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                     Er is een bevolking in Milsbeek, die wenste dat eenieder vooruit keek. 

                     Zij klommen erin en deden dat SL!M, met grote belangstelling in een week. 
          

                                        Adriaan de Winter 
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Voorwoord 

Het idee om dit dorpsontwikkelingsplan van Milsbeek te ontwikkelen ontstond een jaar 

geleden. Na een oproep in het parochieblad bleek al snel dat een groep dorpsbewoners er 

samen de schouders onder wilde zetten. Vergaderingen en bewonersbijeenkomsten bleken 

vruchtbaar, vele creatieve ideeën en concrete wensen over de leefbaarheid van het dorp 

waren het resultaat. Bovenal lieten de bewoners horen trots te zijn op “hun Milsbeek” en op 

de manier waarop we in Milsbeek met elkaar omgaan. Dit moeten we koesteren in een tijd 

waarin veranderingen elkaar snel opvolgen, bezuinigingen de overhand hebben en de 

overheid zich steeds verder terugtrekt. Meer nog dan in het verleden zullen de 

dorpsbewoners elkaar in de toekomst nodig hebben en zal er constructief gewerkt moeten 

worden aan de leefbaarheid. Daarom ontstond dit plan en werd de stichting “Samen Leven In 

Milsbeek” opgericht, afgekort SL!M, een toepasselijke naam met de mooie afkorting. Namens 

de voorbereidingsgroep wens ik SL!M en haar dorpsbewoners veel succes bij de uitvoering 

van dit plan. 

    Mart van Boekel,  

voorzitter voorbereidingsgroep 
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Inleiding 

Op weg naar een dorpsontwikkelingsplan (DOP). Milsbeek is een prachtig dorp, gelegen 

in een schitterende omgeving tussen de Maas en het Reichswald. Vele verenigingen en 

belangenorganisaties zorgen voor een gevarieerd aanbod van activiteiten in het dorp. Maar 

nog belangrijker: zij dragen bij aan een prettige leef- en woonomgeving. Dit willen we 

natuurlijk graag zo houden. Behoud en benodigde ontwikkeling gaan echter niet vanzelf, 

gestructureerde aandacht en inzet van inwoners zijn nodig. Gelukkig voelen veel inwoners 

van Milsbeek zich betrokken en zijn ze bereid zich in te zetten voor de toekomst van hun 

dorp. Dit bleek al bij de voorbereiding van dit plan waarbij de kiem is gelegd door een groep 

van 8 inwoners, die na een oproep in het parochieblad versterking kregen van nog eens 15 

personen. De werkgroep DOP heeft in 2011 hard gewerkt aan de totstandkoming van dit 

dorpsontwikkelingsplan, een toekomstplan voor ‘De Milsbèk’. 

 

 

 

 

Bij het opstellen van deze DOP hebben de inwoners hun stem goed kunnen laten horen. In 

april 2011 zijn er 2 bijeenkomsten gehouden, waarbij de dorpsbewoners de gelegenheid 

kregen hun tevredenheid, maar ook hun ongenoegen en wensen over het dorp kenbaar te 

maken. Ook de kinderen van de basisschool hebben zich uitgesproken. De inbreng van 

volwassenen en kinderen is door de werkgroep DOP gebundeld en met de belangrijkste 

accenten in juli 2011 gepresenteerd. Opnieuw zijn alle inwoners voor deze presentatie in het 

gemeenschapshuis ‟t Trefpunt uitgenodigd. Daarmee is de basis gelegd voor de agenda van 

de toekomst die op hoofdlijnen wordt beschreven in hoofdstuk 6 en waarvan details worden 

gegeven in bijlage 1. In augustus is nog een zienswijze ontvangen van het Buurtcomité 

Bloemenstraat en omgeving. Onderwerpen uit deze zienswijze zijn voor zover van 

toepassing aanvullend verwerkt in dit plan. 

 

De werkgroep DOP heeft eind 2011 haar werk afgerond met dit dorpsontwikkelingsplan en 

met de oprichting van de stichting SL!M: Samen Leven In Milsbeek. Dit document is het 

startdocument voor de stichting. 

 

 

 

 

 

Het is voor bewoners SL!M een actieve bijdrage te leveren. Immers,  

werken aan het Milsbeek van vandaag is werken aan de kwaliteit van de toekomst. 

 

Het doel van dit dorpsontwikkelingsplan is de kwaliteit van de leefomgeving in Milsbeek te bevorderen, 

 zowel voor het heden als voor de toekomst. 
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Milsbeek in een notendop 

Milsbeek ‘dik de moeite waard’, zo zou je - met een knipoog naar de slagzin van de 

wandelroute ‘Rondje Milsbeek’ - dit kerkdorp van de gemeente Gennep kunnen typeren. 

 

Het dorp ligt in het „Maasdal‟en het „Niersdal‟. Een prachtige plek tussen de beboste 

stuwwal van de Sint Jansberg en het Reichswald in het oosten en de rivier de Maas in het 

westen. De fraaie ligging in het Maasduinengebied gaat samen met een rijke afwisseling van 

weelderig natuurschoon. Naast deze ruimtelijke kwaliteit heeft Milsbeek mooie 

cultuurhistorische en toeristische elementen, die deels nog 

onontgonnen zijn. De oude pottenbakkerij is een juweeltje „in de dop‟ 

met veel potentie. De oorlogsbegraafplaats en de oude panden mogen 

er zijn. Wat te denken van het oude poldermolentje op de „Bulten‟, 

destijds de enige polder in de Zuidelijke Nederlanden. 

 

Met de aanwezigheid van Maas en Niers is het gebied van Milsbeek 

sedert de Romeinen een strategische plek geweest met vele 

oorlogshandelingen. Het Genneperhuis heeft een groot stempel 

gedrukt op Milsbeek en is nu opnieuw van groot belang vanwege het 

„Masterplan Genneperhuis‟. Daarnaast profiteert Milsbeek van de 

nabijheid van cultuurhistorisch en toeristisch interessante 

trekpleisters, zoals de Martinustoren, de Romeinse villa in Plasmolen, de Mookerhei, het 

typische Maasheggenlandschap, de Sint Jansberg en de Mookerplas met z'n diverse vormen 

van waterrecreatie. Milsbeek ligt als het ware midden in al dit moois. Al deze aspecten 

maken Milsbeek tot een juweeltje van woon- en verblijfsgenot. 

In 1329 stond de naam „Milsbeec‟ al in het renten-register van Graefenthal. Deze naam 

kwam destijds van de beek met grauwbruin (mils) water uit het toenmalige moerassige 

veengebied aan de voet van de stuwwal. De naam van de beek is veranderd in Kroonbeek. 

De plaatsnaam is Milsbeek gebleven. Hier woont men niet ''in'' maar ''op de (oevers van de) 

Milsbeek''. Eeuwenlang was Milsbeek een gehucht met wat boerderijtjes en woningen voor 

landbouwers, dagloners en enkele ambachtslieden. Rond 1900 kwam de steenfabriek, 

ontstond het eerste verenigingsleven en ontwikkelde zich een zekere sociale gemeenschap. 

