Kookcursus. 

 

b) Jongerenwerk kan worden ingeschakeld om de volgende activiteiten op te zetten: 

 Disco/filmhuis/sleutelwerkplaats voor jongeren. 

Jongerenwerk informeert de jeugd; als ze iets willen moeten ze er zelf aan bijdragen. 

Ook gaat jongerenwerk een beroep doen op vrijwilligers, ouders en hobbyisten als 

ondersteuners en organisatoren van de activiteiten.  

 

c) De gemeente kan de volgende wensen onderzoeken en proberen mogelijk te maken: 

 Nieuwe locatie kermis bij de Schakel in de buurt zodat je ergens naar binnen kunt.  

 Bibliotheek(bus?). 

 Hangplek voor tieners. 

 

 Wat? Trekker Betrokkenen 
Aandachts-

punten 
Planning 

1 Plan opstellen 

werving/meldpunt 

vrijwilligers voor 

dorpsactiviteiten 

De Schakel inwoners  april - juni 2007 

2 Afstemming 

werving/meldpunt 

vrijwilligers 

algemeen 

buurtbeheer WOCOM 

gemeente, 

bestuur de 

Schakel 

 a) september -

december 2007 

b) januari - maart 

2008 

c) april - december 

2008 

3 Locatiekeuze gemeente Bestuur 

Schakel, 

Projectontwik

kelaar 

Cantine, 

Buurtbeheer 

 April – juni 2007 

4 Coördinatie en 

afstemming 

activiteiten 

Verenigingen buurtbeheer  Opzetten april-juni 

2007, daarna 

doorlopend 

5 Gewenste nieuwe 

activiteiten 

organiseren 

a) buurtbeheer 

b) gemeente, 

c)jongerenwerk 

senioren, 

jongeren, 

ouders, de 

Schakel 

 a) September - 

december 2007 

b) april - juni 2007; 

activiteiten start 

september 2007 

c) april - december 

2007 

 

Tabel 3.9 

Uitvoeringsprogramma 

verbetering sociale 

dorpsactiviteiten en de Schakel. 
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3.10 IDENTITEIT EN IMAGO    

Tijdens de tweede dorpsavond vormde het onderwerp identiteit en imago van Dorplein één 

van de projectenveloppen. Hiervoor was op dat moment weinig animo (twee personen). 

Chester Stibbe, een van de sleutelfiguren, heeft onderstaand stuk opgesteld in overleg met 

de overige sleutelfiguren.  

 

VISIE SLEUTELFIGUREN 

Met identiteit wordt de manier waarop Dorpleiners hun eigen dorp zien en ervaren bedoeld; 

maar ook de mate waarin ze zich Dorpleiners voelen. In het kader van het IDOP of eerdere 

onderzoeken is dit niet systematisch onderzocht, maar de reacties en uitingen tijdens de 

dorpsbijeenkomsten geven een goede basis voor dit deel van het uitvoeringsprogramma. 

Dat geldt ook voor het imago: de manier waarop buitenstaanders naar Dorplein kijken. Ook hier 

zijn geen harde cijfers maar wel een algemeen gevoelen dat tijdens de dorpsavonden en 

bijeenkomsten rond het IDOP werd verwoord.  

 

Analyse en aandachtspunten 

a. Identiteit van de Dorpleiner wordt gevormd door: 

1.Gedeelde waarden  

Uit de reacties blijkt dat de meeste Dorpleiners trots zijn op hun dorp, zich verbonden voelen en 

een hoge mate van welbevinden ervaren. Deze reacties zijn nauw verbonden met waarden als 

ruimte, natuur, rust, woonomstandigheden, historie, betrokkenheid gemeenschap, 

karakteristieke bouwwijze deel Dorplein (identificatie) en ligging. Deze waarden worden als 

belangrijk ervaren en dienen in de ogen van de Dorpleiners behouden te blijven. 

2. Roots en gezamenlijke achtergrond 

Geboren en getogen in Dorplein, familie, vrienden, huis, school, kattenkwaad, verdriet, 

waarden... dit maakt deel uit van de roots. Hoeverre die roots ervaren worden, hangt van het 

individu af. Identiteit stoelt voor een fiks aantal Dorpleiners ook op de gezamenlijke 

achtergrond van het (ex)werknemerschap van de zinkfabriek of de betrokkenheid daarbij en de 

sociale structuur die met en vanuit de zinkfabriek is gecreëerd. Deze historische invloed, die 

Dorplein zo uniek maakt, laat zich hoewel ze feitelijk sterk verminderd is, nog steeds gelden. Hij 

maakt deel uit van de historische trots op de gemeenschap en het dorp, echter, men heeft de 

indruk dat dit buiten Dorplein niet evident is. 

