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Inleiding 
 
De dorpsraad Grubbenvorst heeft  al in 2002 een visie op het dorp geschreven. De dorpsraad is 
echter van mening dat deze visie op een aantal punten verouderd is en heeft  daarom in 2005 het 
plan opgevat om een herijkte visie op de kern Grubbenvorst te maken, een 
DorpsOntwikkelingsVisie (DOV). De dorpsraad hoopt met dit  actuele beeld een bijdrage te 
kunnen leveren aan de leefbaarheid van het dorp. De dorpsraad heeft  een speciale werkgroep in 
het leven geroepen, die verantwoordelijk is voor de coördinat ie van het gehele project. De 
dorpsraad heeft  daarnaast hulp van Synthese gevraagd voor ondersteuning bij de project en de 
samenstelling van dit  document. De gemeente Horst aan de Maas st imuleert  het maken van 
DOV’s door de dorpen en heeft  daarvoor een subsidie beschikbaar gesteld.  
 

Aanpak 
Basis voor de nieuwe visie vormt de eerder genoemde Toekomstvisie 2002. Naar aanleiding van 
die visie is een stappenplan gemaakt en zijn thema’s benoemd die aandacht vragen. Aan de hand 
van deze thema’s is begonnen met de analyse van de huidige situatie. Hiervoor is gebruik 
gemaakt van reeds beschikbare informatie over het dorp. Vooral de Sociale Structuurschets Horst 
aan de Maas is een belangrijke bron van informatie geweest. Daarnaast is gebruik gemaakt van 
beleidsnota’s van de gemeente.  
In februari 2006 is een speciale bijeenkomst georganiseerd waar inwoners de gelegenheid hebben 
gekregen om hun mening over thema’s kan geven1. Het wensbeeld dat hier uit  ontstond is samen 
met de beschrijving van de huidige situat ie verwerkt in deze visie op de ontwikkeling van 
Grubbenvorst. Aan de hand van deze visie kan de dorpsraad werken aan een 
DorpsOntwikkelingsProgramma (DOP). In het DOP worden projecten beschreven die op korte, 
middellange of lange termijn kunnen worden gerealiseerd. 
 

Leeswijzer 
Alle hoofdstukken hebben dezelfde opbouw en zijn zodoende goed naast elkaar te leggen. Het 
beeld wordt steeds geschetst aan de hand van zes thema’s, te weten. Per hoofdstuk wordt elk 
thema uitgewerkt. In paragraaf 1 van elk hoofdstuk wordt de huidige situat ie weergegeven (in 
grijs). Dit  beeld is voornamelijk gebaseerd op demografische gegevens en een analyse van het 
gemeentelijk beleidskader. In paragraaf 2 wordt op basis van de Toekomstvisie 2002, de huidige 
situat ie en de inbreng van inwoners t ijdens de bijeenkomst, een visie op de ontwikkeling van 
Grubbenvorst gepresenteerd (wenselijke situat ie) (in zwart).  Elke 2de paragraaf wordt 
voorafgegaan door de opmerkingen welke t ijdens de centrale bijeenkomst door onze inwoners 
zijn gemaakt (in blauw). Deze paragraaf wordt telkens afgesloten met een aantal 
projectvoorstellen die op termijn zullen worden opgenomen in een nog te schrijven DOP (Dorps 
Ontwikkelings Plan) 

 
Deze zes hoofstukken (thema’s) sluiten aan op de zes dimensies van leefbaarheid zoals ze in de 
Lokale Sociale Structuurschets van de gemeente Horst aan de Maas zijn benoemd. 

                                                 
1 Zie bijlage 
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1. Samenvatting 
 
Vanaf 1900 ontwikkelt Grubbenvorst zich als een agrarisch dorp met de ontginning van de 
heidevelden. De groei van het dorp neemt fors toe als vanaf de 60-er jaren de forenzen van vooral 
Venlose bedrijven zich in Grubbenvorst vest igen. Door de begrenzingen van de Maas, de 
spoorlijn en de bosgebieden heeft  Grubbenvorst een compacte dorpskern waarvan het dorpshart 
in de loop der jaren is verschoven in westelijke richt ing: van het Pastoor Vullinghsplein naar de 
winkelvoorzieningen aan de Kloosterstraat.  
 
Sinds 2001 is Grubbenvorst samen met Lottum opgegaan in de gemeente Horst aan de Maas. 
Grubbenvorst is met 4770 inwoners (01-01-2006) veruit  de grootste kern (na Horst) in deze 
gemeente. De verwachting is dat de bevolking van Horst aan de Maas tot  2010 nog groeit  en 
daarna stabiliseert  als gevolg van het proces van vergrijzingen en ontgroening. Het aantal 
huishoudens zal naar verwacht ing blijven groeien tot  het jaar 2020.  
Als belangrijk doel in deze groei is voor Grubbenvorst bepaald dat onderstaande uitgangspunten 
aangehouden worden bij eventuele nieuwe ontwikkelingen.  
 

• Grubbenvorst dient zich vooral te ontwikkelen als woondorp met voorzieningen (winkels, 
sport , gemeenschapshuis, huisarts etc.). Geen ruimte maken voor grootschalige disco’s en 
industrie. 

• Ontwikkel bos (groen), landschap en st imuleer diverse kleinschalige agrarische 
act iviteiten. Maar geen uitbreiding kassen en grootschalige intensieve veeteelt . 

• Ontwikkel in winterbed van de Maas natuur en st imuleer het contact met de Maas. 
(water, gras en vee). Naast natuur moet Grubbenvorst dichter bij de Maas worden 
gebracht, waarbij voldoende aandacht komt voor verblijf aan de Maas. Uitsluitend 
woningbouw draagt hier dus niet aan bij. Er moet meer gedacht worden aan recreatieve of 
commerciële invulling.  

• Ontwikkel een visie cq plan voor overgangszones van industriegebieden en de snelwegen 
die het dorp insluiten. Versterk de natuurlijke barrières van bosgebieden.  

• De scheepvaart  over de Maas met gevaarlijke stoffen wordt risicovoller door de steeds 
grotere schepen en de intensiteit  van de scheepsvaart . Vervuiling van de Maas moet meer 
aandacht krijgen. 

• Windmolens niet fraai voor het landschap en daarmee ongewenst. Voor wat betreft  
schone energie wordt voorgesteld om meer gebruik te maken van zonnepanelen op de 
gigant ische opslaghallen van T radeport . 

• Visie ontwikkelen voor het centrum van Grubbenvorst voor de komende 50 jaar (lange 
termijn). Hierbij dient rekening te worden gehouden met uitbreidingsmogelijkheden van 
het winkelaanbod en de concentrat ie van winkels in 1 compact centrum. 

• Geen verdere industrialisering in de kernrandzones van Grubbenvorst. Het hele gebied 
tussen de veiling en Grubbenvorst en tussen de A73 en Grubbenvorst dient vrijgemaakt te 
worden voor agrarische invulling welke past in het landschappelijk karakter. Hierdoor 
moeten er natuurlijke overgangszones ontstaan en komt er ruimte voor rust en natuur.  

• Industrieterrein Melderslosche Weiden niet verder laten opschuiven naar Grubbenvorst 
en tegelijkert ijd aandacht voor een natuurlijke afscheiding ook aan deze zijde door 
aanplant bos.    

• Zeer nauwkeurige uitwerking en intensief overleg over de plannen m.b.t. de 
zandverwerkings installat ie. Met name concrete afspraken naar de toekomst toe (na het 
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vertrek van de verwerkingscentrale dienen nu al gemaakt te worden. Wat krijgt 
Grubbenvorst hiervoor terug?     

• Aandacht voor voldoende parkeermogelijkheden in de nabijheid van de winkels. 
• Betere ontsluit ing van Grubbenvorst door heroverweging op Venloseweg zonder dat dit 

ten koste gaat van de veiligheid van fietsers. 
• Uitbreiding van fietspaden richting Horst als kern van de gemeente, waardoor het 

groeiend aantal kinderen dat daar naar school gaat een veilige weg kan afleggen.  
• Bescherming van licht- en geuroverlast in de aangewezen agrarische gebieden door 

gepaste maatregelen en strenge eisen aan de bedrijven die zich daar gaan vest igen. 
• Onderzoeken van mogelijkheden om cultuur en sport  meer ruimte te geven. 

Accommodatie wordt nu gedeeld en kan nu al nauwelijks voorzien in de groeiende vraag.  
• Totale visie op eventuele herstructurering van accommodaties en concentrat ie 

noodzakelijk.    
 
Bovenstaande punten geven op hoofdlijnen weer wat  verder in de visie terugkomt. Het moge 
duidelijk zijn dat de teneur van deze visie neerkomt op het bewaken en beschermen van de rust de 
ruimte en de natuur en dat de Dorpsraad van Grubbenvorst de vergaande ontwikkeling van 
kernrandzones en de toenemende industrialisering geen rol weggelegd ziet  in Grubbenvorst, maar 
dit  liever ziet  in de daarvoor aangewezen gebieden op de industrieterreinen van Venlo en Horst.  
De scheiding van industrie en woonomgeving hebben een prominente plaats op de agenda van de 
Dorpsraad van Grubbenvorst. Voorgesteld wordt om de toenemende bebouwing en hierdoor 
steeds dichter naderende bedrijven een halt  toe te roepen en zorg te dragen voor natuurlijke 
overgangszones (bosbouw) tussen de nu reeds geplande en ingetekende 
industrieterreinen/glastuinbouwgebieden en het dorp.    
 
De toekomst van Grubbenvorst is met name gericht op ontwikkeling van recreatie en toerisme en 
het kwalitat ief hoogwaardig wonen ten koste van kwantiteit  en hoogbouw. Een stuwende kracht 
komt vanuit  de ideale ligging aan de Maas. Hiervan kan de hele gemeente profiteren door naast 
de sterke industriële ontwikkeling en de daarmee gepaard gaande uitbouw van Horst aan de Maas 
als sterk agrarisch bolwerk. Met een upgrading naar met name kenniseconomie op dit  vlak kan 
ook de tegenhanger binnen de gemeente grenzen worden gehouden in de vorm van een prettige 
verblijfs- en woonomgeving waar alle werknemers die hier emplooi hebben gevonden ook 
kunnen neerstrijken. 
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(Zandverwerkingsinstallatie: Kansen voor ontwikkelingen aan de Maas op diverse locaties in Grubbenvorst) 
 
Daar nu nog onvoldoende profijt  wordt getrokken van de ideale ligging aan de Maas dienen 
toekomstige ontwikkelingen geënt te zijn op het realiseren van deze doelstelling. Naast beperkte 
woningbouw richt ing Maas zal er vooral gewerkt moeten worden aan het st imuleren van actieve 
ontwikkelingen aan de Maas waarbij gedacht kan worden aan recreat ie en toerisme. De Maas zal 
hierbij commercieel moeten worden ingezet. Woningbouw beperkt de toegankelijkheid van de 
Maas (en de publieke ruimte wordt ingewisseld voor privaat eigendom) en dient bij voorkeur 
geen voorrang te krijgen aan de Maas. Onderdeel van het realiseren van deze doelstellingen kan 
de zandverwerkingsinstallat ie zijn MITS hierover van tevoren goed afspraken kunnen worden 
gemaakt ten aanzien van toekomstige ontwikkeling/invulling van onder andere dit  gebied op 
lange termijn. Het omturnen van een bedreiging naar een kans is een van de speerpunten voor de 
Dorpsraad in deze visie. Naast de ontwikkeling van het betreffende terrein kan veel 
grootscheepser worden ingezet op andere onderdelen van het uitbuiten van de Maas op locaties 
direct grenzend aan de dorpskern. 
 