Na de stichting van een eigen RK Parochie en een school in 1930 kwam de prille 

dorpsvorming tot volle bloei. 

De vele verenigingen in het dorp kennen een bloeiend verenigingsleven. Met de 

aanwezigheid van onder andere een bakker en slager en minisupermarkt, een basisschool en 

kinderopvangplaats, een kapper, een huisarts en fysiotherapeut en 

fysiotherapeutisch wellnesscentrum, een ontmoetingsruimte en 

diverse sportvoorzieningen kan Milsbeek bogen op een behoorlijk 

voorzieningenniveau. 

 

Reeds in de 17de eeuw hebben zich in Milsbeek enkele pottenbakkers 

gevestigd. In de loop der eeuwen is Milsbeek een echt 

pottenbakkersdorp geworden met een concentratie die gerust uniek 

genoemd mag worden in Nederland. De economische dynamiek is 

beperkt. De werkgelegenheid zit in enkele grotere bedrijven en 

kleinschaliger ondernemingen. Relatief veel inwoners werken buiten 

Milsbeek. 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gouden_Eeuw
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De Stichting SL!M 

Waarom SL!M? De werkgroep die het Dorpsontwikkelingsplan heeft opgesteld is geen 

formele „rechtspersoon‟, terwijl die wel nodig is bij het aanvragen van subsidies of het 

indienen van officiële verzoeken. Daarom heeft de werkgroep DOP de Stichting SL!M als 

rechtspersoon in het leven geroepen. De Stichting, die eind 2011 is opgericht „door de 

bevolking, voor de bevolking‟ heeft officiële statuten en een huishoudelijk reglement en is 

volledig onafhankelijk. Het bestuur van tenminste 5 personen bestaat uit inwoners of mensen 

met een sterke band met Milsbeek. Het zijn vrijwilligers die zich hebben aangemeld naar 

aanleiding van de oproep in 2011 van de werkgroep DOP. De werkgroep DOP heeft het 

Dorpsontwikkelingsplan eind 2011 overgedragen aan de stichting. Dit is voor SL!M het 

startpunt. 

 

 

 

SI!M en het Dorpsontwikkelingsplan. Dit plan verdient niet alleen structurele aandacht, 

maar moet ook worden beheerd. Niet eenmalig, maar permanent. SL!M neemt dit op zich en 

wil daarbij klankbordgroep en helpende hand zijn voor iedereen die de schouders wil zetten 

onder verbetering van de leefomgeving. Waar nodig zal SL!M partijen, waaronder het 

gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd adviseren. Door de onafhankelijkheid van SL!M 

staat het algemeen belang van inwoners centraal. SL!M zet zich niet in voor individuele, 

zakelijke of overheidsbelangen. SL!M hanteert bijlage 1 van dit plan als agenda voor de 

toekomst. In hoofdstuk 7 wordt dit verder uitgelegd. 

 

SL!M en de overheid. In de toekomst is het samenspel tussen inwoners, gemeente en andere 

partijen meer van belang dan in het verleden. Temeer omdat de overheid taken niet meer 

(alleen) aan kan. Dit vraagt een andere rol van de inwoners en van de gemeente. De overheid 

blijft uiteraard een belangrijke speler, maar heeft niet het alleenrecht op de toekomst van de 

burgers. SL!M is nadrukkelijk geen verlengstuk van het ambtelijk apparaat of het bestuur. 

Het is niet de bedoeling dat SL!M aan „politiek‟ gaat doen. Natuurlijk kan er spanning zitten 

tussen de prioriteiten van het dorp en die van de gemeente of andere formele partners. De 

grotere betrokkenheid van burgers is een uitdaging voor zowel inwoners als formele partners. 

Inzicht in elkaars belangen en goede afspraken over samenwerking zijn nodig. 

 

Kansen of bedreigingen?  

Ons dorp is „de moeite waard‟ en moet dat blijven. Dat kan als de inwoners alert zijn en goed 

inspelen op kansen en bedreigingen. Bijvoorbeeld kansen die zich aandienen door een 

nieuwe kijk op wonen (verdunning, vergrijzing, toenemende zorgbehoefte).  

 

 

 

Er zijn kansen voor economische groei op het gebied van toerisme en recreatie, met de 

kernbegrippen kleinschalig, duurzaam, divers en gebiedseigen. Ook niet onbelangrijk is het 

afwenden van bedreigingen door vergrijzing. In combinatie met het vertrek van veel jonge 

mensen ligt verschraling van het voorzieningenniveau op de loer. Aantasting van het woon- 

en leefklimaat kan het gevolg zijn. De vestiging en ontwikkeling van bedrijven kan enerzijds 

kansen bieden, maar anderzijds afbreuk doen aan andere, wellicht hogere waarden. Evenals 

bij grootschalige ingrepen in het landschapsbeeld en mogelijk nadelige effecten van externe 

plannen/projecten.  

 

Kansen benutten en bedreigingen afwenden: dat is SL!M. 
 

Inwoners zijn trots op Milsbeek en moeten dat ook blijven. Dit is de drijfveer van SL!M. 
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Initiatieven met een algemeen belang van individuen, verenigingen of belangenorganisaties 

zijn in toenemende mate belangrijk voor de ontwikkeling van de toekomst van een 

leefomgeving. Gelukkig zijn Milsbekenaren initiatiefrijk en willen ze een actieve inbreng 

hebben. SL!M wil graag de plek zijn waar alle wensen en ideeën van de inwoners samen 

komen. SL!M kan daarmee de weg openen naar het beleid en de besluiten van formele 

partners zoals de gemeente. 

 

In dit dorpsontwikkelingsplan staan vooral de kansen die inwoners zien voor Milsbeek. 

SL!M wil ondersteunen bij het benutten van kansen en het afwenden van bedreigingen. 
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De Thema’s 

In dit hoofdstuk staat de hoofdlijn van wensen en verbeteringen. Er is veel goed in Milsbeek, 

maar er is ook verandering nodig. 

 

 

 

De jeugd van de basisschool heeft een eigen inbreng gehad. Die is globaal verwoord in 

hoofdstukje 6.1. Jeugd vanaf de basisschool tot ca. 18 jaar is niet separaat gehoord. Voor 

deze leeftijdgroep hebben de volwassenen zo goed als mogelijk ingesproken. Voor 

volwassenen zijn er een drietal inspraakavonden georganiseerd. Daarbij is de mening 

gevraagd over een viertal thema‟s. Deze thema‟s en de meningen worden globaal 

weergegeven in de hoofdstukjes 6.2 t/m 6.5. In bijlage 1 wordt een volledig overzicht 

gegeven van onderwerpen die zijn aangemeld. 

 

1. De jeugd 

Voor informatie over wat de jeugd wel en juist niet wil, is polshoogte genomen bij de 

basisschool van Milsbeek. De schoolleiding en de kinderen hebben spontaan en 

projectgewijs een bijdrage geleverd aan het Dorpsontwikkelingsplan. Duidelijk is geworden 

dat de kinderen, net als de meeste volwassen inwoners trots zijn op hun omgeving. Ze vinden 

het belangrijk dat de basisschool in Milsbeek zelf ligt en zijn blij met de school. De kinderen 

zijn tevreden over evenementen die worden georganiseerd, zoals sport- en feestdagen. Dat 

neemt niet weg dat de kinderen ook punten van kritiek hebben. 