3. Vervuilingproblematiek 

De sanering van vervuilde grond en alles wat zich daarom heen heeft afgespeeld en nog steeds 

speelt, is niet alleen een economisch en sociaal probleem, maar heeft ook te maken met 

identiteit: het gevoel van ‘ik ben daarbij betrokken, het is een probleem voor alle Dorpleiners’ 

en ‘jij woont in Dorplein...is dat niet gevaarlijk?’ Met name speelt daar ook -nog steeds- het 

beeld naar buiten toe (imago). 

4. Het ontstaan van de gemeenschap Dorplein  

Dorplein is eigenlijk een relatief jonge gemeenschap die pas rond 1900 langzamerhand gestalte 

heeft gekregen en waarbij toen een belangrijk deel van de inwoners ‘import’ was, terwijl de 

omliggende gemeenschappen reeds een langere historie en sociale infrastructuur hadden. Dit 

heeft door de jaren heen tot een zekere afzondering van Dorplein geleid, althans zo wordt dat 

gevoeld. 



 INTEGRAAL DORPSONTWIKKELINGSPROGRAMMA DORPLEIN 

110501/ZF7/1S6/201454 ARCADIS 38 

 

5. Het op eigen benen kunnen staan 

Tot na de Tweede Wereldoorlog is de gemeenschap relatief gesloten geweest ten opzichte van 

de buitenwereld, wat ook voortkwam uit het zelf verzorgend vermogen van de gemeenschap, 

grotendeels aangestuurd door de zinkfabriek. Dorplein maakt nu een inhaalslag, waarbij de 

eigen identiteit manifest wordt, zowel voor dorpsgenoten onder elkaar als naar buiten toe. 

6. Demografische aspecten 

De huidige identiteit wordt mede bepaald door de achtergrond van de mensen. Als men al een 

onderscheid wil maken - de vraag is of dat zinvol is - is er: 

 de oudere generatie welke nog nauw verbonden is met de situatie van vroeger 

 een jongere generatie die zich met Dorplein verbonden voelt en familiale, sociale en er 

economische banden heeft 

 de recente ‘import’ (laatste 20 jaar) die zowel in Oud- als in Nieuw-Dorplein zijn komen 

wonen  

Het inweven van deze laatste import in de bestaande sociale en culturele structuren maakt 

onderdeel uit van de identiteit.  

Daarnaast is er het besef dat tussen Oud- en Nieuw-Dorplein wellicht enige afstand is (niet 

feitelijk getoetst) maar dat dit zonder meer overbrugbaar is; het gemeenschapshuis de Schakel 

staat daar symbool voor. 

7. Integrale dorpsontwikkeling 

De waarden die aan identiteit verbonden zijn kunnen door dorpsontwikkeling zowel bedreigd 

als verstevigd worden. De meeste van deze aspecten zijn al eerder behandeld in hoofdstuk 3. 

Toch even in samenhang met identiteit de volgende bedreigingen/kansen die een rol spelen: 

A. vergrijzing van het dorp en aantrekkelijkheid voor jonge(re) gezinnen om zich te vestigen  

B. isolatie Dorplein door IJzeren Rijn welke natuurlijk achterland moeilijk bereikbaar maakt 

(afhankelijk van gebruiksintensiteit spoor). Er is geen duidelijkheid over, maar tenminste 80 

treinen (heen/weer?) worden geprognosticeerd hetgeen neerkomt op spoorovergangen die 

5,5 uur per dag dicht zijn. Waarschijnlijk zal de gebruiksintensiteit hoger liggen, de minister 

van Verkeer en Waterstaat doet uitdrukkelijk geen uitspraken (bron: brief 20 februari 2007 

aan Tweede Kamer).  

C. gebrek aan voorzieningen voor oud en jong (mede ook in het licht van A en B)  

D. komst DIC (industrieterrein) en de invloed daarvan op de gemeenschap (veiligheid, vervoer, 

rust, landschappelijk, architectonisch). Gebaseerd op de prognose dat DIC kan leiden tot 

2500 arbeidsplaatsen mag verondersteld worden dat er uiteindelijk evenveel of meer 

mensen op het DIC terrein werken als er inwoners van Dorplein zijn 

(www.dic.cranendonck.nl). 