 
Absolute voorwaarde voor de het vergroten van de aantrekkingskracht van Grubbenvorst voor de 
inwoners van de hele gemeente maar ook mensen van daarbuiten vormt het voorzieningen niveau 
en de landschappelijke invulling van de kernrandzone en de aantrekkelijkheid van de omgeving.  
Daarnaast wordt het beeld en de leefbaarheid in grote mate bepaald door het winkelaanbod en de 
diversiteit  van het aanbod aan verblijfsmogelijkheden. Het centrumplan zal hier rekening mee 
moeten houden en uitkomst moeten bieden. 
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(Locatie Tennisbanen: Enige uitbreidingsmogelijkheid voor het industrieterrein) 

 
Tenslotte dient er veel meer dan nu aandacht te komen voor de verenigingen, de accommodaties, 
de bezettingsgraad en de uitbreidingsmogelijkheden in Grubbenvorst. Het verenigingsleven heeft 
de afgelopen jaren zo’n vlucht genomen dat heroriëntatie noodzakelijk is. We zouden dan ook 
graag een onderzoek laten uitvoeren om de noodzaak of wenselijkheid van herallocat ie / 
samenvoeging / centralisat ie en eventueel uitbreiding van (sport) accommodaties te polsen.   
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1.1 Wonen en woonomgeving (huidig) 
 
In het woningbouwprogramma 2004-2008 zijn aan Grubbenvorst 93 woningen toebedeeld. Het 
merendeel van deze woningen zullen worden gerealiseerd op de locat ie Midden-Reuvelt . In de 
doorkijk naar 2006 wordt ook gewezen op de locat ie Kloosterstraat (voormalige LLTB).  
 
Het gemeentelijke woonbeleid kent twee belangrijke doelgroepen. De gemeente legt in haar 
volkshuisvest ingsplan in de eerste plaats de nadruk op woningen voor ouderen en gehandicapten. 
Ruim 80% van de woningen voor deze doelgroep moet nu al beschikken over aanpassingen. Het 
aanbod van woningen met aanpassingen is, gezien de toename van het aantal ouderen, echter 
ontoereikend. Aan deze behoefte kan niet alleen via nieuwbouw voldaan worden. Er zal ook 
gekeken moeten worden naar aanpassing van de bestaande woningvoorraad. Ouderen kunnen via 
Synthese ook gebruik maken van een persoonlijk woonverbeteradvies. Voor Grubbenvorst zijn 
tot  nu toe geen verbeterings- of herstructureringsprogramma’s ontwikkeld.  
In het kader van het beleid ‘Wonen, welzijn en zorg’ wil de gemeente in de kernen Horst en 
Grubbenvorst zorgwoningen2 en groepwoningen3 concentreren. De 54 seniorenappartementen die 
La Providence (het voormalige kloosterbejaardenoord “De Voorzienigheid”) sinds januari 2005 
aanbiedt, vallen buiten het gemeentelijke woningbouwprogramma. Voor deze eenheden is een 
posit ieve indicatie verplicht. In 2006 is de 2e bouwfase van La Providence voor de realisatie van 
48 verpleegeenheden gereed gekomen. Hiervan zijn 24 eenheden bestemd voor 
psychogeriatrische cliënten en 24 revalidat iecliënten.  
 
Naast de groepen ouderen en gehandicapten legt de gemeente in haar huisvest ingsbeleid 
uitdrukkelijk de nadruk op de groep starters. Van de starters (tot  30 jaar) wenst 58% een 
huurwoning, meestal een eengezinswoning met drie of meer slaapkamers. De gewenste 
huurhoogte ligt  rond de € 400,-. De gemeente wil voor de groep starters betaalbare koopwoningen 
bouwen die maximaal € 140.000,- kosten, door gebruik te maken van het 1000-woningenplan van 
de provincie. Ook Wonen Horst kan hier een bijdrage aan leveren door de verkoop van 
huurwoningen.  
 
Verhuisgene igdhe id 
Een indicat ie voor de tevredenheid over de eigen woning en woonomgeving is de 
verhuisgeneigdheid. De sociale structuurschets 2005 stelt  dat de verhuisgeneigdheid in 
Grubbenvorst gering is. Uit  het onderzoek blijkt  dat 84% niet wil verhuizen, het gemeentelijk 
gemiddelde is 80%. Indien men wel wil verhuizen dan wil 10% dat in het eigen dorp. De 
voornaamste redenen om te verhuizen is de wens kleiner (28%) of juist groter (17%) te willen 
wonen. Daarna komen de wensen om zelfstandig (8%) of dichter bij het werk (8%) te willen 
wonen. Van de inwoners van Grubbenvorst die willen verhuizen ziet  22% voldoende 
verhuismogelijkheden. Veel aangedragen belemmeringen zijn: 

1. te weinig aanbod van geschikte woningen; 
2. te hoge prijzen; 
3. overige belemmeringen. 

Overige belemmeringen zijn onder andere het gebrek aan bouwgrond – vooral aan de rand van 
Grubbenvorst – en het gemis van (huur)appartementen.  

                                                 
2 Zorgwoningen zijn individuele en zelfstandige woningen binnen een beschermde woonomgeving, 
geclusterd rondom zorgvoorzieningen. 
3 Groepswoningen zijn woningen voor geriatrische ouderen die niet zelfstandig kunnen wonen en die 
permanente zorg nodig hebben. 



Grubbenvorst …  

… mooi dorp aan de Maas, aantrekkelijk voor bewoners en bezoekers! 

 9 

 
Woonomgeving  
De ervaren overlast in de woonomgeving door lawaai van auto’s, van motoren en brommers ligt 
in Grubbenvorst tegen het gemiddelde van de gehele gemeente. Dat geldt niet  voor de overlast 
van het t reinverkeer dat met 21% boven het gemiddelde van 14% ligt . De overlast van de 
verkeersdrukte ligt  in Grubbenvorst opvallend lager (23%) dan gemiddeld in de gemeente (34%). 
Van de tien dorpen uit  de gemeente ervaren inwoners van Grubbenvorst de minste overlast van 
agrarische bedrijven.  
Van burenoverlast ervaren inwoners van Grubbenvorst (22%) beduidend meer hinder dan 
gemiddeld in de gemeente (17%).  
 
Sociale ve i l ighe id 
Uit de sociale structuurschets blijkt  dat inwoners van Grubbenvorst zich onveiliger voelen dan in 
de andere kleine kernen van de gemeente. Ten opzichte van 1999 is dit percentage toegenomen 
van 11% naar 13%. In vergelijking met regionale kernen zoals Horst, Helden en Panningen is dat 
nog steeds laag. In deze kernen zegt gemiddeld 20% van de inwoners zich onveilig te voelen.  Op 
de vraag of men vindt dat de onveiligheid en criminaliteit  in de woonkern is toegenomen 
antwoordt 62% bevest igend. Dat aantal wordt alleen in de kernen Horst (66%) en America (72%) 
overschreden. Inwoners ervaren de volgende locat ies in Grubbenvorst als onveilig: 

� ‘de Knip’ en de bushalte Venloseweg; 
� in/om de eigen woning (inbraakgevaar); 
� het Urselinenpark (met name ’s avonds, dealen); 
� parkeerplaats Jan Linders (hangjongeren); 
� Grootoord (jongeren). 

 

1.2 Wonen en woonomgeving (visie) 
• Tevreden met huidige omvang dorp, alleen autonome groei gewenst. Buitengebied biedt 

niet  veel ruimte zonder aantast ing natuurgebieden. Het buitengebied van Grubbenvorst 
staat onder zware druk vanuit  de industrie- en bedrijfsterreinen 

• Grubbenvorst moet een groen dorp blijven. 
• Met betrekking tot  de toekomstige uitbreidingslocaties lopen de visies uiteen: 
 

Hoogbouw en appartementenbouw in het 
centrum van het dorp of aan de rand van het 
dorp 

In het geheel geen hoogbouw in een 
plattelandsdorp als Grubbenvorst. 

Compact dorp; concentrat ie van 
winkelvoorzieningen in het centrum kan 
gecombineerd worden met woningbouw 

Zoek de nieuwbouwlocat ies niet  (alleen) op 
inbreidingslocat ies maar ook in de 
kernrandzones. Daarbij kan ook gekeken 
worden naar de andere kant van het spoor. 

 
Het verdient echter de voorkeur om hoogbouw uitsluitend toe te passen in combinat ie met 
winkels en/of bedrijvigheid. Wanneer we kijken naar de vraag en het aanbod zou er een focus 
moeten komen op kwalitat ief vrijstaand wonen met laagbouw en zelfs in bungalowst ijl.  
Grubbenvorst is door zijn centrale ligging op het plat teland tussen Venlo en Venray – aan de 
oevers van de Maas en op korte afstand van de snelwegen A73 en A67 – uitermate geschikt als 
woon- en werkdorp. Voor de toekomst zal het accent met name op de uitbouwen van woonfunctie 
liggen. Een te grootschalige uitbreiding van het aantal woningen en bedrijven zal het dorp en de 
omgeving echter onder druk zetten. Juist  de dorpse schaal gecombineerd met goede 
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voorzieningen, maakt Grubbenvorst aantrekkelijk voor zowel bewoners als bezoekers. De 
beschikbare ruimte voor woningbouw en bedrijvigheid zal daarom zorgvuldig worden gebruikt . 
Aandachtspunten daarbij zijn: kleinschalige uitbreiding, diversiteit  in het aanbod en bouwen in de 
dorpseigen st ijl. De ruimte voor woningbouw zal gevonden moeten worden op nieuwe locat ies 
aan de dorpsranden en op inbreidingslocat ies. Bij inbreiding kan ook gedacht worden aan het 
combineren van woningen met andere funct ies. Nieuwbouw van woningen heeft  op de eerste 
plaats tot  doel de autonome bevolkingsgroei in Grubbenvorst op te vangen. Kwaliteit  van het 
wonen dient hierbij voorop te staan (eventueel ten koste van de kwantiteit ). Het aanbod dient te 
worden afgestemd op de vraag en niet andersom.   
 

 
(Kwaliteit van de woningbouw staat voorop: Liefst nieuwe locaties met laagbouw en bungalowstijl) 
 
De omgeving rond Grubbenvorst heeft  qua natuur en landschap veel te bieden en draagt bij aan 
een aantrekkelijk woonklimaat. De verdere ontwikkeling van de omgeving Maas en haar oevers, 
de bosgebieden, de kastelen (ruïnes) en het agrarisch cultuurlandschap bieden kansen die benut 
zullen worden. Vooral in de overgangszones langs de snelwegen en industriegebieden zal natuur- 
en bosontwikkeling bijdragen aan de landschappelijke kwaliteit . Het landschap vormt een 
natuurlijke buffer en verfraait  tegelijkert ijd het aanzicht van het dorp. Daarbij moet ook aandacht 
zijn voor de landschappelijke inpassing van huidige en toekomstige bedrijvigheid. Een sterkere 
oriëntat ie op de Maas biedt kansen voor het ontwikkelen van woningen, natuur en recreatie. Als 
visitekaart je van het dorp vanaf het water verdienen de oevers een natuurlijke en landschappelijk 
waardevolle inricht ing. Een aandachtspunt bij de ontwikkeling van de oevers is de vervuiling van 
de Maas. 
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De agrarische sector bepaalt  nog steeds voor een belangrijk deel het beeld van het landschap rond 
Grubbenvorst. Door vormen van agrarisch natuur- en landschapsbeheer zal de sector in de 
toekomst hier een nog grotere rol in kunnen spelen. Het landschap dat zo ontstaat is aantrekkelijk 
voor zowel bewoners als bezoekers van Grubbenvorst. Een verdere intensivering van de 
agrarische bedrijfsvoering past hier niet  in thuis. 
 