 

 

 

De kritiek van de jeugd richt zich in hoofdzaak op veiligheid en speelvoorzieningen. De 

kinderen zouden bijvoorbeeld graag een voetbalkuil en/of speelstraat hebben en denken dat 

daarvoor in de nieuwe wijk in Milsbeek voldoende ruimte is. Een deel van de onderwerpen 

van de kinderen is ook door de volwassen inwoners genoemd. Die onderwerpen komen deels 

in de volgende hoofdstukken terug. In bijlage 1 zijn alle onderwerpen opgenomen die door 

de kinderen zijn aangedragen. 

 

 

De jeugd heeft de toekomst. Het is SL!M die toekomst in Milsbeek te borgen. 

De wens tot verandering en verbetering komt voort uit de constructieve en positieve benadering  

die kenmerkend was voor de bijeenkomsten met de bewoners. 
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2. Sociaal klimaat en identiteit 

Bij het thema sociaal klimaat en identiteit zijn tijdens de bewonersavonden een vijftal 

rubrieken onderscheiden. Te weten vrijwilligerswerk, karakteristieke gebouwen, streekeigen 

activiteiten en evenementen, de relatie dorp-gemeente en „voorzieningen en accommodaties‟. 

Onderstaand worden vier rubrieken behandeld. De vijfde rubriek „voorzieningen en 

accommodaties‟ komt terug in hoofdstuk 6.4. 

 

Huidige situatie. 

Milsbeek heeft een bloeiend verenigingsleven. De vele verenigingen vormen een belangrijke 

schakel in de sociale samenhang en het sociale klimaat. De verenigingen maken zich zorgen 

over de voorzieningen, het financiële draagvlak en de vrijwilligheid. Als gevolg hiervan is 

samenwerking tussen verenigingen ontstaan. 

 

 

 

Het maatschappelijk tempo is al jaren aan het toenemen. Ook in Milsbeek heeft dat gevolgen 

voor de ruimte die mensen hebben voor vrijwillige inzet. De bereidheid om als vrijwilliger 

op te treden is zeker aanwezig, maar de beschikbare tijd staat onder druk. Een verschuiving 

van „participant‟ naar „consument‟ is het gevolg. Mede door de terugtredende overheid en de 

krimpende formele sociale vangnetten neemt de behoefte aan vrijwilligheid toe, terwijl het 

aanbod afneemt. Vrijwillige inzet bij particulieren gebeurt nu vooral op ad-hocbasis. 

„Mantelzorg‟ is daarvan de bekendste vorm. Behalve bij de verenigingen is er nog geen 

georganiseerde vrijwilligheid. 

 

Milsbeek prijst zich gelukkig met de Stichting Cultuurbehoud Milsbeek die zich al jaren 

inzet voor het behoud van cultureel erfgoed, waaronder een aantal gebouwen. Er zijn zorgen 

over het voortbestaan van een aantal objecten, waaronder de oude molen van Jacobs en delen 

van de steenfabriek. Met de wandelroute „rondje 

Milsbeek‟ heeft de stichting een aantal objecten en 

historische namen ontsloten. 

 

Milsbeek kent een aantal streekeigen activiteiten met 

cultuurhistorische waarden, deels gebaseerd op de 

aanwezigheid van Maasklei. De pottenbakkerij, de 

keramiekkunst en de baksteenindustrie zijn daarvan 

treffende voorbeelden. De stichting „ De Oude 

Pottenbakkerij‟ zet zich in voor het zichtbaar maken 

hiervan, onder andere door de renovatie van de oude 

pottenbakkerij en door het organiseren van exposities. 

Relatief veel kunstenaars zitten in Milsbeek. Een deel 

van de kunstenaars participeert in jaarlijkse 

kunstroutes die overigens worden georganiseerd door organisaties buiten Milsbeek. 

Wereldberoemd is de jaarlijkse Keramisto, die weliswaar bij de Mookerplas wordt gehouden, 

maar waaraan de naam van Milsbeek is gekoppeld. Niet vergeten mag worden dat Milsbeek 

naam heeft op het gebied van de aspergeteelt. Bij het Limburgse Milsbeek hoort uiteraard 

ook het carnaval, dat elk jaar weer een groot festijn is. De deelnemers aan het carnaval 

ervaren de laatste jaren helaas dat er minder ruimte beschikbaar is om de carnavalswagens op 

te bouwen. 

 

 

 

SL!M zijn we door de maatschappelijke en sociale samenhang te koesteren. 
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De bewoners 

van Milsbeek 

  zijn vrijwillig SL!M. 

 

 

Het is SL!M meer samenhang te realiseren  

tussen de beide woongebieden 

die worden gescheiden door de Rijksweg. 
 

De Rijksweg door Milsbeek hindert een duidelijke 

samenhang tussen de woongebieden ten zuiden en 

ten noorden van de Rijksweg. Dit wordt versterkt 

door het bedrijventerrein „Ovenberg‟ dat tussen de 

woongebieden in ligt. In de zienswijze van het buurtcomité Bloemenstraat en omgeving 

wordt hiervan ook melding gemaakt. In Milsbeek is geen duidelijke openbare plek waar de 

inwoners elkaar treffen. Het dorp mist als het ware „een kloppend hart‟, een plek waar de 

sociale samenhang zichtbaar wordt en waar recreanten en toeristen het gevoel krijgen „dit is 

Milsbeek‟.  

 

Wensbeeld 

De verenigingen zouden „vrijwilligerswerk‟ minder vrijblijvend willen maken. 

„Consumerende leden‟ zouden gestimuleerd moeten worden om weer „participerende leden‟ 

te worden. Bij aanmelding zou dat al duidelijk moeten zijn. De inwoners hebben behoefte 

aan een soort van vacaturebank/steunpunt/vrijwilligersbank. Een coördinatiepunt waar vraag 

en aanbod van activiteiten en klussen bij elkaar kunnen komen. Een lokale website, het 

parochieblad of een mededelingenbord in de plaatselijke supermarkt kunnen daarbij worden 

ingezet. Ook zorgaanbieders zouden hier oproepen kunnen plaatsen voor bijvoorbeeld hulp 

aan huis. 

 

Betere afstemming door de verschillende verenigingen en 

organisaties is wenselijk om zo meer efficiency te creëren 

in o.a. organiseren van activiteiten en bestuurlijke functies. 

Waarderen en opleiden van vrijwilligers is een noodzaak. 