E. het weer actief in gebruik nemen van de Cantine waarbij er ook een toegevoegde waarde 

voor de Dorpleinse gemeenschap en de omgeving is 

F. het behoud en uitbreiden van recreatieve natuurwaarden (wandelen, fietsen, 

stiltegebieden in aansluiting op de bebouwing), ook in verband met D en B 

G. imago van het dorp i.v.m. A t/m F alsmede verdere saneringsmaatregelen/publiciteit  
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8. Voor vol aangezien te worden 

Bij identiteit dient te worden vermeld dat er geluiden zijn dat Dorpleiners zich ten opzicht van 

de rest van Cranendonck achtergesteld voelen. Waarop dat precies op berust is niet geheel 

duidelijk, maar er is irritatie over de onderzoeken en enquêtes die er zijn geweest en waaraan 

geen verdere opvolging gegeven schijnt te zijn. ‘Men’ heeft ook de indruk dat voor andere 

kernen meer mogelijk is. In dat kader ontbreken momenteel objectieve actuele gegevens, maar 

dit aspect verdient zeker aandacht. Daarbij speelt communicatie een rol en het feit dat Dorplein 

een andere ontwikkeling heeft doorgemaakt dan andere dorpskernen doordat het pas na de 

Tweede Wereldoorlog in fasen op eigen benen is gaan staan, los van de zinkfabriek 

(sociaal-historisch proces). 

9. Identiteit is onderlinge communicatie 

Een ander aspect van identiteit is het signaal dat ‘men’ in Dorplein niet altijd van alles op de 

hoogte is: ‘men’ niet weet bij wie men nu waarvoor moet zijn. Daaraan bestaat behoefte. ‘Men’ 

wil zich voor de Dorpleinse gemeenschap inzetten. 

b. Imago van Dorplein wordt gevormd door:  

1. Het imago dat Dorplein van oudsher heeft bij de naburige gemeenschappen in Cranendonck, 

aanpalend Nederlands Limburg en de Belgische grensstreek.  

Dit is verder niet recentelijk onderzocht , maar in het boek ‘100 jaar zinkproductie (1992)’ schrijft 

Willem Blom op pagina 84: ‘ondanks de voorsprong werd Dorplein door de gemeenschappen in 

de wijde omgeving toch als een achtergebleven gebied beschouwd, waarbij de benaming ‘de 

hei’ lange tijd een geringschattende klank heeft gehouden.’ 

2. Het imago bij de overheden (Gemeente, Provincie, Rijk, SRE, etc.)  

Dit zal mede gestuurd worden door enerzijds problematiek (Sanering, IJzeren Rijn, DIC, 

Natuurbehoud) en anderzijds de mogelijkheden (deel Dorplein uniek sociaal-cultuur-historisch 

gegeven; natuurrecreatiewaarden, samenwerking met bewoners). 

3. Het algemene imago, deels gebaseerd op de uitstraling thans 

Dorplein is relatief onbekend, alleen bekend met betrekking tot zinkfabriek, vervuiling en het 

voormalig asielzoekerscentrum. Het oppoetsen van het imago is van belang voor het aantrekken 

van werkgelegenheid, voorzieningen, bewoners, bezoekers en historische erkenning. 

4. De onbekendheid (relatief) en reputatie in de naburige gemeenschappen  

Reacties:  

1. Ga jij in Dorplein wonen, dat zou ik nooit doen.  

2. Goh, ik wist niet dat Dorplein er zo mooi uitzag, kom er eigenlijk nooit. 

 

Aanpak en oplossingen met betrekking tot: 

a. Identiteit 

Identiteit is een subjectieve belevenis. Voelt men zich Dorpleiner en wat is de onderliggende 

motivatie daarvoor? Voelt men betrokkenheid bij Dorplein? Maakt Dorplein een deel van de 

individuele roots uit? Spreken de waarden van Dorplein aan? De mensen geven daar ieder voor 

zich invulling aan, al wat men kan doen is te kijken welke waarden worden gedeeld.  

Daarnaast kan men voor(waarden) scheppen en versterken die kunnen bijdragen tot die 

identificatie met Dorplein. Deels wordt dat ingevuld door wat er in en om Dorplein reeds 

gebeurt en deels door de zaken die in dit IDOP als wenselijk worden vermeld of waar 

bedreigingen worden gesignaleerd. Dit is een proces dat al in gang gezet is door activiteiten van 

de (buurt)verenigingen, de Schakel, de Andreas school, Buurtbeheer, de support van de 

gemeente Cranendonck en de ondersteuning van de Zinifex; maar dat op vele punten ook 

verder ingevuld moet worden (zie ook andere punten in 3). Ondersteuning van de mogelijkheid 

tot (verdere) identificatie met Dorplein is het nadrukkelijk kennis te laten nemen van wat er 

speelt, wat er concreet gebeurt en wat gerealiseerd is.  
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b. Imago 

Ook dit is een subjectieve belevenis welke tot stand is gekomen door indrukken, ervaringen en 

publicaties. Deels kan men spreken van een non-imago omdat de naam Dorplein bij veel mensen 

in Nederland (België) helemaal geen associaties oproept. Er is geen nulpuntmeting en er zijn 

geen concrete doelstellingen wat betreft het gewenste imago en de verbeterpunten. Bij 

verbetering van het imago kan gedacht worden aan: 

1. Versterking identiteit bewoners door imago dorp. 

2. Versterking positie Dorplein bij sociale, economische, demografische, milieu- en 

natuurdisputen, processen, onderhandelingen, beslissingen, etc. 