Verkeerssi tuatie  

• bereikbaarheid dorp in geval van calamiteiten laat te wensen over. Indien 
spoorwegovergang dicht is, dan zit  het dorp op slot. De doorgang via de Venloseweg 
dient in open te blijven. Er dient een toekomstvisie ontwikkeld te worden op een betere 
ontsluit ing van het dorp. 

• Fietsbrug over de Maas + behoud van veerpont 
• Aanleg fietspaden richt ing Sevenum en Horst 
• Bouw van een treinstat ion. Busverbindingen zijn met de komst van Veolia sterk 

verbeterd. Evaluat ie dient op middellange termijn plaats te vinden.. 
• Wegversmallingen i.p.v. bloembakken. 
• De knip opheffen. 
• Goed Openbaar vervoer 

 
De verkeerssituat ie wordt in Grubbenvorst door 62% van de inwoners als veilig beoordeeld. Dat 
komt overeen met het gemiddelde van 64% in de hele gemeente. Het onderstaande overzicht 
toont de meest genoemde verkeersknelpunten in het dorp uit  het onderzoek, aangevuld met 
punten van de dorpsraad. 

� Venloseweg: bij de ‘knip’ is het onveilig voor fietsers, de weg is te smal. 

 
(Knip kan weg indien fietsers bovenlang een fietspad hebben) 
 

� Lottumseweg. 
� Kloosterstraat: situat ie ijssalon Clevers, te hard rijden, negeren eenrichtingsverkeer. 
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� Locat ie Mariaschool. 
� Locat ie school ’t  Reuvelt . 
� Spoorwegovergang: veel verkeer leidt  tot  filevorming waardoor men langs de 

vluchtheuvels het spoor overgaat. 
� Bushaltes: blokkeren doorgaand verkeer. 
� Fietspaden Venloseweg /Witveldweg. 
� Op- en afrit  A73: Knelpunt i.v.m. ontwikkeling tuinbouwgebied en Floriade. 
� Trottoirs: slecht begaanbaar voor slechtzienden, kinderwagens, rollators door de plaatsing 

van paalt jes en lantaarnpalen. 
� Straatverlicht ing: gewenst bij hangplekken speelvoorzieningen en invalswegen Veerweg 

en Witveldweg. 
 
De bereikbaarheid van Grubbenvorst over de weg, over het water en via het spoor verdient de 
komende jaren de aandacht. Vooral in geval van calamiteiten laat de bereikbaarheid namelijk te 
wensen over. Verder verdient een functionele en verkeersveilige oplossing van knelpunten de 
aanbeveling. Zo heeft  een aantal verkeersremmende maatregelen in Grubbenvorst niet  het 
gewenste effect. De in het kader van de Duurzaam Veilig Grubbenvorst gerealiseerde ‘knip’ in de 
Venloseweg vraagt om herziening. De weg dient weer aantrekkelijk gemaakt te worden voor 
zowel automobilisten als fietsers. Er moeten dan wel maatregelen worden genomen om de 
veiligheid van de fietsers te garanderen. Bovenlangs doortrekken van het fietspad richting Blerick 
zou hier uitkomst kunnen bieden. Hierdoor zou de Venloseweg door de fietsers niet  meer gebruikt 
hoeven te worden.  
 

 
(Fietspad dat bovenlangs doorgetrokken kan worden richting Blerick ) 
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Verder verdient  de parkeergelegenheid in en rond het dorp de aandacht. Niet alleen in het huidige 
winkelcentrum doet zich een parkeerprobleem voor maar ook aan het Pastoor Vullighsplein is 
duidelijk sprake van een te gering aantal parkeerplaatsen en zorgen geparkeerde auto’s voor een 
afbreuk van het aanzicht van dit prachtige plein.  
De komst van de Floriade naar de regio biedt kansen voor het ontwikkelen van de infrastructuur 
en openbaar vervoernetwerk. Door de te realiseren op- en afrit ten voor de A73 – ter hoogte van 
de Californischeweg – is het dorp voor bewoners en bezoekers vanaf de snelweg beter bereikbaar. 
De keerzijde is echter dat het dorp verder op slot  komt te zit ten en ontsluit ing nog slechter zal 
zijn. Hierdoor zal er met name gekeken moeten worden hoe de verkeersstroom van de inwoners 
van en bezoekers aan Grubbenvorst gescheiden kan worden van het beroepsvervoer dat gebruik 
zal gaan maken van de nieuwe wegen. Het lokale verkeer dient gescheiden te blijven van het 
regionale en (inter)nat ionale verkeer dat gebruik maakt van de snelwegen. Door de toenemende 
verkeersintensiteit  dient er tevens aandacht te komen voor de aanleg van de dan noodzakelijke 
fietspaden die er nu nog niet liggen op met name de weg richt ing Sevenum en de weg richt ing 
Horst (Witveldweg). Het toenemend aantal kinderen dat deze route’s gebruikt  om naar school te 
gaan en het groeiend aantal toeristen dat onze regio bezoekt heeft  recht op veilig en goed 
aangelegde fietspaden op de verkeersaders vanuit  ons dorp.  
De aanleg van een treinstat ion ter hoogte van Grubbenvorst vergroot de bereikbaarheid van zowel 
het dorp als de Floriade. 
Het huidige gebruik van de Maas voor de scheepvaart brengt steeds meer risico’s met zich mee. 
Door de intensiteit  en het vervoer van gevaarlijke stoffen wordt het t ransport  steeds risicovoller. 
Deze situat ie verdient dezelfde aandacht als transport  over de weg of het spoor. De Maas vormt 
daarnaast ook een barrière voor het fietsverkeer van en naar Venlo. Een fietspad langs de A67 
over de Maas biedt een oplossing voor dit  probleem. Wel dient dan nadrukkelijk gekeken te 
worden naar de gevolgen hiervan voor het veerpont. Het veerpont is een uniek verbindingsstuk 
tussen Grubbenvorst en Velden met toerist ische aantrekkingskracht dat behouden moet blijven. 
De entree van Grubbenvorst dient hier echter wel nog de nodige aandacht te krijgen.  
  
Over het openbaar vervoer kunnen wij weinig zeggen vanwege de onlangs geïmplementeerde 
wijzigingen door Veolia. De in het verleden verminderde waardering hing vooral samen met de 
reduct ie van het aantal busdiensten op de lijn Venlo-Venray. Ook werd de afstand tot  een 
opstapplaats als te groot ervaren. Hiermee is in het nieuwe rooster rekening gehouden en de tijd 
zal leren of dit  leidt  tot  een hogere waardering van het openbaar vervoer.  
 
 
Projectvoorstellen 
1.1 Onderzoek woningbehoefte (doelgroep, locat ies, dorpseigen st ijl) 
1.2 Creëren natuurlijke buffers naar industriegebieden en snelwegen 
1.3 Natuurlijke Maasoevers 
1.4 Verbreding agrarische sector 
1.5 Herinrichten Venloseweg 
1.6 Verminderen risico’s Maastransport  
1.7 Fietsbrug Maas 
1.8 Landschappelijke inpassing bedrijven 
1.9 Upgrading entree Grubbenvorst op o.a. Veerweg 
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2.1 Bedrijven en werkgelegenheid (huidig) 
 
De oriëntat ie van inwoners van Grubbenvorst op het werk in Venlo is af te leiden uit  de vraag 
waar de werkplek zich bevindt indien men niet thuis werkt.  
 
 In de  eigen kern Nie t in de  e igen kern, 

we l binnen de 
gemeente  

Buiten de e igen 
gemeente  

Grubbenvorst 23 12 66 
totaal  Horst a/d Maas 23 20 56 
 
De werkgelegenheid in Grubbenvorst zit  precies op het gemiddelde per kern van de gehele 
gemeente. De kern Horst zit  hier duidelijk boven met 33%. Toch vindt 57% de beschikbaarheid 
van werk in de kern Grubbenvorst onvoldoende. De werkgelegenheid buiten de gemeente zal 
vooral in Venlo gevonden worden.  
Voor de sociale structuurschets is ook gevraagd of men in de eigen woonkern een eigen bedrijf 
zou willen beginnen. De ondernemingszin in Grubbenvorst ligt  ongeveer op het gemiddelde van 
de totale gemeente, maar is minder dan in de kernen Melderslo, Meterik en America. Het betaalde 
werk in Grubbenvorst is als volgt verdeeld over de sectoren:  
 

� 41% dienstverlening (ondermeer verpleging, onderwijs); 
� 17% industrie; 
� 13%  handel/banksector; 
� 7% land- en tuinbouw; 
� 2% horeca/toerisme; 
� 2% bouw; 
� 18% anders. 

 
Grubbenvorst heeft  ten noorden van de kern een kleinschalig bedrijventerrein liggen. Dit  
bedrijventerrein is gunstig gelegen aan de rondweg. De bedrijven zijn goed bereikbaar zonder dat 
inwoners hiervan overlast ondervinden. Het beleid van de gemeente is in verband met de goede 
met ontsluit ingsmogelijkheden op de A73 gericht op concentrat ie van bedrijvigheid rond Horst. 
 
Recreatie  en toerisme 
Grubbenvorst heeft  een karakterist iek dorpshart  met diverse horecagelegenheden en een 
hotelaccommodatie. De aanliggende ijssalon geniet een bovenregionale en zelfs landelijke 
bekendheid. Ook ligt  het dorp aan het Pieterpad, een landelijke wandelroute. Grubbenvorst heeft 
hiermee een groot recreat ief potent ieel dat bij kan dragen aan de werkgelegenheid in het dorp. 
Zowel het dorp als de gemeente Horst aan de Maas hebben de ambit ie om dit  potent ieel te 
benutten. De gemeente staat niet  bekend als een toeristisch gebied, maar de regio wel. Vooral de 
Peel en de Maasvallei staan bekend als toerist ische trekkers. De toerist ische ontwikkeling van de 
gemeente wordt dan ook bezien vanuit  een regionaal kader en beperkt zich niet tot  de gemeente 
of enkele kernen. 
In de toerist ische strategie van Horst aan de Maas zijn enkele beleidslijnen uitgezet. Voor 
Grubbenvorst is het volgende relevant: 

� Versterken van het aanbod op het gebied van landbouw gerelateerde trekpleisters en 
natuur (champignons, asperges, oude gewassen, enz.). 
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� Focussen op het behoud van de huidige cultuurhistorische en landschappelijke waarden 
van de Maas en de Maasdorpen. 

� Watersport  heeft  een lage prioriteit  in de toerist ische ontwikkeling. 
Concrete projecten die de gemeente wil st imuleren zijn: culinaire manifestat ies, de ontwikkeling 
van kleinschalige logiesaccommodaties bij de boer en de aanleg van wandel- en fietspaden. 
 
Reconstructie  “Platteland in ui tvoering” 
Onder het Motto “Platteland in Uitvoering, een buitenkans voor Limburgers” worden in de 
komende 12 jaar een groot aantal projecten in het landelijke gebied van Limburg uitgevoerd, de 
reconstruct ie. De doelstellingen van de reconstructie zijn gericht op: 

� vermindering van de stank en ammoniakproblematiek; 
� versterking van de landbouw- en recreatiesector; 
� versterking van natuur en landschap; 
� meer ruimte voor natuurlijk watersysteem; 
� leefbaarheid in de dorpen. 