 

Karakteristieke gebouwen: 

Behoud van karakteristieke objecten vergt creativiteit, 

zowel financieel als functioneel. Geld is nodig om verval 

tegen te gaan of renovatie te bekostigen. Het verruimen 

van bestemming en gebruik kan daarvoor de basis zijn. Dit 

betreft niet alleen „de molen van Jacobs‟ en enkele oude 

boerderijen aan o.a. Rijksweg en Onderkant, maar ook 

delen van de steenfabriek zoals de schoorsteen, 

bedrijfsgebouw en kantine. Ook waar het gaat over de 

school, de kerk, de pastorie en het patronaat dient 

nadrukkelijk nagedacht te worden over de toekomst, 

financieel draagvlak en het toevoegen van nieuwe 

functionaliteiten. Door het multifunctioneel maken van 

objecten kan niet alleen de toekomst worden zeker gesteld, 

maar kan ook worden bijgedragen aan het sociaal klimaat 

en de samenhang. 

 

Streekeigen activiteiten en evenementen: 

De wens bestaat om de identiteit van het Milsbeek te 

versterken. Uiteraard moet Milsbeek een belangrijk 

keramisch centrum blijven. Financiële steun aan pottenbakkerij de Jacobsladder is essentieel. 

De koppeling Milsbeek-Keramisto zou moeten worden versterkt en de toeristische identiteit 

van Milsbeek moet sterker worden neergezet. Ook daarvoor heeft de ontwikkeling van een 

„kloppend hart‟ betekenis. Uitbreiden en verder ontwikkelen van fietsroutes en wandel- en 

struinpaden moet mogelijk worden gemaakt. Hieraan wordt overigens al gewerkt. „Happen 

en trappen‟ zou daarin prima passen. Een „Milsbeekdag‟ is een goede aanvulling, zowel voor 
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het sociale klimaat als voor de ontwikkeling van identiteit en profiel. In het kader van zo‟n 

dag kan het dorp zichzelf laten zien, met bijvoorbeeld kraampjes, muziek en gerechten uit 

eigen dorp zoals asperges. Om het bruisende carnavalsfeest van het dorp te garanderen ziet 

men graag dat er nieuwe mogelijkheden komen voor het opbouwen van de carnavalswagens. 

 

 

 

 

Relatie dorp en gemeente: 

Inwoners willen zich uitspreken en serieus gehoord worden. Adviesrecht en wellicht 

instemmingsrecht zijn nodig. Men wil gestructureerd budgetten kunnen verwerven om 

plannen te ontwikkelen, advies in te winnen of mogelijk zelfs om zelf kleine dingen uit te 

kunnen voeren. Het Dorpsontwikkelingsplan en de stichting SL!M passen bij deze wens. 

 

 

 

Streekeigen activiteiten zijn een uiting van onze identiteit. 

SL!M wil die identiteit goed benoemen en versterken. 
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3. Wonen en woonomgeving 

Tijdens de bewonersavonden is dit thema behandeld aan de hand van de rubrieken 

„Woningbouw‟ en „Verkeersveiligheid‟. 

 

Huidige situatie 

 

Woningbouw: Milsbeek wordt doorsneden door de Rijksweg (N271). Aan beide kanten van 

de Rijksweg liggen woonbuurten. Ten noorden ligt het zwaartepunt van de woningbouw, te 

kenmerken als de „kern‟ van Milsbeek. Ook de meeste recente nieuwbouwprojecten liggen 

ten noorden van de Rijksweg in het bestemmingsplan Zwarteweg. In het plan Zwarteweg is 

nog ruimte voor 49 woningen (zie bijlage 2 voor een specificatie). Incidenteel is er op 

locaties in Milsbeek ruimte voor invulling van open plekken, zogenaamde 

inbreidingsplannen binnen de bebouwde kom. Na het plan „Zwarteweg‟ zijn er in de 

toekomst nog uitbreidingsmogelijkheden in de richting Teelebeekstraat / Kerstenberg. Er is 

een tekort aan starterswoningen en seniorenwoningen. 

 

Milsbeek heeft relatief veel vrijstaande woningen en geschakelde eengezinswoningen. Een 

deel van de vrijstaande woningen heeft ruime kavels en is riant gelegen. Hoogbouw en/of 

flatgebouwen zijn er niet. In het gebied van de „Lob van Gennep‟ zijn de mogelijkheden tot 

bouw of verbouw zeer beperkt. 

 

 

 

 

Verkeerveiligheid: De Rijksweg (N271) en de Zwarteweg voorzien in de 

verkeersafwikkeling op interlokaal niveau. De Rijksweg is in beheer bij de Provincie 

Limburg terwijl de Zwarteweg een gemeentelijke weg is. Het woongebied direct grenzende 

aan de Zwarteweg wordt relatief zwaar belast met vrachtverkeer, zowel vanaf Groesbeek als 

vanaf de afgraving „De Banen‟. De bewoners van de Zwarteweg protesteren tegen het grote 

volume vrachtverkeer, dit protest richt zich vooral op het transport gerelateerd aan de 

afgraving. Zowel de Rijksweg als de Zwarteweg trekken een zware wissel op de 

verkeersveiligheid en de leefbaarheid van het dorp. 

 

De bebouwde kom ten noordoosten van de Rijksweg is enkele jaren geleden als 30-km-zone 

aangewezen. Met de aanwijzing zijn sobere snelheidsremmende voorzieningen aangelegd die 

echter niet aan de verwachtingen 

van de inwoners voldoen. In het 

gebied ten zuiden van de Rijksweg 

is geen 30km-zone ingesteld in de 

bebouwde kom. Verkeers-

beperkende en snelheidsremmende 

maatregelen zijn hier nauwelijks 

aanwezig. 

 

De beperkte gladheidsbestrijding ervaren de inwoners als onveilig. Vooral in de kern levert 

gladheid problemen op, vooral waar het gaat over ouderen en mensen met een beperking. 

 

Maatschappelijke samenhang betekent onder andere 

„plaats en aandacht voor alle leeftijdsgroepen‟. 
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Wensbeeld 

 

Woningbouw: 

De inwoners van Milsbeek willen meer betaalbare woningen voor senioren en starters. Ook 

menen ze dat er behoefte is aan meer huurwoningen. Toekomstige woningbouw moet 

inspelen op de behoefte van de dorpsbewoners. Het mag niet zo zijn dat bijvoorbeeld 

jongeren uit het dorp wegtrekken (zoals nu het geval is!), terwijl er binnen die doelgroep wel 

de behoefte is om in het dorp te blijven wonen. Er moeten meer seniorenwoningen 

gerealiseerd worden. Daarnaast moet woningsplitsing of inpandig wonen door de gemeente 

mogelijk worden gemaakt. 

 

Ook blijkt er een behoefte te zijn aan een zorgcomplex. Te onderscheiden zijn twee vormen. 

 Het WoonZorgComplex (WoZoCo) waarbinnen de verzorging en ondersteuning voor 

met name hulpbehoevenden en ouderen plaats vindt in samenwerking met o.a. Pantein en 

Proteion; 

 Het woonkamerconcept met een dagvoorziening voor ouderen en andere dorpsbewoners 

met een beperkte lichamelijke of geestelijke beperking.  

Participatie van alle inwoners is nodig, waarbij bewoners/gebruikers/bezoekers bijvoorbeeld 

samen een warme maaltijd kunnen nuttigen en activiteiten kunnen ondernemen. 