3. Versterking positie als cultuurhistorisch dorp (imago als iets bijzonders dat de moeite waard is). 

4. Versterking van recreatieve waarde (wandelen, fietsen, natuur, rust, cultuur). 

5. Aantrekkelijkheid voor mensen om er te komen wonen (vergrijzing tegengaan). 

6. Aanvullende aantrekkelijkheid voor te vestigen industrie (bekendheid) en dienstverlening 

(deel plan Cantine?). 

7. Beeld over Dorplein bij naburige gemeenschappen. 

 

Acties 

1. Buurtbeheer kan in samenwerking met de buurtverenigingen de gezamenlijke waarden 

verder in kaart brengen (samen bepraten en eventueel een enquête onder Dorpleiners) ten 

behoeve van inzicht identiteit. Onderzoeken waar verbetering en coördinatie kan plaatsvinden. 

2. Historie en verhalen Dorplein verder in kaart brengen (zijn al Dorpleiners mee bezig, maar 

wellicht verder coördineren en stimuleren) en deze manifest maken via Dorplein Uniek website, 

uitgave over historie Dorplein, publicaties over Dorplein, borden op historische punten Dorplein, 

etc. Hiermee stukje van identiteit of associatie daarmee, alsmede imago ondersteunen. Denk 

daarbij ook aan informatieverstrekking aan (potentiële) nieuwe bewoners, bedrijven die zich 

willen vestigen, instanties, etc. 

3. Onderzoeken welke instanties fondsen en ondersteuning kunnen geven om de activiteiten 

rond de cultuurhistorische en natuurlandschappelijke waarden te kunnen bekostigen; daarbij 

kunnen ook betrokken worden de landschappelijke, cultuurhistorische en historisch-

planologische ontwikkelingen die tot het behoud van het erfgoed zoals dat in Dorplein te 

vinden is kan leiden (zie IDOP). Dit vraagt om een goede samenwerking en coördinatie met alle 

belanghebbenden. 

4. Website Dorplein Uniek verder uitbouwen en koppelen aan de websites van Cranendonck, 

VVV verenigingen, DIC, WOCOM en andere aanbieders woonruimte in Dorplein, 

natuurbeschermingsverenigingen, cultuurhistorische verenigingen, OCC, projectontwikkelaars in 

Dorplein, Grenskoerier, Industrial Heritage, ERIH, FIEN, etc. Er zijn met de website tal van 

mogelijkheden die thans nog niet benut kunnen worden of waaraan uit tijdsoverwegingen nog 

niet begonnen is. Hiervoor zal naast de huidige buurtbeheer-inzet ook hulp van buitenaf 

noodzakelijk zijn. 

5. Website populair maken bij Dorpleiners als regelmatig te raadplegen informatiebron. 

Berichten en activiteiten van Buurtbeheer (gebeurt al). Actuele weerssituatie Dorplein (gebeurt 

al).Berichten en activiteiten Schakel (uitbreiden). Vraag en aanbod site (diensten en 

goederen...niet commercieel). Openingsuren voorzieningen Dorplein en Budel vermelden. 

Gegevens van inwoners (wie waar woont; dit ook i.v.m. originele nummering in Dorplein). 

Uitbouw historie. Actualiteit culturele/sociale bijeenkomsten Kaart Dorplein met belangrijke 

punten, etc. Steeds bij allerlei uitingen in en rond Dorplein www.dorpleinuniek.nl vermelden. 

Mogelijk kan de gemeente onder de naamsborden Budel-Dorplein een subbord monteren: 

www.dorpleinuniek.nl. 
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6. Natuurrecreatie rond Dorplein verder in kaart brengen. Kaart maken van wandel en 

fietsroutes in combinatie met cultuurhistorische kenmerken Dorplein, deze op website zetten, 

verspreiden onder Dorpleiners, via VVV-achtigen ter beschikking stellen,via gemeentehuis 

Cranendonck ter beschikking stellen. Bewegwijzering en informatieborden verzorgen op routes. 

Zorgen dat Dorplein ook via sites van aanpalende wandel- en fietsroutes België en Nederlands 

Limburg aandacht krijgt. Onderzoeken van voorzieningen welke natuur- en cultuurhistorisch 

toerisme kunnen bevorderen (fietsen verhuur, horeca Schakel/Cantine, theetuin, bed&breakfast, 

natuurgidsen, etc).  

7. Het imago is ook afhankelijk van de wijze waarop de Cantine verder wordt ingevuld. De 

publiciteit en promotie daarom heen bepaald mede een stukje van het imago van Dorplein. 