 
Binnen de reconstruct ie is tot  nu toe weinig aandacht geschonken aan Grubbenvorst. Uit  deze 
DorpsOntwikkelingsVisie kunnen wel projecten voortkomen die bijdragen aan de doelstellingen 
van de reconstruct ie. Dit  betekent dat het DOV niet alleen in moet gaat op de vraagstukken van 
de kern zelf, maar ook op het overgangsgebied tussen kern en buitengebied. Zo kan aanspraak 
gemaakt worden op geld dat beschikbaar is voor de ontwikkeling het plat teland. 
De omgeving rond het dorp bepaalt  voor een groot deel ook de kwaliteit  van het dorp zelf. De 
dorpsomgeving is bijvoorbeeld van belang voor de economische ontwikkeling, recreat ie en 
toerisme, vrijet ijdsbesteding, ident iteit  en welzijn van de inwoners. 
 

2.2 Bedrijven en werkgelegenheid (visie) 
• Grootschalige uitbreiding van bedrijfsterreinen in kernrandzone van het dorp is 

ongewenst en onnodig vanwege nabijheid bedrijfsterreinen Venlo en Horst. 
• Het winkelbestand / winkelcentrum mag uitgebreider (groeien) maar dit  dient 

geconcentreerd te worden op 1 locat ie om zo 1 sterk centrum te houden.. 
• Witveld dient een open natuurgebied te worden (geen windmolens en geen grootschalige 

agrarische bedrijvigheid). St imuleer agrariërs tot agrarisch natuurbeheer en ontwikkeling 
van producten en product iemethoden die goed zijn voor biologisch evenwicht en natuur. 
De agrariërs zijn voor behoud van landbouwgronden. 

 
Grubbenvorst is een dorp waar van oudsher de agrarische sector – en dan met name de 
aspergeteelt  – belangrijk is. Er liggen in het dorp echter belangrijke kansen om een 
(senioren)economie te ontwikkelen. De toenemende “verzilvering” van de bevolking – met name 
ook in Limburg – creëert  een duidelijke behoefte en vraagt een aanpak die specifiek op de wensen 
van deze doelgroep is gericht. Daarbij kan gedacht worden aan act iviteiten op het gebied van 
zorg- en dienstverlening, cultuur, vrije tijd en aan winkelvoorzieningen.  
Trends als de toenemende vrije t ijd en dagrecreat ie bieden Grubbenvorst kansen voor het 
ontwikkelen van bedrijvigheid in de toerist isch-recreat ieve sector zoals agrotoerisme, horeca en 
overnacht ingsmogelijkheden voor de hele regio. De ligging aan de Maas, de natuurlijke en 
cultuurhistorische kwaliteiten en de bestaande recreat ieve routes zoals het Pieterpad zijn daarbij 
belangrijke aanknopingspunten. De ontwikkeling van dit  toeristisch-recreat ief potentieel heeft een 
gunst ige invloed op de leefbaarheid van het dorp voor zowel senioren als ook de jongeren die 
voor de toekomstige ontwikkeling van het dorp zeker niet  vergeten moeten worden. Het creëert 
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een zekere dynamiek en levendigheid. Ook draagt het bij aan het behoud van voorzieningen en 
werkgelegenheid in het dorp. Het Vullinghsplein is – als het hart  van het dorp – uitermate 
geschikt voor kleinschalige ondernemers gericht op toerist isch-recreat ieve sector en horeca. Met 
name hier kan gestuurd worden op de eerder genoemde mogelijkheid om bij inbreiding te denken 
aan het combineren van woningen met andere (horeca/dienstverlenende) funct ies.  Opwaardering 
van het plein als knooppunt van recreatieve routes – met bijvoorbeeld terrasjes en muziek – kan 
de aantrekkingskracht op recreanten vergroten.  
 
Voor de ontwikkeling van het winkelcentrum verwijzen wij naar het volgende hoofdstuk “3.2 
Voorzieningen”.   
 

 
(Bedrijventerrein voor kleinschalige bedrijvigheid in Grubbenvorst behouden en evt. iets uitbreiden) 
 
Hoewel Grubbenvorst een gunst ige ligging heeft  ten opzichte van de snelwegen A73 en A67, is 
een grootschalige uitbreiding met industrie- en bedrijventerreinen in de zone A73-Grubbenvorst 
niet  gewenst. Het buitengebied rond Grubbenvorst staat al onder grote druk van de huidige 
bedrijventerreinen zoals de T radeport  en de veilingterreinen. Grubbenvorst beschikt zelf ook over 
een bedrijventerrein. Hier zal in de toekomst vooral ruimte zijn voor het ontwikkelen van 
kleinschalige bedrijvigheid voor lokale ondernemers. Enige uitbreidingsmogelijkheid hier lijkt  
vooralsnog uitsluitend haalbaar door verplaatsing van de tennisbanen (inbreiding). Uitbreiding 
door het vergroten van het industrieterrein wordt voorlopig als niet  wenselijk gezien door het 
grote aanbod in de nabije omgeving.  Om het lokaal ondernemerschap te bevorderen kan er een 
bedrijfsverzamelgebouw gerealiseerd worden waar (startende) ondernemers in gehuisvest kunnen 
worden. Het voordeel hiervan is dat met betrekkelijk weinig ruimte veel werkgelegenheid 
aangetrokken kan worden en dat ondernemers de kans krijgen om in eigen dorp te blijven 
investeren. Daarnaast zal de nadruk op het gebied van bedrijvigheid in Grubbenvorst 
voornamelijk komen te liggen op zorg en welzijn door de grote concentrat ie van deze sector in 
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Grubbenvorst. Aan de kernrand zal met name gekeken moeten worden naar mogelijkheden om 
“schone” agrarische ontwikkelingen te st imuleren waarbij met name gedacht kan worden aan 
boomteelt . Bedrijven hebben geen museumfunct ie en beleid dient derhalve rekening te houden 
met het in voldoende mate faciliteren van bedrijven (inclusief groei) om het bestaansrecht niet in 
gevaar te brengen.  
 
Projectvoorstellen 
2.1 St imuleren (senioren)economie met zorg-, woon-, culturele en recreat ieve arrangementen 
2.2 Aantrekken recreatieve bedrijvigheid 
2.3 Ontwikkeling recreat ief ‘hart ’ Vullinghsplein (centrumplan) 
2.4 Ontwikkeling van een compact en uitgebreid winkelcentrum (centrumplan) 
2.5 Imagovergrot ing, samenwerking recreat ieve ondernemers 
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3.1 Voorzieningen (Huidig) 

 
Bij voorzieningen kan onderscheid gemaakt worden tussen commerciële en niet-commerciële 
voorzieningen. Grubbenvorst beschikt  als grootste van de kleine kernen in de gemeente over een 
ruim aanbod van commerciële voorzieningen. In Grubbenvorst doet 57% de dagelijkse 
boodschappen in de eigen kern. Voor de gehele gemeente ligt  dit  op 38%. Ook ten aanzien van 
gezondheidsvoorzieningen is Grubbenvorst ruim bedeeld. Deze voorzieningen worden daarom 
ook niet gemist. Met de komst van Veolia is het openbaar vervoer sterk verbeterd. Aandacht 
verdient echter nog de opstapplaatsen en de daarmee gepaard gaande plaatsing van Abri’s. Naast 
het busvervoer zou het voor de ontsluit ing van het dorp m.n. richt ing Floriade van groot belang 
zijn als hier ook een treinstat ion aangelegd gaat worden. In het gemeenschapshuis ’t  Haeren 
vinden veel verenigingen en voorzieningen onderdak. De binnensportaccommodatie is hier 
gecombineerd met sociaal-culturele voorzieningen. De vraag in de piekuren neemt dermate toe 
dat een grondig onderzoek naar de toekomstige gebruiksmogelijkheden noodzakelijk is. Sport en 
cultuur zijn nauwelijks te combineren en voor de culturele act iviteiten is de huidige 
accommodatie niet  ingericht. 
Door de groei van het aantal kinderen in de leeft ijd van 12 tot  en met 18 jaar met ruim 100 zal de 
behoefte in Grubbenvorst  om een ontmoeting plek toenemen. 
Onderzoek door deskundigen is nodig om voor deze categorie jeugd hun plek te geven.  
Te denken valt  aan:  het onderzoeken naar de mogelijkheid van het plaatsen van een zo genaamde 
JOP (jeugd ontmoetingsplek) (schuilhut) aan de Veerweg nabij de lindeboom / 
hoogwaterpeilmonument. Deze hut zal dan tevens dienst kunnen doen voor toeristen als 
schuilhut. 
Onderzoek doen naar het opnieuw leven inblazen van jongerencentrum Xenon, die in het recente 
verleden is gesloten.  
 
De mate waarin gebruik gemaakt wordt van bestaande voorzieningen in Grubbenvorst komt tot 
uitdrukking in het onderstaande overzicht (bron: Lokale sociale structuurschets Horst aan de 
Maas 2005, Spark Result). 
 
Algemeen Bakker 

andere levensmiddelen 
supermarkt 
kleding & schoenenwinkel 
rijdende winkel 
bank 

88% 
81% 
82% 
28% 
19% 
93% 

Zorg Huisarts 
tandarts 
apotheek 
fysiotherapeut 
kerk (r.k.) 

89% 
67% 
93% 
49% 
61% 

Onderwijs peuterspeelzaal 
kinderdagverblijf 
basisschool 

15% 
10% 
35% 

sociaal-cultureel/sport  gemeenschapshuis 
jeugdsoos/clubhuis 
bibliotheek 
sportvelden 

55% 
12% 
71% 
28% 
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sporthal 
gymnast iekzaal 
manege 
café 
snackbar/eetcafé 
restaurant 

36% 
23% 

9% 
55% 
73% 
77% 

openbaar vervoer T reinstat ion 
bushalte 
lijntaxi/belbus 

11% 
30% 
24% 

 
In vergelijking met eerder onderzoek in 1999 blijkt uit  de sociale structuurschets 2005 dat het 
totale voorzieningenniveau in Grubbenvorst achteruit  gegaan is. Het aantal inwoners dat deze 
mening deelt  is gestegen van 24% naar 52%. Bovenstaande tabel is daarnaast erg oppervlakkig. 
Zo zegt deze niets over de bezett ingsgraad en het eventuele tekort  of overschot aan een bepaalde 
voorziening. Hiertoe zou een nader onderzoek noodzakelijk zijn. 
 
Speelvoorz ieningen 
Grubbenvorst valt  voor het spelen voor kinderen van 0-11 jaar uiteen in drie gedeelten: 

1. Noord: ten noorden van de Kloosterstraat; 
2. West: ten westen van de Baersdoncklaan-Burgemeester Cremersstraat; 
3. Oost: ten oosten van de Baersdoncklaan- Burgemeester Cremersstraat. 