 

Verkeersveiligheid: 

De inwoners van de kern van Milsbeek vinden dat er ondanks de snelheidsremmende 

maatregelen binnen de 30 km-zone nog steeds te hard wordt gereden. De maatregelen 

werken dus niet zoals gewenst en zorgen in een aantal gevallen juist voor verkeersonveilige 

situaties. 

 

 

 

 

Door een niet op elkaar afgestemd pakket aan maatregelen vinden binnen de 30 km-zône 

verschuivingen in de verkeersafwikkeling plaats waardoor in bepaalde straten er sprake is 

van meer verkeer dan voorheen, bv. via Heiveld. Een heroverweging van de 

verkeersmaatregelen is noodzakelijk. De inwoners ten zuiden van de Rijksweg willen dat 

ook daar een 30km-zone wordt gerealiseerd in de bebouwde kom en dat voor buitengebieden 

moet worden aangesloten op de 60km-zones die in het buitengebied van Middelaar gelden. 

 

Onveiligheid door gladheid in de kern van Milsbeek kan 

gedeeltelijk door de inwoners worden opgelost en deels door de 

gemeente. De gemeente kan het strooien uitbreiden en aanvullend 

voorzieningen beschikbaar stellen. De inwoners zouden het 

vroegere „vegen van het eigen straatje‟ weer in ere moeten 

herstellen. 

 

De Rijksweg en de Zwarteweg zijn belangrijke aandachtspunten. 

De Rijksweg zal een zodanige inrichting moeten krijgen dat er 

veilige verbindingen komen tussen de aan weerszijden van deze 

weg gelegen woongebieden. Dit komt de leefbaarheid van het 

gehele dorp ten goede. Dit geldt ook voor de Zwarteweg. Vooral voor het vrachtverkeer van 

en naar de toekomstige afgraving „Koningsven-De Diepen‟ is een alternatieve route dringend 

noodzakelijk. In zijn algemeenheid bestaat de wens om doorgaand- en vrachtverkeer te 

weren uit woongebieden. 

Het is SL!M de veiligheid en leefbaarheid 

te bevorderen met effectieve verkeersmaatregelen 

. 
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Voorzieningen 

weerspiegelen  

als het ware de mate van  

zelfstandigheid van een dorp 

 
 

4. Voorzieningen 

Tijdens de bewonersavonden is dit thema behandeld aan de 

hand van de rubrieken „zorg en welzijn‟, „sociale- en religieuze 

voorzieningen‟, „winkels, service en informatie‟, „educatie en 

hulp en opvang‟ en „bereikbaarheid‟. Overige opmerkingen van 

inwoners zijn ondergebracht bij de andere thema‟s. 

 

De inwoners van Milsbeek zijn over het algemeen tevreden tot zeer tevreden over de 

bestaande voorzieningen. Dat neemt niet weg dat er zorgen zijn over het behoud ervan. 

Versterking en/of uitbreiding van een aantal voorzieningen wordt noodzakelijk geacht om 

Milsbeek geschikt te houden voor alle leeftijdsgroepen. 

 

Huidige situatie 

 
In veel kleinere plaatsen die liggen nabij een grotere plaats kalven de voorzieningen af. 

Milsbeek kan er prat op gaan dat relatief veel voorzieningen zich weten te handhaven. Met 

de huidige voorzieningen is Milsbeek nog steeds een relatief zelfstandige gemeenschap, die 

niet volledig afhankelijk is van voorzieningen in andere plaatsen. De inwoners zijn blij met 

basisvoorzieningen zoals het huisartsencentrum, de lokale winkels, de basisschool, de kerk, 

het zalencentrum, de verenigingen en de pinautomaat. Dit wil overigens niet zeggen dat in 

alle behoeften wordt voorzien. Voorzieningen die specifiek inspelen op behoeften van 

jongeren en ouderen worden gemist. Ook mist het dorp een kloppend hart en beschikken de 

verenigingen niet over een binnensportaccommodatie. Dit gemis wordt, los van de praktische 

problemen die dit oplevert vooral ervaren als een defect in de lokale ontmoetingscultuur. 

Men wil vooral in het dorp mensen kunnen ontmoeten en actief zijn. 

 

Het besef leeft dat basisvoorzieningen levensvatbaar zijn als ze gedragen worden door de 

lokale gemeenschap. De voorzieningen bestaan dus bij de gratie van de betrokkenheid van de 

inwoners. Men is trots op de voorzieningen en wil de huidige 

voorzieningen daadwerkelijk graag in stand houden. Er zijn 

echter ook zorgen over het voortbestaan van een aantal 

voorzieningen. 

 

De verbinding tussen het dorp en omliggende plaatsen per 

openbaar vervoer is beperkt. Een busverbinding over de 

Rijksweg geeft een redelijke verbinding richting Gennep en 

Nijmegen. 

 

Voorzieningen voor recreatie en toerisme liggen overwegend 

buiten de kern. Zo ook wandel-, fiets-, ruitervoorzieningen en 

bezienswaardigheden. Er is relatief weinig samenhang tussen recreatieve- en toeristische 

activiteiten aan de kant van de Zwarteweg en de Bloemenstraat. De dorpskern heeft geen 

recreatieve of toeristische verbindende functie. De kern beschikt wel over horeca, maar niet 

specifiek met een recreatieve of toeristische strekking. 

 

De voorzieningen voor de jeugd zijn te beperkt. Er zijn te weinig trapveldjes en 

ontmoetingsplaatsen, zoals een soos ontbreken. 
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Het is SL!M de huidige voorzieningen  

tenminste te behouden. Voorzieningen 

ondersteunen maatschappelijke 

zelfstandigheid en samenhang. 
 

Wensbeeld 

 

Onderstaand wordt beschreven welke uitbreidingen 

en/of veranderingen als gewenst worden gezien. 

 

Het beleid van de Rijksoverheid en zorgverzekeraars 

is er op gericht dat burgers meer betrokken worden bij 

de eigen zorg. In het verlengde hiervan is er in Milsbeek behoefte aan één loket waar niet 

alleen informatie verkrijgbaar is over zorg, preventie en een gezonde levensstijl, maar ook 

over vrijwilligershulp. Versterking van de huisartsenpraktijk met meer zorgaanbieders/ 

functies wordt zinvol geacht. 

 

Er moet worden ingespeeld op het toenemend aantal ouderen en op 

de behoefte van ouderen om in het dorp te blijven wonen. Het dorp 

moet als het ware rolstoel- en rollatorvriendelijker worden. Tegelijk 

moet Milsbeek aantrekkelijk blijven voor de jeugd. De toekomst 

van de basisschool moet worden zeker gesteld door daaraan meer 

functies toe te kennen. Suggesties zijn een buitenschoolse opvang, 

een crèche of een bibliotheek. Daarnaast is aandacht nodig voor 

jeugdvoorzieningen. Er blijkt een tekort te zijn aan trapveldjes. In 

verband met de verkeersveiligheid (Rijksweg N271) is een 

buurtgewijze opzet noodzakelijk. Voor de jeugd moeten er 

voorzieningen komen waarin een aantal activiteiten ontplooid 

kunnen worden: te denken valt aan een jeugddisco of aan scouting. 