Overleg is gewenst. Vluchtig is gesproken over een museum (industriële ontwikkeling Campine 

en zink), nagegaan moet worden op welke wijze dit verder kan worden ingevuld. Dat indien dit 

haalbaar is het museum en daarmee Dorplein via allerlei sites verder bekendheid kan worden 

gegeven spreekt voor zich. 

8. Het cultuurhistorisch imago wordt versterkt als (woning)bouw in Oud-Dorplein aansluit op de 

Waalse bouwstijl zoals die thans gezichtsbepalend is. Dit kan nog versterkt worden door de 

plannen van Emile Dor, waar mogelijk, een rol te laten spelen in de planologische 

ontwikkelingen of/en daarop in te haken in publicitaire zin. 

9.Het cultuur-historisch imago versterken door in de ontwikkeling van DIC aansluiting op de 

landschappelijke, architectonische en planologische cultuur-historische waarden van Dorplein te 

zoeken, dit kan onderdeel bestemmingsplan uitmaken. Opzet industriepark in post-Waalse stijl 

kan positief bijdragen aan imago en zorgen voor positieve publiciteit rond Dorplein, 

respectievelijk Cranendonck en DIC. 

10. Het tijdig en gecoördineerd anticiperen op zaken welke te maken hebben met Dorpleins 

imago (en daarmee verbonden de identificatie met Dorplein door de bewoners). Te noemen zijn 

komende saneringsperikelen rond vervuilde grond, de ontwikkelingen rond de IJzeren Rijn (ook 

binnen Dorplein in perspectief plaatsen), de komst van DIC (procedures, kansen, 

aandachtspunten) en de ontwikkelingen rond de Cantine. Alle partijen hebben hun eigen beleid 

met betrekking tot externe communicatie, maar het kan geen kwaad dit af te stemmen. 

11. In het kader van identiteit en gedeelde waarden kan overwogen worden om een dorpsdag 

1x per jaar uit te voeren waarin belangstellende een route kunnen wandelen of fietsen en 

waarbij vrijwilligers op belangrijke punten toelichting kunnen geven op historie, ontwikkelingen 

en anekdotes rond Dorplein. 

Gemeente, Zinifex, Schakel, School, Cantine, natuurbeheer en andere organisaties kunnen 

daarin participeren. 

12. De activiteiten in en rond De Schakel zullen belangrijk zijn voor het beleven van de identiteit 

van de Dorpleiner. Het bestuur ven De Schakel is volop bezig met een dynamisch 

vernieuwingsproces waar de Dorpleiners ook zelf nauw bij betrokken zijn (activiteiten). Hierover 

is ook overleg met de twee buurtverenigingen. 

13. Het imago en de mogelijkheid tot identificatie met Dorplein (identiteit) voorzieningenniveau 

kan wellicht omhoog gebracht worden (KerS). Mogelijkheden en haalbaarheid moet nader 

onderzocht worden. O.a. Gemeente, Schakel, Cantine en andere instanties die wat kunnen 

betekenen hierbij betrekken. 
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3.11 DUURZAAM INDUSTRIETERREIN CRANENDONCK (DIC) 

Dit grootschalige industrieterrein van circa 110 ha is gepland op de terreinen van 

Zinifex. Er is een werkgroep DIC waarin Zinifex, Gemeente Cranendonck, Provincie Noord 

Brabant, SRE , PIT en NV Rede in participeren. De stuurgroep bestaat uit Zinifex, de 

gemeente, de Provincie en SRE. 

 

Er is een concept Milieu Effect Rapportage (MER). Deze wordt in 2007 afgerond. Als de 

gemeente de MER heeft vastgesteld, kan het bestemmingsplan worden herzien. Het DIC 

wordt een industrieterrein volgens het symbiosemodel. Dat betekent dat de bedrijven die 

zich er gaan vestigen gebruik maken van elkaars producten en restwaarden (zowel 

onderling tussen de bedrijven, als tussen de bedrijven en Zinifex). Belangrijke 

symbiosekansen zijn energie, warmte, zink, cadmium en zwavelzuur vanuit Zinifex. De 

toekomstige bedrijven van het DIC zullen grootschalig en zwaar zijn en niet zozeer logistiek 

en kleinschalig.  

Bewoners van Dorplein worden via bijeenkomsten bij Zinifex, perspublicaties en websites 

op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Inmiddels heeft Buurtbeheer een 

werkgroep DIC gevormd die ervoor wil zorgen dat de betrokkenheid van en de 

communicatie met de inwoners geoptimaliseerd wordt. 

Het DIC kan zorgen voor meer werkgelegenheid in  en in de regio van Dorplein. De  

prognose is dat het uiteindelijk tot 2500 extra arbeidsplaatsen kan opleveren 

(www.dic-cranendonck.nl). Dit biedt nieuwe banen voor mensen in en rond Dorplein. De  

hogere werkgelegenheid - gekoppeld met woningaanbod - zou de vergrijzing van Dorplein  

kunnen tegengaan, en het vertrek van jongeren.  De Dorpleiners zien dit  

als  een positieve ontwikkeling van het DIC.    