 
Het laatste jaar is in Grubbenvorst veel gediscussieerd over de speelvoorzieningen in West-
Grubbenvorst. Rond het speelterrein in Middelreuvelt  hebben ouders zich georganiseerd en hun 
plannen aan de gemeente en dorpsraad voorgelegd. De beoordeling van de speelvoorzieningen in 
Grubbenvorst is het laagste van alle 10 de dorpen.  
Uit  het speelruimteplan Horst aan de Maas “Buitenspelen, ja leuk” van 2002, blijkt  dat 
Grubbenvorst relat ief minder speelplekken heeft  voor de 0 t /m 11 jarigen dan de andere kernen. 
Tegen deze achtergrond en de prognose van het aantal kinderen concludeert  de gemeente dat in 
de kernen Grubbenvorst en Horst de komende acht tot dert ien jaar toenemende aandacht voor de 
jeugd moet komen. Door de groei van het aantal kinderen in de leeft ijd van 12 tot en met 18 jaar 
met ruim 100 zal de behoefte in Grubbenvorst aan ontmoetings- en speelplekken sterk toenemen.  
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(Heel erg veel aandacht voor uitbreiding van het aantal speelplaatsen op diverse locaties in de toekomst) 
 
Te denken valt  aan het ondersteunen van de PUB (en de eventuele uitbouw en herinrichting van 
een Soos), het aanleggen van trapveldjes, maar ook het mogelijk maken van streethockey en het 
plaatsen een skatebaan en misschien zelf het creëren van een hangplek en een  ruige speelplek. 
Een aantal speelplekken moet in Grubbenvorst nog verder uit  ontwikkeld worden m.n.  
De locatie Noord : Speelvoorziening nabij basis school de Springweide (in volle gang). 
De locatie West : Speelvoorziening buurt  de Bosrand .  
Tevens zal er rekening gehouden moeten worden met een mogelijke tot  verplaatsing van de 
huidige speelplek Ericaplein op het moment dat hier gestart  wordt met woning bouw. 
Een belangrijk punt is het onderhoud van alle speelplekken (terreinen)door de Gemeente. Dit is 
van groot belang om de beoordeling van de speelvoorzieningen door de gebruikers naar een hoger 
plan te brengen . Momenteel is deze de laagste van alle 10 de dorpen .  
 
 
Naast de kleinschalige buurtspeelvoorzieningen beschikt Grubbenvorst in het buitengebied over 
een unieke speeltuin met een regionale funct ie. Deze speeltuin wordt jaarlijks bezocht door circa 
15.000 kinderen en is dankzij de inzet van t ientallen vrijwilligers en de steun van de gemeente 
geheel aangepast aan de huidige eisen zoals het at tract iebesluit . 
 
 
Welz i jn en Zorg 
De gemeente Horst aan de Maas heeft met de gemeente Sevenum en de zorginstellingen en 
zorgvragers een beleidskader ontwikkeld voor de aandachtsgebieden wonen, welzijn en zorg 
(Hospitality Consultants, juni 2002). Naast Horst en Sevenum wordt Grubbenvorst gezien als een 
hoofdkern. Dat heeft  alles te maken met de aanwezigheid van La Providence in Grubbenvorst. 
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La Providence heeft  zich de afgelopen jaren ontwikkeld van een kloosterbejaardenoord tot een 
algemene intramurale voorziening voor ouderen. Met name ouderen uit Grubbenvorst, Lottum, 
Broekhuizen en Blerick hebben de weg gevonden naar La Providence. Naast de intramurale 
voorzieningen biedt La Providence ook wijkvoorzieningen zoals dagverzorging, warme 
maalt ijden en kortdurend verblijf. De direct ie van La Providence sluit  niet  uit  dat de wijkfuncties 
worden uitgebreid met een restaurantvoorziening en accommodatie voor act iviteiten van de KBO 
Grubbenvorst. Opvallend is dat La Providence geen contacten of afstemming heeft  met het 
Wozoco De Zumpel in Grubbenvorst. De gemeente en de provincie daarentegen hebben in hun 
afsprakenkader vitale kernen en buurten de ontwikkeling van een wijksteunpunt/Wozoco 
Grubbenvorst op de jaarschijf 2006 geplaatst . Daar woont een concentrat ie van ouderen; een 
ideaal ontmoetingspunt voor alle ouderen in de kern.  
 
De act iviteiten op het gebied van mantelzorg 4 zit ten in Grubbenvorst rond het gemeentelijke 
gemiddelde. Opvallend is dat in Grubbenvorst relat ief meer dan in andere kernen gebruik 
gemaakt wordt van een persoonsgebonden budget.  
 
WMO  
De Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is aanstaande. Dat betekent voor de 
gemeente een enorme uitbreiding van taken op het terrein van huishoudelijke hulp, mantelzorg en 
welzijnsact iviteiten voor gehandicapten. De WMO betekent ook vooral een verschuiving van 
budgetten en verantwoordelijkheden van AWBZ instellingen naar de gemeenten en de burger. De 
gemeente regelt   na de invoering van de WMO niet alleen de vragen voor hulp, maar houdt zich 
tevens bezig met de omgeving van de mensen waar zich de vraag voordoet. De gemeenten zal in 
een beleidsvisie moeten aangeven of ze zich richt op algemene (welzijns-)voorzieningen, die 
voorkomen dat er een behoefte ontstaat naar zorgdiensten (aandacht voor preventie), of dat accent 
gelegd wordt op de individuele (curat ieve) en meer specialist ische zorgvraag. De gemeente Horst 
aan de Maas is verplicht een loket vorm te geven waar mensen met hun vragen om informatie, 
hulp en advies terecht kunnen. De gemeente wil in het Wozoco Grubbenvorst een wijksteunpunt 
ontwikkelen. Grubbenvorst juicht dit  toe en zou graag zien dat dit  steunpunt inderdaad in 
Grubbenvorst gerealiseerd wordt waar mensen uit  de doelgroep tevens terecht kunnen met vragen 
in algemene zin.. 
 
Lokaal sociaal be le id 
Lokaal sociaal beleid is integraal en heeft  relat ies met de zes dimensies van leefbaarheid die in dit 
dorpsplan ook belicht worden. In de nota Lokaal Sociaal Beleid van de gemeente Horst aan de 
Maas worden enkele belangrijke uitgangspunten, doelstellingen en thema’s vastgesteld. De vier 
thema’s en de voor Grubbenvorst relevante act iepunten zijn: 
 
Inspelen op vergrijzing 

� Ouderen st imuleren het heft  in eigen hand te houden. Daarbij wordt gewezen op de KBO, 
het Hobby Gilde en streekmuseum De Locht. De uitdaging voor de KBO is om ook de 
zorgbehoeft ige ouderen te bereiken (wellicht zelfs in een ruimte in La Providence). 

Vitaliseren van het platteland 
� Herbestemming van vrijkomende agrarische bebouwing op het gebied van wonen. 
� Mult ifunct ioneel gebruik van accommodaties (zoals gemeenschapshuizen, scholen). 

                                                 
4 Onder mantelzorg wordt hier verstaan minimaal eenmaal per week de verzorging van iemand in de 
omgeving in verband met ouderdom en ziekte. 
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� Ondersteunen van gecentraliseerde groepsprakt ijken van huisartsen en andere medische 
voorzieningen, voor het behouden van de medische zorg op het plat teland. 

� Projectvest iging Californië. 
� Herstel en bescherming van waardevolle landschappen. 

Inspelen op de individualisering van de samenleving 
� Zorgen voor aantrekkelijke ontmoetingsplaatsen in de openbare ruimte (dorpsplein). 
� Stimuleren van bestuurlijke schaalvergrot ing bij verenigingen (omni-verenigingen). 
� Verenigingen st imuleren tot  act ief jeugdbeleid. 
� Naschoolse act iviteiten voor verenigingen. 
� Wijkverenigingen st imuleren tot  wijkbeheer. 

Versterken van de objectieve en subjectieve veiligheid 
� Zorgen voor aantrekkelijke ontmoetingsplaatsen in de openbare ruimte. 
� Experiment Buurtbeheer: burgers meer (wijkverenigingen) zeggenschap geven over de 

inricht ing van hun wijk en hen betrekken bij de uitvoering. 
 

3.2 Voorzieningen (Visie) 
• Aandacht voor voldoende zorgvoorzieningen met het oog op “verzilvering” bevolking 
• Toerisme is goed voor leefbaarheid Grubbenvorst. Draagt bij aan behoud voorzieningen 

(horeca, fiets- en wandelpaden, natuur, cultuurhistorie) en werkgelegenheid. 
• Kansen benutten van Floriade, agro-toerisme. 
• Benut kansen voor (senioren)recreat ie en –toerisme 
• Ontwikkel een podium voor (kleine) kunsten. ’t Haeren: toneel, theater, cabaret. 

Tegelijkert ijd kijken naar mogelijkheden voor een alternat ieve locat ie voor 
sportmogelijkheden. 

• Met nieuwe init iat ieven aansluiten op bestaande wandel- en fietsroutes + aandacht voor 
rustpunten en schuilpunten. 

• Uitbreiding van themaroutes: Aspergeroute, Blauwe Bessen route, Rozen-route, 
bewegwijzering Gebroken Slot. 

• Realisat ie van een infozuil met informatie over openbaar vervoer, dorpsgids en 
interessante plekken in het dorp. 

• Uitbreiding van openbaar vervoer voor inwoners en recreanten 
• Uitbreiding van horeca en overnacht ingsmogelijkheden 
• Opknappen kern dorp: kiosk en omgeving. 
• Uitbreiding van hangplekken voor de jeugd, keten gedogen, meer voorzieningen voor de 

jeugd, kleine sportveldjes voor de jeugd, ruimte voor de jeugd. 
• Ideeën voor projecten:  

o Agrotoerisme (b.v. paddestoelerij) 
o Pieterpad verfraaien 
o Aanleg jachthaven voor passanten en dagrecreanten 
o Entree dorp vanuit  de Maas en op invalswegen verfraaien 
o Ontwikkeling van een gezellig Pastoor Vullinghsplein met terrassen en winkels 
o Ontwikkel thema-wandelroutes b.v. kunstroute of cultuurroute. 
o Aanleg wandel – en fietsroutes van Kessel naar Geysteren en verder 
o Aanleg nieuwe bosgebieden 
o Ligweide aan de Maas 
o Aanleg natuurijsbaan 
o Realiseer parkeervoorziening aan rand van het dorp 
o Realiseer meer banken en rustplaatsen langs wandel- en fietsroutes 
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o Maak een fietsbrug over de Maas (koppelen aan A67) 
 
Grubbenvorst heeft  ondanks haar dorpse schaal een divers voorzieningenaanbod. Wil het dorp 
zich presenteren als aantrekkelijk woondorp, dan is het belangrijk dat het aanbod voor jong en 
oud zo veel mogelijk in stand gehouden wordt en waar mogelijk zelfs wordt uitgebreid. Op het 
gebied van voorzieningen voor kunst en cultuur kunnen het Pastoor Vullinghsplein en 
gemeenschapshuis ’t  Haeren een centrale rol spelen. Gezien de forse toename van de vraag naar 
een cultureel podium is een onderzoek naar de haalbaarheid hiervan noodzakelijk. Het 
gecombineerde gebruik van ’t  Haeren voor cultuur en sport  levert  een ongewenst spanningsveld 
op en leidt  tot  een tekort  aan aanbod in de piekuren. Ten aanzien van de sportaccommodaties zou 
een onderzoek naar de samenvoeging van deze accommodaties op 1 locat ie wenselijk zijn. De 
voordelen van gezamenlijk gebruik van faciliteiten en de vergrot ing van de veiligheid zijn enkele 
posit ieve gevolgen voor de ontwikkeling van de sport  in Grubbenvorst.   
 

 
(’ t Haeren als nieuw cultureel podium na nieuwbouw van een centrale sportaccommodatie aan de Maas?) 
 