 

Een aantal lokale verenigingen heeft geen binnensportaccommodatie waardoor 

uitgeweken moet worden naar omliggende plaatsen. Een sporthal, waarvoor reeds 

initiatieven zijn ontplooid wordt gezien als een belangrijke voorziening. Er is 

voldoende besef dat de financiering en exploitatie deels lokaal en deels door de 

gemeente gedragen moeten worden. 

 

Het Schuttersplein moet een herkenbaar dorpsbeeld gaan opleveren voor 

inwoners en toeristen / passanten. Het kloppend dorpshart zou hier of in de 

Kerkstraat kunnen liggen. Een betere aankleding van het plein (meer groen) en 

meer horeca kan de centrumfunctie versterken en het plein als ontmoetingsplaats 

herkenbaar maken voor oud en jong. Een „jeu de boulebaan‟ wordt gezien als een 

relatief eenvoudig te realiseren voorziening in het kader van de centrumfunctie 

van het plein. Ook een kiosk is als mogelijkheid benoemd. 

 

Het behoud van een kerkgebouw is tegenwoordig geen vanzelfsprekendheid 

meer, terwijl de bevolking de kerk graag zou behouden. Niet alleen als gebouw, 

maar ook als instituut. Met een bredere sociale functie zou de kerk grotere 

betekenis kunnen krijgen voor de lokale gemeenschap en kan het voortbestaan 

worden gestimuleerd. Vanzelfsprekend kan de bevolking niet zomaar bepalen wat 

de toekomst van de kerk is, maar er is behoefte om daarover mee te denken en te 

praten. 

 

De huidige winkelvoorzieningen kunnen worden versterkt met betere parkeervoorzieningen 

en met extra functies of loketten, zoals oplaadpunten voor elektrische fietsen, een VVV-loket 

en of een OV-oplaadpunt. Primair heeft de lokale middenstand hierbij een 

verantwoordelijkheid, maar de steun van de bevolking is onontbeerlijk. 
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Goede verbindingen binnen 

Milsbeek en met de omgeving zijn 

van belang, zowel voor de 

maatschappelijke samenhang als 

voor de recreatief en toeristisch 

verkeer. Een busverbinding met 

Nijmegen via Groesbeek zou 

wenselijk zijn. Met meer wandel- 

fiets- en ruiterroutes kan Milsbeek 

zich beter positioneren in de 

omgeving en kunnen de recreatieve 

en toeristische waarden worden 

onderstreept. De stichting 

„Cultuurbehoud Milsbeek‟ en de 

stichting „De Oude Pottenbakkerij‟ 

hebben zich hiervoor al ingezet. 

Verdere uitbreiding van wandel-, 

fiets- en ruiterroutes is ook 

wenselijk om een verbinding te 

leggen tussen het gebied van de 

Zwarteweg, de Bloemenstraat en de 

dorpskern. Met een knooppunten-

wandelroute kan meerwaarde 

worden geleverd aan de grote groep 

toeristen. 
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5. Economie 

Huidige situatie 

Ondernemen zit in de aard van de Milsbekenaren. Dit blijkt uit het relatief groot aantal 

ondernemingen, met in 2011 maar liefst 363 inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel. 

Ook het actieve verenigingsleven, het voorzieningenniveau en de relatief grote 

bedrijfslocaties getuigen van ondernemendheid. 

 

 

 

Naast pottenbakken staat Milsbeek ook bekend om haar asperges en champignons en een 

aantal relatief grote bedrijven zoals CNC (champignons), Emons (transport) en Albo 

(kozijnen). De laatste jaren zijn er een aantal bedrijven vertrokken (Langeveld) of gesloten 

(steenfabriek). Het bedrijventerrein de 

Ovenberg (aan de Maaszijde van de 

Rijksweg) is onlangs gerevitaliseerd. Het 

huidige slechte economische tij laat ook in 

Milsbeek sporen na. Op de „Ovenberg‟ 

staat relatief veel te huur.  

 

De landbouw heeft het moeilijk door 

onder andere de relatief hoge 

grondwaterstand en relatieve 

kleinschaligheid. De aspergeteelt doet het 

echter nog steeds goed. 

 

Met onder andere een supermarkt, slager, bakker en groentewinkeltjes bij de boer heeft 

Milsbeek binnen het dorp nog steeds een redelijk aanbod van winkels. 

 

Op het gebied van recreatie en toerisme kent Milsbeek een beperkt aantal voorzieningen 

(restaurants, cafés en mini campings). Gelet op de potentie van de omgeving liggen hier nog 

kansen, zeker als vergeleken wordt met de nabij gelegen kern Plasmolen. Wel is het 

inmiddels bijna traditie dat er jaarlijks een relatief groot concert wordt georganiseerd door 

een ondernemer op het industrieterrein Ovenberg. 

 

Wensbeeld 

Bedrijven en winkels zijn zeer belangrijk voor het functioneren van het dorp Milsbeek. Niet 

alleen voor werkgelegenheid, levendigheid en nabijheid van voorzieningen maar ook als 

ondersteuning van het rijke verenigingsleven. 

 

Het is gewenst dat de omvang van de bedrijven en het aantal bedrijven minimaal gelijk blijft 

of liefst wat uitbreid wordt met bijvoorbeeld kleinschalige arbeidsintensieve ondernemingen. 

Het bereikbaar houden en verder revitaliseren van de bedrijven en het bedrijventerrein 

Ovenberg is hierbij van belang. Hinder uit bedrijfsactiviteiten moet waar mogelijk 

voorkomen worden, maar begrip voor elkaars doen en laten is noodzakelijk. 

 

De inwoners zien kansen in het opzetten van een informatiepunt voor ondernemers. Hiermee 

kan behoud en ontwikkeling van bedrijvigheid worden ondersteund, onder andere door het 

verstrekken van lokale informatie aan ondernemers en het stimuleren van samenwerking 

tussen buurten, verenigingen en ondernemingen. Behalve voor het behoud en ontwikkeling 

van bedrijvigheid kan ook de lokale inbedding van bedrijven worden versterkt. 

 

SL!M zijn al die Milsbeekse ondernemers. 
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Ook het aantal winkels dient minimaal gelijk te blijven zeker nu de bevolking verouderd. De 

bereikbaarheid van de voorzieningen voor de ouderen en de aantrekkelijkheid van de 

Kerkstraat en omgeving, waar veel voorzieningen gevestigd zijn, vraagt aandacht en 

investeringen. 

 

 
 

Op het gebied van recreatie en toerisme is het gewenst de mogelijkheden van de Maas en de 

natuur- en cultuurhistorische waarden beter te benutten door met name kleinschalige 

bedrijvigheid (campings en horeca). In de zienswijze van de Bloemenstraat en omgeving 

worden de kansen op dit gebied nadrukkelijk benoemd. 

 

 

 

Het is gewenst om de bestaande agrarische bedrijven zoveel mogelijk te ondersteunen en 

mogelijkheden door nevenactiviteiten te vergroten. 