 

Hoewel de bewoners van Dorplein de kansen zien die het DIC hun dorp biedt, zijn er ook 

een aantal zorgen en vragen op het gebied van veiligheid en leefbaarheid:  

 Welke (gevaarlijke) stoffen worden aangevoerd, verwerkt, geproduceerd en afgevoerd 

over weg, spoor en water? 

 Welke veiligheidsmaatregelen zijn genomen? 

 Welke calamiteitenplannen komen er en wie zijn daarvan op de hoogte? 

 Hoe worden de stoffen vervoerd en over welke infrastructuur? 

 Kunnen de hulpdiensten het DIC en Dorplein snel genoeg bereiken bij calamiteiten? 

Met name als de IJzeren Rijn de bereikbaarheid bemoeilijkt. 

 Moeten huidige vliegtuigbewegingen verlegd worden door het DIC en heeft dit 

gevolgen voor de woonkern en de omliggende natuurgebieden? 

 Wat wordt de cumulatieve geluidsbelasting van het nieuwe industrieterrein?  

 Kan de toename van woon- en werkverkeer en vrachtverkeer door Dorplein op een 

veilige en in het dorpsbeeld passende manier worden opgevangen? Dit geldt ook voor 

parkeervoorzieningen en het aanpassen van het openbaar vervoer. 

 In hoeverre vervuilt het DIC de ‘skyline’, oftewel de landschapscontour ?  

  

Het is voornamelijk de onduidelijkheid en de onzekerheid of er wel goed over de gevolgen 

voor de leefbaarheid van het dorp is nagedacht die de zorgen veroorzaakt. De inwoners van 

Dorplein hebben behoefte aan duidelijkheid. Naast antwoorden op de concrete vragen 

pleiten de Dorpleiners ervoor om meer betrokken te zijn bij de ontwikkeling van het DIC.  

 

 

STAND VAN ZAKEN 

PROBLEEMANALYSE 

OPLOSSINGSRICHTINGEN 
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De werkgroep DIC uit Dorplein wil samen met de projectgroep DIC en de stuurgroep DIC 

de communicatie rond DIC verbeteren. Naast de voorlichting door de Gemeente 

Cranendonck, Zinifex en de Provincie Noord-Brabant wordt daarbij gedacht om de websites 

over DIC te linken met de Website van Buurtbeheer Dorplein Uniek. Actuele informatie op 

de DIC-site is dan makkelijker toegankelijk. Op belangrijke momenten (bijvoorbeeld als de 

MER definitief wordt, of de voorbereiding van wijziging van bestemmingsplan aangezet 

wordt) is het goed dat de stuurgroep DIC de bewoners informeert. De werkgroep DIC van 

Buurtbeheer Dorplein Uniek zal als gesprekspartner fungeren en binnen Buurtbeheer 

Dorplein Uniek en de dorpsgemeenschap rapporteren. 

 

Dorpleiners geven aan dat het wenselijk is om bij de inrichting van het DIC rekening te 

houden met de kenmerkende Waalse architectuur van Oud-Dorplein. Ook moet er goed 

nagedacht worden over de inpassing in het landschap (geen blokkendozen-bebouwing, veel 

groen: parklandschap). De inwoners zien dit ook als kans om Dorplein en de gemeente 

Cranendonck positief in de pers zetten en het slechte imago van vervuiling enigszins weg te 

poetsen. Stijlvolle planologie en architectuur vergroten de aantrekkelijkheid van het terrein 

voor Zinifex en de bedrijven die zich willen vestigen.  

    

1. Werkcommissie DIC van Buurtbeheer organiseert samen met de gemeente een 

informatieavond voor de inwoners van het dorp. Op deze avond worden de 

bovengenoemde vragen zo concreet mogelijk beantwoord door de gemeente. Ook is 

er gelegenheid om aanvullende vragen te stellen. Belangrijk is dat er een verslag van 

de vragen en antwoorden wordt opgesteld, dat onder de bewoners wordt verspreid, 

zodat ze de informatie altijd kunnen terugzoeken. 

2. Projectgroep DIC (en/of individuele DIC-partijen) en de werkgroep DIC van  

 Buurtbeheer kijken samen hoe de communicatie richting de inwoners verbeterd kan  

worden en hoe de ideeën van de Dorpleiners over het DIC kunnen worden 

ingebracht.  