Verder is behoud en uitbreiding van het huidige winkelaanbod van essent ieel belang voor de 
leefbaarheid van het dorp. De ontwikkeling van winkels op de voormalige Boerenbond-locat ie 
kan de waarde van het winkelaanbod versterken. Hierbij moet echter expliciet  aandacht worden 
besteed aan de concentrat ie van het winkelaanbod zodat geen versnippering ontstaat. Tevens dient 
gekeken te worden naar uitbreidingsmogelijkheden op lange termijn. We zien dat het huidige 
winkelcentrum geen mogelijkheden biedt om uit te breiden vanwege de dichte bebouwing en de 
inkapseling van dit  centrum door hoogbouw welke te compact is neergezet.   



Grubbenvorst …  

… mooi dorp aan de Maas, aantrekkelijk voor bewoners en bezoekers! 

 24

 
(Nieuw compact centrum met diverse winkels en goede ontsluiting en parkeermogelijkheden?) 
 
Voor zowel de eigen inwoners als bezoekers is een goed openbaar vervoersnetwerk van groot 
belang. De mogelijkheden om gebruik te maken van openbaar vervoer in het dorp zijn ondanks de 
aanwezigheid van een spoorlijn beperkt. De aanleg van een treinstat ion ter hoogte van 
Grubbenvorst vergroot de bereikbaarheid van zowel het dorp als het toekomstige Floriade terrein. 
 
Een belangrijke voorwaarde voor het uitbreiden van de toerist isch-recreat ieve sector is het 
creëren van goede voorzieningen. Nieuwe fiets- en wandelroutes die bijdragen aan een goed en 
gevarieerd routenetwerk. Vooral het doortrekken van het fietspad langs de Maas naar Lottum 
verdient daarbij aandacht. Ook voor de St.Jan kapel nu op Venlo’s grondgebied moet een 
wandelpad ontworpen worden. 
Op en rond de Maas liggen kansen voor het ontwikkelen van watersportmogelijkheden zoals een 
passantenhaven en dagrecreat ieve voorzieningen op de oevers. Hierin past ook het uitbreiden van 
de aanlegplaats voor de Maashopper fietspendeldienst met een recreat ieplaats met tafel en 
zitbanken. Tevens kan gedacht worden aan het aanleggen van een zandstrand nabij de Sjeng 
Hermkens bank. Tenslotte kan ook de zandwinninglocat ie ten zuiden van Grubbenvorst na de 
exploitat ie worden ingericht voor recreat ieve doeleinden zoals zwemwater, een jachthaven en 
wandelgebied. Een gedegen visie en goede afspraken hieromtrent in een zeer vroeg stadium zijn 
hiertoe wel noodzakelijk. 
 
Er zijn in Grubbenvorst verschillende locat ies aan te wijzen die bij jongeren in gebruik zijn als 
ontmoetingsplaats. Het gaat dan met name om de locatie aan het Molenveld en in het park nabij 
de rotonde op de Kloosterstraat. Hier zouden eventueel enkele voorzieningen kunnen worden 
gerealiseerd, zoals banken, verlicht ing en parkeermogelijkheid voor scooters. 
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Hoewel het jongerencentrum Xenon in het recente verleden is gesloten, lijkt  er in Grubbenvorst 
toch behoefte te zijn aan een dergelijke voorziening voor jongeren. De dorpsraad kan haar 
medewerking verlenen aan een onderzoek tot  react ivering van een jongerencentrum. 
 
Projectvoorstellen 
3.1 Haalbaarheid accommodatie voor culturele voorstellingen en tegelijkert ijd onderzoek naar 

centralisat ie van verenigingsleven op nieuwe locatie. 
3.2 Ontwikkeling van woonzorgcombinat ie en uitbreiding met WMO loket. 
3.3 Concentratie en uitbreiding winkelaanbod 
3.4 Station Grubbenvorst 
3.5 Forse uitbreiding wandel- en fietspaden en verbinding tussen deze paden. 
3.6 Fietspad Grubbenvorst-Lottum langs de Maas 
3.7 Schuilhut voor toeristen in combinat ie met JOP 
3.8 Uitbreiding winkels en horeca met VVV steunpunt  
3.9 Ontwikkeling recreat ie aan de Maas en aanlegplaats Maashopper 
3.10 Aanleg passanten haven 
3.11 React ivering Jongerencentrum (en uitbouw met Soos) 
3.12 Uitbreiding aantal speelplekken (incl. streethockey en skatebaan) 
3.13 Aanleggen trapveldjes 
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4.1 Verenigingen en vrijwilligers 
 
De deelname aan een of meer van de 55 verenigingen in Grubbenvorst ligt  lager dan gemiddeld in 
de gemeente. Ook het vrijwilligerswerk ligt  in Grubbenvorst lager (56%) dan gemiddeld in de 
gemeente (70%). Toch laat Grubbenvorst een posit ieve ontwikkeling zien in het 
verenigingsleven. Ten opzichte van 1999 is het aantal leden gestegen met circa 4%. Uit  het 
leefbaarheidsonderzoek blijkt  echter dat slechts 8% van de inwoners vindt dat het 
verenigingsleven in Grubbenvorst vooruit  is gegaan en 15% vindt dat het achteruit  is gegaan.  
Lokale sociale netwerken – buren, familie, vrienden en verenigingen – vormen de ruggengraat 
van een dorp of regio. Deze netwerken kunnen een medium zijn waarlangs act iviteiten worden 
ontwikkeld. De relat ief lagere deelname aan verenigingen in Grubbenvorst houdt waarschijnlijk 
verband met het feit  dat er relatief veel verenigingen zijn t.o.v. het inwonertal , zeker in de 
zang wereld. Ook twee verdieners (er is minder vrije tijd) zijn een mogelijke oorzaak. 
Een andere mogelijkheid is dat er veel forensen in het dorp woonachtig zijn . De 
plaatsbetrokkenheid van deze groep is vaak geringer. Een jaarlijks terugkerende 
presentatie van alle verenigingen maakt het aanbod in Grubbenvorst zichtbaar. Het is een 
goede manier om nieuwe leden en vrijwilligers te werven. Tevens dient er zoals eerder 
aangegeven ruimte te komen voor expansie van het verenigingsleven op facilitair niveau. 
 
 

4.2 Verenigingen en vrijwilligers 
 

• Ontwikkel met verenigingen een gezamenlijke toekomstvisie voor het verenigingsleven 
en de binnen- en buitenaccommodaties in Grubbenvorst. Aandachtspunt hierbij is tevens 
de voorzieningen voor vrijwilligers en de bekendheid hierover. De dorpsraad wordt 
gezien als init iatiefnemer in deze visieontwikkeling. 

 
Door de grootte van het dorp kent Grubbenvorst nog een rijk verenigingsleven. Een groot deel 
van deze verenigingen is gehuisvest in ’t  Haeren en bij de plaatselijke Horeca. De 
tennisvereniging, de voetbalvereniging Jeu de boules vereniging , de ruiterclub, de jeugdclub en 2 
schietverenigingen hebben ieder hun eigen locaties in het dorp. Om ook in de toekomst een sterk  
en gezond verenigingsleven te houden kan een verdere samenwerking en concentrat ie van deze 
verenigingen noodzakelijk zijn. De mogelijkheden dienen middels een grondig onderzoek 
bekeken te worden. Door samen te gaan zullen accommodaties en de daarbij horende 
voorzieningen efficiënter worden ingericht, wat leidt  tot  rendabelere accommodaties die minder 
zwaar op de begrot ing van de verenigingen drukken. Samenwerking kan ook een minder zware 
druk bij vrijwilligers leggen. Daarnaast kan ook gedacht worden aan samenwerking met 
verenigingen uit de omliggende dorpen. Een eventuele verplaatsing/herstructurering van de 
huidige sportaccommodaties maakt tevens de ruimte vrij voor het ontwikkelen van woningen 
en/of bedrijvigheid. 
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(Een van de vele verenigingen met een eigen terrein op versnipperde locaties)  
 
 
 
Een jaarlijks terugkerende presentat ie van alle verengingen maakt het aanbod in Grubbenvorst 
zichtbaar. Het is een goede manier om nieuwe leden en nieuwe vrijwilligers te werven.  
 
Tenslotte kan er gedacht worden aan een intensivering van de kontakten tussen het 
verenigingsleven, de scholen de kinderdagverblijven etc. Verenigingen zullen in de toekomst 
steeds nauwer betrokken kunnen zijn bij act iviteiten op scholen, waarbij nu ook al onder meer 
gedacht wordt aan buitenschoolse opvang. 
 
Projectvoorstellen 
4.1 Samenwerking verenigingsleven 
4.2 Herstructurering (sport)accommodaties 
4.3 Gezamenlijke promotie verenigingen 
4.4 Intensivering samenwerking verenigingen, scholen en opvang 
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5.1 Belangenbehartiging en communicatie 
 
Door de fusie van de gemeente Grubbenvorst met de gemeenten Horst en Broekhuizen is er de 
afgelopen vijf jaar veel veranderd in de communicatiestructuur van gemeente en burgers. In het 
onderzoek voor de sociale structuurschets is gevraagd of  men vindt dat de gemeente de belangen 
van Grubbenvorst voldoende behart igt . Maar 11% vindt dat dit  het geval is. Dit is ruim onder het 
gemeentelijk gemiddelde van 21%. Door de ondervraagden wordt aangegeven dat de 
betrokkenheid van de gemeente bij Grubbenvorst groter zou moeten zijn (52%). Er dient meer 
voorlicht ing gegeven te worden en er dienen meer inspraakavonden plaats te vinden. De thema’s 
waar bewoners zelf graag meer bij betrokken willen worden, zijn speel- en groenvoorzieningen, 
verkeersveiligheid en welzijn. Verder worden genoemd het woningbouwbeleid, de ruimtelijke 
ordening en de Floriade. 
In de kern Grubbenvorst krijgt de eerste stelling over gemeentelijk bestuur ‘ik vind dat de 
gemeente goed bestuurd wordt’ 25% aanhang, hetgeen onder het gemeentelijk gemiddelde (33%) 
ligt  en 22% vindt dat het gemeentebestuur er goed in geslaagd is belangrijke problemen op te 
lossen (stelling 2).  Van de bewoners is 13% het eens met stelling 3 ‘het gemeentebestuur weet 
wat er onder de mensen speelt’ en 39% is akkoord met de stelling dat ‘het gemeentebestuur niet 
in de mening van mensen is geïnteresseerd’. Uit  de toelicht ing van de bewoners blijkt  dat men 
naast kwest ies rond ‘De Knip’ en de speeltuin, ook het gebrek aan goede communicat ie heeft  
laten meespelen bij de beoordeling. Men wenst dat het ambtelijk apparaat resultaatgerichter is en 
dat Grubbenvorst niet  als aanhangsel van Horst wordt ervaren. 
 
Grubbenvorst heeft  in 2000 een dorpsraad gekregen die in 2002 met de “Toekomstvisie kern 
Grubbenvorst” haar agenda voor de komende jaren heeft  vastgesteld.  
 
5.2 Belangenbehartiging en communicatie 

• Pers: Regionaal nieuws in Dagblad uitbreiden met zodat edit ie Venlo en Venray kunnen 
vervallen en er 1 edit ie is met nieuws over beide gebieden door uitbreiding van katern 
regio met 1 pagina.  

• Regionale omroep Venlo en Horst dienen beide te ontvangen te zijn. 
 