 

Het dorp en haar inwoners, uitgezonderd de ondernemers zelf, hebben niet veel invloed op de 

vestiging en uitbreiding van bedrijven (inclusief agrarische), winkels en recreatieve 

voorzieningen maar men kan dit wel indirect steunen door gebruik te maken van de 

voorzieningen. Daarnaast kan men er bij de overheid (vooral de gemeente) op aandringen om 

bij te dragen aan het ontwikkelen van een aantrekkelijk vestigingsklimaat. 

 

Mochten er onverhoopt toch bedrijfsgebouwen leeg komen te staan dan moeten verpaupering 

tegen worden gegaan liefst door herbestemming en anders door sloop. De „zienswijze 

ontwikkeling Bloemenstraat en omgeving‟ over de ontwikkeling van de leegstaande 

steenfabriek is een voorbeeld van buurtinitiatief waarbij zowel herbestemming, als 

werkgelegenheid, verkeersveiligheid en gebiedswaarden aandacht krijgen. 

 

 

 

Ontwikkeling van recreatie en toerisme in Milsbeek is SL!M 
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De agenda 

Dit Dorpsontwikkelingsplan is uiteraard een momentopname. Het is het resultaat van de 

bijeenkomsten in 2011 met de inwoners. In hoofdstuk 5 staan de hoofdlijnen en in bijlage 1 

staan alle onderwerpen die door de inwoners zijn aangedragen. 

 

Hoe verder met de DOP? 

De stichting SL!M heeft dit dorpsontwikkelingsplan eind 2011 ontvangen van de werkgroep 

DOP. SL!M zal het plan beheren en houdt de „vinger aan de pols‟. Hoe gaat dat in zijn werk? 

 

SL!M en het Dorpsontwikkelingsplan zijn slechts hulpmiddelen: De toekomst van 

Milsbeek blijft voor een groot deel in handen van de Milsbekenaren zelf. Door hun inzet, 

ondernemingszin, stemgedrag en initiatieven zal de agenda van dit plan zich ontwikkelen en 

zal het dorp verder gevormd worden, zoals dat ook in het verleden is gebeurd. Dit 

Dorpsontwikkelingsplan en de stichting SL!M zijn slechts hulpmiddelen voor de inwoners 

met als belangrijkste voordeel dat gestructureerder kan worden gewerkt en dat er 

ondersteuning kan worden gegeven. Het is niet zo dat de inwoners tegen SL!M kunnen 

zeggen „ik heb een probleem, los dat even op‟. Net als in het verleden blijven de overheid en 

de omgeving voorwaardenscheppend, onder andere met regelgeving, subsidiëring en 

voorzieningen als wegen en openbaar vervoer. 

 

Het dorpsontwikkelingsplan is een „papieren‟ plan totdat de inwoners er mee aan de slag 

gaan en onderwerpen afhandelen; de dorpsbewoners zijn nu aan zet. 

 

 

 

 

Hebben de inwoners SL!M nodig? De ene inwoner misschien wel en de ander niet. Voor 

het ene probleem misschien wel en voor een ander probleem niet. Het is uiteraard niet 

verplicht SL!M te betrekken bij onderwerpen, maar het mag wel. SL!M gaat niemand voor 

de voeten lopen. De Stichting stelt zich vooral dienstbaar op. Per onderwerp kan SL!M een 

andere rol hebben, afhankelijk van het onderwerp of de vraag. SL!M kan bijvoorbeeld 

adviseren, stimuleren, financiële middelen aanvragen, brieven schrijven, onderhandelen, 

partijen bij elkaar brengen, enzovoort. Weet u niet wie u moet hebben om iets te regelen of 

heeft u onvoldoende „handjes‟? Vraag SL!M om mee te denken. Wilt u de weg weten in 

gemeenteland of heeft u andere partijen nodig? Wellicht weet SL!M de weg. Loopt u vast 

met een onderwerp, weet u niet goed welke kant het op moet of ziet u het even niet meer 

zitten? SL!M denkt mee en helpt u graag verder. SL!M kan eventueel ook uit zichzelf in 

actie komen, bijvoorbeeld door inwoners te raadplegen of door zaken op gang te brengen of 

bij te sturen. 

 

 

 

 

De agenda: Tijdens de bewonersbijeenkomsten in de eerste helft van 2011 zijn veel van de 

initiatieven en projecten geïnventariseerd. In het vorige hoofdstuk zijn de wensen op 

hoofdlijnen beschreven. Een aantal wensen heeft grote steun, zoals de bouw van een 

sporthal, het realiseren van een zorgcomplex, het verbeteren van de verkeersveiligheid, het 

uitbreiden van recreatieve/toeristische voorzieningen, het aantrekkelijker maken van de 

Kerkstraat en het Schuttersplein, het behouden en scheppen van mogelijkheden voor 

uitbreiding van bedrijven, Milsbeek keramisch centrum laten zijn, het verbeteren van 

Zelfwerkzaamheid en zelfsturing van bewoners zijn belangrijk.  

SL!M helpt waar mogelijk, maar neemt niet het initiatief over. 

 

SL!IM zijn we door samen te werken en de krachten goed in te zetten 
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speelvoorzieningen/trapveldjes en een vrijwilliggerscentrale. Grote steun betekent overigens 

niet automatisch „urgent‟ of „snel te realiseren‟. Snelheid en urgentie zijn afhankelijk van 

vele factoren, zoals complexiteit, financiële middelen en hoeveelheid steun van partijen. 

 

In bijlage 1 zijn alle onderwerpen kort beschreven. Dit is de agenda. Er is aangeven wie een 

onderwerp ter hand kan nemen en welke prioriteit er aan is gegeven. Korte termijn betekent 

hierbij: te realiseren tussen nu en twee jaar, middellange termijn: tussen twee en vijf jaar en 

lange termijn: na vijf jaar. Voor zover mogelijk is aangegeven welke rol SL!M kan 

vervullen, dit kan bijvoorbeeld zijn „toekijken, opstarten, adviseren, ondersteunen, 

begeleiden, coördineren of zelfs trekken‟. De rol kan tijdens een project naar behoefte 

worden aangepast. 

 

Hoe komen ontwikkelingen op gang? Een aantal onderwerpen in bijlage 1 is al in 

behandeling bij belanghebbenden. Er zijn bestaande initiatieven voor het bouwen van een 

sporthal, het uitzetten van wandelroutes, het verbeteren van de verkeersveiligheid en de 

ontwikkeling van het terrein van de steenfabriek. Inwoners kunnen net als vroeger uit 

zichzelf aan de slag en hebben zeker geen toestemming van SL!M nodig. De Stichting zal 

zich bij bestaande initiatieven melden om te kijken wat ze kan betekenen. 

 

Daarnaast kunnen ideeën die nog niet opgepakt zijn op gang worden geholpen door SL!M. 

Hierbij zal de SLIM de juiste instanties en personen trachten te benaderen. Als projecten 

eenmaal lopen kan de stichting SLIM nog een rol spelen in het verder ondersteunen van en 

coördineren tussen verschillende activiteiten. In bepaalde gevallen kan de stichting SLIM 

ook de uitvoerende of beherende instantie zijn bijvoorbeeld bij een dorpskalender, 

dorpswebsite of een vrijwilligersbank. 