 

 

 Wat? Trekker Betrokkenen 
Aandachts-

punten 
Planning 

1 Informatieavond Werkcommissie 

DIC Buurtbeheer

Gemeente, 

Zinifex, 

inwoners 

Goede 

verslaglegging 

en verspreiding 

verslag 

2007 

2 Verbeteren 

communicatie 

Buurtbeheer Inwoners, 

Werkgroep 

DIC, 

gemeente, 

provincie, SRE, 

Zinifex 

 2007 

   

  

      

        

         

ACTIES 
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HOOFDSTUK4 Tot slot: conclusies en 
aanbevelingen 

Budel-Dorplein is een bijzonder dorp. Dit geldt voor het dorp als zodanig door de unieke 

historie die op veel plaatsen nog is te herkennen en de relatief geïsoleerde ligging vrijwel 

volledig ingesloten door het groen. Het geldt evenzeer voor de sociale aspecten: het 

Buurtbeheer Dorplein Uniek is zeer actief en toont een grote betrokkenheid bij het dorp.  

 

De leefbaarheid in Dorplein staat echter onder druk. Zoals in veel kleine dorpen spelen 

zaken als vergrijzing, ontgroening, bevolkingskrimp en het verdwijnen van voorzieningen. 

Dorplein kent daarnaast bedreigingen die van buiten komen: de IJzeren Rijn, 

vliegtuiglawaai uit België en het Duurzaam Industrieterrein Cranendonck (DIC). Dat laatste 

kan overigens ook gezien worden als kans. 

 

Wat in Dorplein opvalt, is dat in en naast de bedreigingen zich ook veel kansen voordoen. 

Deze kansen vertonen vaak een sterke samenhang. De ligging in het groen en de historie 

zijn kansen voor de recreatie én voor een sterke identiteit en imago. De Cantine is een kans 

voor woningen, voor recreatie, voor voorzieningen en voor dorpsactiviteiten. De basisschool 

is een kans om, in combinatie met starterswoningen, jonge gezinnen in Dorplein te houden 

en naar Dorplein toe te trekken. 

 

De grootste kans in Dorplein ligt besloten in het actieve dorp. Dit blijkt uit de vele 

activiteiten van het Buurtbeheer, maar ook uit de grote opkomst op beide dorpsavonden.  

In de vele activiteiten van Buurtbeheer schuilt ook een gevaar. Lang niet altijd weten 

Dorpleiners wat het Buurtbeheer allemaal doet voor het dorp. En met de vele extra 

activiteiten die voortkomen uit dit dorpsontwikkelingsprogramma komt er nog meer werk 

op het Buurtbeheer af. 

 

De uitdaging voor Buurtbeheer is om zich verder te verbreden en het eigen initiatief van 

inwoners aan te moedigen. Een structuur op basis van werkgroepen, met Buurtbeheer als 

coördinerend platform biedt wellicht uitkomst. Het Buurtbeheer wordt hiermee de ‘spin in 

het web’, de coördinator van de acties, zonder dat zij alles zelf hoeft te doen. Deze aanpak  

staat of valt echter bij het vinden van voldoende vrijwilligers die zich willen inzetten voor 

een bepaalde werkgroep.  

Het projectteam van ARCADIS heeft veel vertrouwen in het Buurtbeheer Dorplein Uniek. 

Ze hebben veel kracht in de communicatie. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de website 

http://www.dorpleinuniek.nl/ . De uitdaging is om deze communicatieve kracht in te 

zetten in de promotie van hun activiteiten en het dorp, en in het werven van vrijwilligers. 
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Hoe nu verder? 
Het uitvoeringsprogramma kent een goede balans tussen ruimtelijke, sociale en 

economische aspecten. Dit is een belangrijk gegeven, want deze drie aspecten kennen een 

wisselwerking. Door aan alle drie te werken, kunnen zij elkaar versterken. 

 

Om tot uitvoering van dit dorpsontwikkelingsprogramma te komen, moeten concrete 

afspraken worden gemaakt over het vervolg. De sleutelfiguren en ARCADIS stellen de 

volgende vervolgstappen voor: 

 Derde dorpsavond: Presentatie van het IDOP aan de Dorpleiners, inclusief gerichte 

werving van vrijwilligers voor de verschillende initiatieven/ werkgroepen op basis van 

een eerste aanzet tot werkgroepenstructuur.  

 IDOP opnemen op de website van het Buurtbeheer en de gemeente. 

 Eventuele nadere prioritering door Buurtbeheer als er voor bepaalde onderwerpen te 

weinig vrijwilligers zouden zijn. 

 Bestuurlijke besluitvorming binnen de gemeente: welke acties pakt de gemeente op, waar 

heeft de gemeente geld voor? 

 Opzetten van een werkgroepenstructuur onder Buurtbeheer. 