De dorpsraad vertegenwoordigt de inwoners van het dorp en hun belangen en is als zodanig een 
belangrijke gesprekspartner voor overheden, maar ook voor andere organisat ies. Een goed contact 
tussen dorpsraad en dorpsbewoners is daarom van belang voor het creëren van draagvlak en het 
signaleren van wensen en problemen. De dorpsraad wil haar legit imiteit vergroten door meer te 
communiceren met de bewoners van Grubbenvorst, en daarbij te laten zien wat de activiteiten zijn 
en welke resultaten zijn behaald. Inwoners zullen ook meer bij beslissingen worden betrokken. 
De dorpsraad wil zo voorkomen dat ze gezien wordt als een extra bestuurslaag. De dorpsraad zal 
voor haar act iviteiten en projecten werkgroepen in het leven roepen, waarin naast dorpsraadleden 
vooral ook inwoners met specifieke kennis of interesses deelnemen. Door de structuur van 
werkgroepen worden inwoners betrokken bij de ontwikkeling van het dorp en worden draagvlak 
en act iebereidheid in het dorp vergroot. De Dorps Ontwikkelings Visie vormt hiervoor een mooi 
uitgangspunt. 
 
Voor het dorp is de gemeente de belangrijkste partner bij het uitvoeren van wensen en ideeën. 
Andersom is de wens van het dorp een belangrijke bron voor het ontwikkelen van gemeentelijk 
beleid. De dorpsraad speelt  hierin een belangrijke rol als aanspreekpunt binnen het dorp. De 
dorpsraad en de gemeente moeten elkaar zien als betrouwbare partner bij de ontwikkeling van 
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Grubbenvorst. Ze zullen daarvoor een posit ieve houding jegens elkaar moeten aannemen. Deze 
visie kan daarbij een grote rol spelen. Door projecten uit  de visie gezamenlijk op te pakken 
kunnen dorp en gemeente de relat ie verbeteren.  
 
Het dorp zal zich meer gaan oriënteren op kansen die provinciale en landelijke ontwikkelingen op 
het gebied van ruimtelijke ordening, leefbaarheid en welzijn bieden. Deze ontwikkelingen bieden 
kansen voor het vergroten van de leefbaarheid en vitaliteit  van het dorp. Daarbij past ook een 
betere relat ie en samenwerking met de provincie.  
 

 
(Goede locaties voor de jeugd zijn van essentieel belang voor de toekomst) 
 
Een doelgroep die speciale aandacht van de dorpsraad vraagt is de groep Jeugd en Jongeren. Ook 
zij zijn inwoners van Grubbenvorst en hebben hun wensen ten aanzien van hun leefomgeving. De 
dorpsraad wil deze groep daarom act iever bij ontwikkelingen betrekken en hen vaker naar hun 
wensen vragen. Ook de gemeente zal vaker het directe contact met de jongeren in Grubbenvorst 
moeten zoeken en hen bij beleidsvorming en –uitvoering betrekken. Hoewel de doelgroep niet 
alt ijd makkelijk te definiëren is, en soms last ig te bereiken lijkt , wil de dorpsraad haar aandacht 
richt ing Jeugd en Jongeren toespitsen op de volgende vier leeft ijdscategorieën: 

- onder de 12 jaar; 
- van 12 tot  16 jaar; 
- van 16 tot  20 jaar; 
- 20 jaar en ouder. 

Gaat het bij de eerste categorie vooral om onderwerpen als speelvoorzieningen en 
verkeersveiligheid, bij de andere categorieën staan vooral vrijetijdsbesteding en uitgaan hoog op 
de agenda. In de categorie 20 jaar en ouder beginnen werkgelegenheid en woonwensen een rol 
van betekenis te spelen.  
Vooral voor de categorie van 12 tot  16 jaar zal extra aandacht nodig zijn. Deze groep valt vaak 
buiten de boot omdat ze nog niet welkom zijn in cafés en jongerencentra en te oud zijn voor de 
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speeltuin. De dorpsraad zal de groep Jeugd en Jongeren in hun eigen omgeving opzoeken om er 
achter te komen wat hun wensen en ideeën zijn. Dit  kan via de school, De Pub of via het 
verenigingsleven, maar ook door de jongeren op straat aan te spreken. Daarnaast kan de 
dorpsraad een stimulerende rol spelen in de relatie tussen jongeren en hun omgeving of buurt . 
 
Projectvoorstellen 
5.1 Inzage in projectvoortgang/resultaat, draagvlakvergrot ing dorpsraad 
5.2 Instellen van werkgroepen 
5.3 Samen met gemeente projecten init iëren 
5.4 Oriëntat ie op bovenlokale ontwikkelingen 
5.5 Actieve benadering van de doelgroep Jeugd en Jongeren  
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6.1 Identiteit 

 
Een ruime meerderheid van de bevolking vindt dat Grubbenvorst een eigen ident iteit  heeft . De 
inwoners zijn ook van mening dat de huidige ident iteit  zoveel mogelijk behouden moet blijven. 
Belangrijke factoren die bijdragen aan de huidige ident iteit  zijn de grote aspergecultuur rond het 
dorp, de ligging aan het Pieterpad, het gezellige centrum (Vullinghsplein) de ligging aan de Maas 
en de horeca. Zelfs het feit  dat Grubbenvorst een echt forenzendorp is – inwoners werken voor 
een groot deel in Venlo – bepaalt  de ident iteit  van het dorp.  
 
Hoewel vaak wordt beweerd dat forenzen weinig tot  geen binding met het dorp hebben, blijkt uit 
het leefbaarheidsonderzoek van de gemeente dat de meerderheid van de inwoners een mate van 
trots heeft  ten aanzien van het dorp. In vergelijking met onderzoek in 1999 blijkt dat de 
verbondenheid met het dorp erg groot is. Ruim 70% van de inwoners heeft  een sterke binding met 
het dorp, tegenover 55% in 1999. Deze groei is deels te verklaren door de opname van de 
zelfstandige gemeente Grubbenvorst in de nieuwe gemeente Horst aan de Maas. 
 

6.2 Identiteit 
 
Hoewel Grubbenvorst bekend staat als aspergedorp en forenzendorp, wil het zich in de toekomst 
profileren als dorp aan de Maas waar het prettig wonen is en waar men goed kan recreëren. 
Daarbij passen goede voorzieningen en een nadrukkelijkere oriëntat ie op de Maas.  
 
(Grubbenvorst en de verbondenheid met de Maas) 

 
De aanwezigheid van voorzieningen, een bloeiend verenigingsleven en een gezellige dorpskern 
dragen bij aan een sterke dorpsident iteit. Er moet alles aan gedaan worden om deze kwaliteiten te 
behouden en waar mogelijk te versterken. 
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Ook de nieuwkomers zullen na een aantal jaren een steeds sterkere binding met het dorp krijgen. 
Door deze groep direct act ief bij het dorpsleven te betrekken, kan die band worden verstevigd. 
Een persoonlijke verwelkoming van nieuwe inwoners met een lokaal get int  welkomstkaart of een 
informatiekrantje kan daarbij een rol spelen. De persoonlijke benadering en act ieve houding 
creëert  een vertrouwen en schept een band. 
 
Projectvoorstellen 
6.1 Heroriëntatie op de Maas 
6.2 Aandacht voor plaatselijke historie en tradit ies 
6.3 Welkomstpakket nieuwe inwoners 
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7. Dorps Ontwikkelings Plan 
 
In voorgaande hoofdstukken zijn per thema projectvoorstellen genoemd. Deze voorstellen zullen 
moeten worden uitgewerkt in een Dorps Ontwikkelings Plan (DOP). Per project wordt een aantal 
zaken – zoals locat ies, betrokken part ijen en specifieke aandachtspunten – nader onderzocht. Ook 
worden in het DOP prioriteiten voor de korte, middellange en lange termijn gemaakt. Het DOP 
vormt hiermee de agenda voor de ontwikkeling van het dorp. In onderstaand schema staan de 
projectvoorstellen op een rij in volgorde van prioriteit . 
 
Strategisch (5 tot 15 jaar) 
1.1 Opmaak integrale gebiedsvisie Grubbenvorst inclusief kernrandzone’s en buitengebied.   
1.2 Opmaak woningbehoefte onderzoek en kwaliteit  afzetten tegen kwantiteit . 
1.3 Uitwerken van plannen t .a.v. creëren natuurlijke buffers naar industriegebieden en snelwegen. 
1.4 Ontwikkeling van toerist ische aantrekkelijkheid door natuurlijke wandel- en fietsroutes welke 

daarnaast tevens aansluiten op bestaande route’s en gebruik makend van het voordeel van het 
Pieter pad. 

1.5 Versterking van het centrum op de huidige of een nieuwe locat ie door centralisat ie van het 
winkelaanbod en voldoende ruimte voor eventuele nieuwkomers. 

1.6 Versterking van het centrum door posit ieve impuls naar horeca rond het Vullinghsplein en 
upgrading van dit  plein. 

1.7 Haalbaarheidsonderzoek naar toekomst verenigingen en accommodaties. Hierbij leeft  
duidelijk de wens om sport  en cultuur te scheiden en te bekijken of centralisat ie van het 
verenigingsleven mogelijk is op een compleet nieuwe locat ie (bij voorkeur aan de Maas).  

1.8 Ontwikkeling van openbare en commerciële ruimte aan de Maas. Inclusief een gedegen plan 
van aanpak voor de lange termijn op de locat ie van de zogenaamde zand 
verwerkingsinstallatie. 

1.9 Verbreding agrarische sector met de focus op boomteelt  en instandhouding van de 
akkerbouw. 

1.10 St imuleren (senioren)economie met zorg-, woon-, culturele en recreat ieve arrangementen. 
De leefomgeving waarin bezoekers en inwoners van Grubbenvorst zich ophouden is 
belangrijk. Er dient met name gestuurd te worden op een goede bereikbaarheid en de rust en 
ruimte om de dagelijkse hect iek even te vergeten. Om Grubbenvorst heen is meer dan 
voldoende ruimte voor industrialisering en ontwikkeling. Het is daarom, mede gezien de 
sterke aanwezigheid van zorgvoorzieningen, van belang om de rust met rust te laten. Hiermee 
kan Horst aan de Maas zich naast de ontwikkeling van aantrekkelijke agrarische gemeente 
ook blijven ontwikkelen als een gemeente met een goede balans tussen wonen / werken / rust 
en ruimte, waar ook afgeschakeld kan worden.      
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Tactisch (1 tot 5 jaar) 
2.1 Realisat ie van nieuw compact centrum (uitbreiding winkel aanbod) en creëren van ruimte 

voor toekomstige ontwikkeling. Focus hierbij tevens op (reeds aanwezige) en hiermee 
gepaard gaande verkeersstromen en parkeerproblematiek.   

2.2 Realisat ie van verblijfsgebied Vullinghsplein met herinrichting van dit  plein en oplossing 
voor de parkeerproblematiek op dit plein. 

2.3 Veilige bereikbaarheid voor zowel auto’s als fietsers vergroten door aanleg van 3 fietspaden: 
Naar Sevenum als gevolg van de ontwikkelingen van klavert je 4 waardoor fietsverkeer anders 
in het gedrang zou komen en veiligheid niet  meer gegarandeerd kan worden.    
Naar Horst via de Witveldweg vanwege toenemend verkeer op de Californische weg en de 
kortere route over de Witveldweg welke tevens kan dienen al toerist ische weg waardoor deze 
intensief gebruikt  kan gaan worden door fietsers in aansluiting op de hier tevens aanwezig 
zijnde fietsroutes. De opt ie om over de Californische weg naar Horst te fietsen wordt 
nauwelijks gebruikt  door de scholieren (welke in aantal toeneemt) als gevolg van de omweg , 
laat staan door de toerist ische fietsers.   
Naar Venlo/ Blerick langs de veiling en aansluitend op het reeds aanwezige fietspad (zie 
onderstaand). 