 Twee maal per jaar bijpraten tussen gemeentebestuur en Buurtbeheer. 
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BIJLAGE 2 Overzicht van kansen en verbeterpunten 

Deze bijlage bevat de sterke en verbeterpunten van de eerste dorpsavond. De score is 

allereerst per groep bepaald. Het aantal stickers bij een sterk punt is gedeeld door het totaal 

aantal stickers bij de sterke punten. Sommige punten zijn wel genoemd, maar niet voorzien 

van een sticker. Deze punten scoren dan 0%. Dit betekent niet dat deze punten niet 

belangrijk zijn; elke inwoner had maar drie stickers te verdelen, dus alleen de 

allerbelangrijkste onderwerpen zijn gescoord. 

 

De gemiddelde score is berekend door voor ieder punt de percentages van de groepen op te 

tellen en door het aantal groepen te delen. Hierdoor heeft iedere groep evenveel invloed 

gehad in de gemiddelde score. De formulering is in het algemeen letterlijk overgenomen 

van de flip-overvellen. 

 

 

Sterke punten 

Score 

groep 1 

Score 

groep 2 

Gemiddelde 

score 

Rust en groen: de natuur 39% 52% 45% 

Mooi typisch dorp met oude huizen in Waalse stijl 10% 13% 11% 

Er is nog een basisschool, dat moet in de toekomst zo 

blijven  19% 9% 

Er is nog openbaar vervoer, dat moet in de toekomst 

ook blijven  15% 7% 

Centrale ligging: bij België, Limburg en Duitsland 12%  6% 

Geschiedenis van het dorp 11%  6% 

Betaalbare woningen (vroeger!) 10%  5% 

Thuis zijn, binding 9%  5% 

De paarden: veel ruimte 6%  3% 

Mengeling mensen van buiten Budel-Dorplein  'nooit 

meer weg' 3%  1% 

Duurzaam industrieterrein Cranendonck (DIC) is een 

kans  2% 1% 

Parkeermogelijkheden 0%  0% 
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Verbeterpunten 

score 

groep 1 

score 

groep 2 

Gemiddelde 

score 

Er zijn veel jonge mensen, maar er zijnt e weinig 

starterswoningen. De jeugd trekt weg, niet alleen 

voor werk en studie, maar ook door gebrek aan 

voorzieningen 21% 16% 18% 

Vliegtuiglawaai vanuit België: altijd in de zomer 12% 7% 10% 

Kempense Veste: iets voor Budel-Dorplein: 

gemeentehuis, theaterzaal 6% 10% 8% 

Het kanaal (Zuid-Willemsvaart) is een barrière voor 

fietsers en wandelaars  15% 8% 

De school moet behouden blijven. Kinderen gaan nu 

in Budel en België naar school. Hierdoor kan de school 

wegvallen. Het aanbieden van kinderopvang bij de 

school kan een oplossing zijn. 9% 5% 7% 

Er zijn geen voorzieningen zoals een plusmarkt, 

winkels, post, politie en bibliotheek 7% 6% 7% 

IJzeren Rijn: veel treinen. Gemiddeld 3-10 uur per dag 

de spoorwegovergang dicht. 11% 1% 6% 

Uitbreiden De Schakel met een kermisterrein 2% 7% 5% 

Wat gaat er gebeuren met De Hoort? Nu ligt er 

zwerfvuil en wordt er gekampeerd. Buurtbeheer zoekt 

met de zinkfabriek naar een oplossing 4% 5% 4% 

Bij de container achter de kerk ligt veel rommel, ook 

van mensen van buiten het dorp. De gemeente 

onderhoud het niet. 6%  3% 

Opwaardering van het imago van Budel-Dorpplein is 

nodig. Geen Budel-Dorplein, maar Dorplein 3% 3% 3% 

Vrachtvervoer door het dorp (gevaarlijke stoffen): 

ontsluiting industrieterrein. Aanpassen 

wegenstructuur. Dit kan morgen aangepast worden. 

Er is al 5-10 jaar een plan voor klaar. 5%  3% 

Seniorenwoningen (betaalbare)  5% 2% 

Fietspaden naar Budel  5% 2% 

DIC: dit komt er. Het moet gekoppeld worden aan 

woningen en voorzieningen in Budel-Dorplein 4%  2% 

Buurtbus / openbaar vervoer 1% 2% 2% 

Budel-Dorplein heeft geen echte dorpskern  3% 2% 

Onderhoud groen  3% 2% 

(Natuur)wandelingen 0% 3% 2% 

Senioren: bereikbaarheid en kwaliteit woningen, 

bushalte 2%  1% 

Budel-Dorplein zou een beschermd dorpsgezicht 

moeten worden: Zinkdorp  2% 1% 

De bosgebieden zijn slecht onderhouden en erg 

eenvormig: alle bomen zijn van dezelfde leeftijd en 

hebben dunne stammen.  2% 1% 

Bekendheid buurtplatform  2% 1% 

Zwervuil van Belgen 0%  0% 

School: klasgenoten van vroeger: hier weer wonen -> 

kinderen. Dus geen vrijgezellen maar gezinnen in 

huizen WOCOM 0%  0% 
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