2.4 Herinrichten Venloseweg. Knip verwijderen en fietsluw maken. Auto’s hoeven niet langer 
geweerd te worden en kunnen deze pracht ige invalsweg naar Grubbenvorst gebruiken. 
Uiteraard dient hier aandacht te blijven voor het karakter van deze weg en dient dit gezien te 
worden als een toerist ische weg en geen verbindingsweg.   

2.5 Doortrekken fietspad naar Blerick / Venlo langs het veilingterrein. Hierdoor ontstaat een 
veilige fietsverbinding van en naar Blerick voor nu en voor de periode van een eventuele 
aanwezigheid van de zandwinninginstallat ie.  

2.6 Plan ten aanzien van scheiding verkeersstromen door aanleg van extra op- en afrit in kader 
Klavert je4. Vermenging van lokaal / regionaal en  nat ionaal verkeer op 1 traject wordt als 
zeer onwenselijk gezien en tast de bereikbaarheid en ontsluit ing van Grubbenvorst in ernstige 
mate aan. Verkeersplan zal hier uitkomst moeten bieden en voorzien in oplossing voor dit 
latente probleem. Lokale wegen zoveel mogelijk los laten liggen en niet betrekken in nieuwe 
plannen. 

2.7 Realisat ie podium voor culturele evenementen. Op dit  moment is er geen ruimte of 
accommodatie welke is uitgerust voor culturele evenementen. Het aantal culturele 
evenementen neemt echter hand over hand toe en is zelfs nauwelijks meetbaar omdat 
sommige bij voorbaat al als onhaalbaar moeten worden gekenmerkt vanwege het ontbreken 
van de ruimte hiervoor. Verplaatsing van evenementen welke zo kenmerkend zijn voor de 
leefbaarheid van de samenleving en maatschappelijke normen en waarden naar een naburige 
kern is onwenselijk. Erg veel aandacht gaat dan ook uit  naar het realiseren van een 
accommodatie voor dit  soort  evenementen en de toenemende behoefte hieraan. Of dit  
ingepast kan worden in de huidige accommodatie ’t  Haeren is zeer twijfelacht ig vanwege de 
tegenstrijdige belangen met de sportact iviteiten. De oplossingsrichting gaat naar realisatie van 
een nieuw podium voor culturele activiteiten of ombouw van ’t  Haeren voor deze activiteiten 
en realisat ie van een nieuw sportcomplex.  

2.8 Aanleg stat ion Grubbenvorst met goede bereikbaarheid. Mede gelet op de komst van de 
Floriade en de gebrekkige verbinding naar dit  gebied en het toekomstige glastuinbouwgebied 
Californië biedt kansen voor de aanleg van een station in Grubbenvorst. Naast deze 2 
gebieden en bijbehorende gebruikers zou ook de groeiende veiling hier gebruik van kunnen 
gaan maken mits de locat ie goed gekozen is.   
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2.9 Opmaak grenzen t .a.v. uitbreiding Merlderslosche Weiden + overgang. Aandacht voor 
groeimogelijkheden van dit  industrieterrein maar tevens meteen aandacht voor te 
grootschalige ontwikkelingen in de richt ing van Grubbenvorst waarbij een grote bufferzone 
met natuurlijke elementen een vereiste is. We willen de ontwikkeling niet tegenhouden maar 
wel waken voor een balans in ontwikkelingen een de leefbare omgeving met rust en ruimte. 

2.10 Opmaak grenzen t .a.v. uitbreiding glastuinbouwgebied Californië + overgang. Aandacht 
voor groeimogelijkheden van dit  tuinbouwgebied maar tevens meteen aandacht voor te 
grootschalige ontwikkelingen in de richt ing van Grubbenvorst waarbij een grote bufferzone 
met natuurlijke elementen een vereiste is. Voorstel is dan ook om de snelweg A73 deze 
scheiding te laten zijn en vanaf de snelweg tot aan Grubbenvorst een overgangszone te 
creëren waarbij deze zowel de licht als de geluidshinder tot  een minimum beperkt. We willen 
de ontwikkeling niet tegenhouden maar wel waken voor een balans in ontwikkelingen een de 
leefbare omgeving met rust en ruimte.  

2.11 Opmaak grenzen t .a.v. uitbreiding veiling + overgang. Bij de 2de fase van aanpassing van 
het bestemmingsplan zal de veiling Grubbenvorst steeds dichter naderen. Naast deze 2de fase 
willen wij ook nu al kijken naar de eventuele 3de fase. De veiling dient de ruimte te krijgen 
om te groeien, mits tegelijkert ijd oog is voor de invulling van de bufferzone tussen de veiling 
en Grubbenvorst. De rondweg op het veilingterrein dient bij voorkeur de buitenring te zijn 
waardoor de bedrijven met de aantrekkelijkere voorzijde naar Grubbenvorst gesitueerd zijn 
en zorg kunnen dragen voor een natuurlijke overgang. In tegenstelling tot  de achterzijde van 
de gebouwen die vaak hoog en onaantrekkelijk zijn en daarom niet richt ing dorp zouden 
moeten staan. Inpassing van de veiling als leuke verlenging van wandelpaden en toeristische 
routes zou een zeer leuke kwinkslag zijn naar de verbondenheid van deze veiling met 
Grubbenvorst.   

2.12 Gebiedsvisie Witveldweg zonder grootschalige agrarische bedrijvigheid of windmolens. 
Gebied tussen Melderslo / Lottum en Grubbenvorst moet o.i. bestemming agrarisch hebben 
en houden waarbij kleinschalige bedrijvigheid gest imuleerd en gefaciliteerd moet worden. 
Grootschalige ontwikkelingen verstoren de balans in dit  gebied welk nog veel 
landschappelijke kenmerken heeft  en mooi aansluit op aanwezige fiets- en wandelpaden in 
een bosrijke omgeving. 

2.13 Opmaak plan t .a.v. zandwinningslocat ie. Dit  plan biedt evenveel kansen als bedreigingen 
voor Grubbenvorst als omgeving. Het is dan ook de kunst om van de bedreigingen een kans 
te maken. Belangrijk hierbij zijn: Hoe wordt gedurende lange t ijd de veiligheid 
gegarandeerd? Hoe wordt gedurende lange tijd de overlast teruggedrongen? Welke kansen 
biedt dit  voor ontwikkelingen in Grubbenvorst welke anders niet haalbaar zouden zijn? Hoe 
wordt de overlast gecompenseerd (ook financieel). Maar als allerbelangrijkste: Hoe kunnen 
borgen dat dit  gebied op lange termijn (na vertrek van de installat ie) wordt ingericht conform 
wensen van de inwoners van Grubbenvorst voor eigen gebruik en gericht het vergroten van 
de toerist ische aantrekkingskracht. Een verblijfsaccommodatie en zwem- en 
watersportmogelijkheden zijn enkele voorbeelden. Tevens dient hierbij rekening gehouden te 
worden met de bereikbaarheid van dit  gebied t .z.t. met de fiets of openbaar vervoer en 
middels de dan hopelijk aangelegde wandel- en fietspaden welke als rode draad door het 
gebied o.a. naar de Kasteelse Bossen voeren.       

2.14 Opmaak plan t.a.v. Maascorridor en invulling hiervan waarbij woningbouw geen               
voorkeur verdient vanwege het private karakter hiervan. Om Grubbenvorst naar de Maas te 
brengen of de Maas naar Grubbenvorst dient de openbare ruimte tussen het dorp en deze 
rivier heringericht te worden. In de plannen van de Maascorridor is al sprake van het 
verleggen van de Maas richting Grubbenvorst. Naast de bedreigingen biedt dit  ook kansen op 
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recreat ief gebied. 
 
 
 

         (Zeer uitgebreide mogelijkheden voor faciliteiten aan het water in de toekomst) 
 
 
Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan de realisatie van een geheel nieuw sportcomplex met  
uitzicht op en eventueel een pracht ig panoramaterras aan de Maas. Hier zouden alle bestaande 
verenigingen samengebracht kunnen worden op één unieke locat ie, zou de samenwerking tussen 
deze verenigingen versterkt  kunnen worden en zouden de verenigingen kunnen profiteren van 
gezamenlijk gebruik van verschillende faciliteiten. Eventueel kan zelfs gedacht worden aan een 
combinat ie met Horeca (restaurant). Tevens komt door de samenvoeging ruimte vrij op de 
huidige locat ies van deze verenigingen in Grubbenvorst ten behoeve van bijvoorbeeld 
woningbouw of kleinschalige industrie. Daarnaast zou er uitbreiding van een aantal sport- 
verenigingsfaciliteiten kunnen komen (bijv. roeien / kanoën / zeeverkenners / jachthaven / etc.) 
Hierdoor zouden diverse nieuwe init iat ieven aangewakkerd kunnen worden en zou de gemeente 
ook voorzieningen kunnen bieden die de naam “Horst aan de Maas” eer aan zouden doen. 
Woningbouw verruilt  de publieke ruimte voor private ruimte hetgeen de Maas onbereikbaar zou 
maken voor de toekomst. Dit  is een onwenselijke situatie gezien bovenstaande opportunit ies.     
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Operationee l (binnen 1 jaar) 
3.1 Doortrekken toerist isch fietspad Lottum-Grubbenvorst en aankleding middels rustpunten. 
3.2 Uitbreiding speelgelegenheden (aantal locat ies). 
3.3 React ivering Jongerencentrum. 
3.4 Vergroten veiligheid van verschillende locat ies door installeren van openbare verlicht ing. 
3.5 Vergroten aantrekkelijkheid van Grubbenvorst door vervanging van huidige verschillende 

lantaarnpalen door 1 soort aantrekkelijke paal.  
3.6 Uitbreiding aanlegplaats Maashopper 
3.7 Vergroten van aantrekkelijkheid van Grubbenvorst door plaatsing welkomst- en 

evenementenborden op invalswegen. 
Upgrading van de entree vanaf de M aas 
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Bronvermelding 
 
 
� Afsprakenkader vitale kernen en Buurten, gemeente Horst aan de Maas en Provincie 

Limburg, januari 2005 
 
� Buitenspelen, ja leuk: Speelruimteplan Horst aan de Maas, november 2002 
 
� Dorpsplannen in Limburg, Vereniging Kleine Kernen Limburg, mei 2005 
 
� Foto per Kern: regio Horst aan de Maas-Sevenum, Spark Result , december 2005 
 
� Leefbaarheid in Horst aan de Maas: tweede Lokale Sociale Structuurschets van de gemeente 

Horst aan de Maas, Spark Result , september 2005. 
 
� Lokaal Sociaal beleid, hoofdpunten van beleid rond sociale thema’s, gemeente horst aan de 

Maas, april 2005 
 
� Rapportage visieontwikkeling Wonen, Welzijn en Zorg gemeente Horst aan de Maas, 

Hospitality Consultants, juni 2002 
 
� Toekomstvisie kern Grubbenvorst, Dorpsraad Grubbenvorst, 2002 
 
� Toerist isch-recreat ieve strategie voor de gemeente Horst aan de Maas, Lagroup, december 

2002 
 
� Volkshuisvest ingsplan 2004-2008, gemeente Horst aan de Maas, augustus 2004 
 
� Voorontwerp bestemmingsplan buitengebied, gemeente Horst aan de Maas, oktober 2005 
 
� Woningbouwprogramma 2005, gemeente Horst aan de Maas, 2004 
 
 
 
 
 