 

 
 

Mutaties in de agenda: Inwoners kunnen SL!M altijd vragen een onderwerp op de agenda 

te zetten. Afhankelijk van draagvlak en urgentie krijgt het onderwerp dan een plaats in 

bijlage 1 (de agenda). Ook kunnen inwoners aan SL!M melden dat een probleem opgelost is 

of niet meer urgent. De gemeente kan zaken oppakken waardoor een probleem wordt 

opgelost. Er kunnen dus onderwerpen in de agenda van plaats veranderen of zelfs helemaal 

verdwijnen, bijvoorbeeld omdat andere zaken prioriteit krijgen of omdat onderwerpen (nog) 

niet uitvoerbaar zijn. Is er onvoldoende belangstelling voor een onderwerp dan kan SL!M 

concluderen dat het onderwerp niet (meer) actueel is. Het onderwerp kan dan in de wacht 

worden gezet of worden verwijderd uit bijlage 1. 

 

Af en toe even bijpraten: De werkgroep DOP heeft de inwoners in 2011 een aantal keren 

geconsulteerd. Dat is een goede manier om wensen en ideeën op tafel te krijgen. SL!M blijft 

ook prijs stellen op de mening van inwoners en zal daar waar nodig naar informeren. Hoe 

SL!M dat gaat doen zal afhangen van de aanleiding en het moment. Hoe dan ook „SL!M 

blijft graag met de inwoners in contact‟. 
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Bijlage 1: De agenda van de Stichting SL!M 
 

 Uitleg tabel    

In de 1e kolom heeft elke activiteit een volgnummer 

In de 2e kolom wordt de activiteit in het kort omschreven 

In de 3e kolom wordt in het kort aangegeven wie betrokken zijn bij het onderwerp / de activiteit. De lijst is indicatief en zal nader 

bepaald worden bij de start van een activiteit. 

In de 4e kolom staat een indicatie voor de urgentie en de tijd. Afhankelijk van de combinatie „urgentie en tijd‟ en de beschikbare tijd 

en capaciteit van betrokkenen wordt een onderwerp opgepakt. Als urgentie en/of tijd nog niet bekend of nog niet vastgesteld zijn 

wordt dat aangegeven met een * 

 0 

 1 

 

 

 Kort 

 Midden 

 Lang 

 Permanent 

 Geen urgentie 

 Urgentie, echter zonder rangorde met andere urgenties. Volgnummer en prioriteit zijn groen geaccentueerd. 

De activiteiten met een urgentie worden gepland afhankelijk van zaken als complexiteit, doorlooptijd, 

beschikbaarheid van betrokkenen en formele vereisten. 

 1-2 jaar 

 2-5 jaar 

 5-10 jaar 

 Permanent van belang 

In de 5e kolom wordt indicatief aangegeven wat de rol van SL!M naar verwachting zal zijn. Naar behoefte van betrokken partijen 

kan de rol worden aangepast. 

 Onderhanden  

 Agenderen  

 Initiëren 

 Ondersteunen 

 

 Coördineren 

 Uitvoeren 

 

 Bewaken 

 Afwachten 

 activiteit is reeds in behandeling bij betrokken partij(en) 

 ervoor zorgen dat de activiteit op de agenda komt van betrokken partijen 

 opstarten van de activiteit 

 ondersteunen van betrokken partijen, bijvoorbeeld met advies, begeleiding, correspondentie, leggen van 

contacten e.d. 

 bij elkaar brengen van partijen en eventueel voorzitten van besprekingen 

 Samen met betrokkenen werken aan de feitelijke uitvoering. Uitgangspunt is overigens dat betrokkenen zo 

veel mogelijk zelf de uitvoering ter hand nemen. SL!M heeft de handen vol aan de andere rollen. 

 Ontwikkelingen volgen, voortgang bewaken en desgewenst rappelleren bij stagnatie 

 Initiatief ligt bij andere partijen en betrokkenheid van SL!M is (nog) niet nodig of gevraagd 

 
 

Nr Onderwerp / activiteit / verbeterpunt Betrokkenen Urgentie/tijd Rol SL!M 

 De jeugd    

 Speelvoorzieningen    

1 

Veel speeltuintjes zijn onder de maat als het gaat over het aantal 

toestellen en de staat waarin ze verkeren. De speelgelegenheden 

zijn niet voor een brede leeftijdsgroep gemaakt. Aandachtpunten 

zijn: 

 Het sprokkelveld mist een leuk speeltuin. In verband met 

het oversteken van de rijksweg is dit vooral een probleem 

voor de jongere kinderen. 

 Knootje; is gammel 

 Speelveld Gildestraat; toestellen staan te ver uit elkaar en 

er is achterstallig onderhoud. 

 Oudebaan; er staat maar één voetbaldoel en er staan te 

weinig skatetoestellen 

 Nieuwe buurt; voetbal rolt buiten de speeltuin. 

Inwoners 

Gemeente 

Sponsors 

* / Kort 

Initiëren 

Ondersteunen 

 

2 
Trapveldjes realiseren per buurt. Centraal is geen optie i.v.m. 

verkeersrisico‟s voor kinderen die niet in het centrum wonen 

Inwoners 

Gemeente 
* / Kort 

Agenderen 

Ondersteunen  

3 
Uitzoeken of activiteiten/evenementen mogelijk zijn, bijvoorbeeld 

een ijsbaan 

Inwoners 

Verenigingen 

Sponsors 

 
Initiëren 

Coördineren  

 Veiligheid    

4 

De verlichting op de volgende plaatsen is onvoldoende en moet 

worden verbeterd: 

 Tussen speelveldje Oudebaan en Kanonskamp 

 Tussen Kamilleweg en Langstraat. 

 Bij de brievenbus in het Sprokkelveld. 

Gemeente * / * Agenderen 
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Nr Onderwerp / activiteit / verbeterpunt Betrokkenen Urgentie/tijd Rol SL!M 

5 

De kinderen geven aan een aantal kruispunten onoverzichtelijk is, 

waaronder: 

 Kortebaan – Oudebaan. 

 Langstraat – Kerstenberg 

 Kanonskamp – Klaproosweg 

 Langstraat – Oudebaan 

 Heiveld – Kerstenberg 

 Rozenbroek - Langstraat 

 Bocht Sprokkelveld bij Smelenhof 

Mogelijke oplossing is volgens de kinderen het plaatsen van 

spiegels. 

Gemeente * / * Agenderen 

6 
De vijver in de nieuwbouwwijk in Milsbeek kan gevaar opleveren 

voor kinderen 
Gemeente 1 / Kort Agenderen 

 Sociaal klimaat en identiteit    

 Vrijwilligerswerk    

7 

Vrijwillige inzet van Milsbekenaren moet worden gestimuleerd. 

Het beleid van de overheid waardoor de burger steeds meer op 

zichzelf aangewezen is, gaat gepaard met een terugtrekkende 

overheid. Het belang van vrijwilligheid zal toenemen. Inwoners 

moeten hierop worden geattendeerd. 

Inwoners 

Gemeente 
* / * 

Agenderen 

Ondersteunen  

8 

Vrijwilligerswerk bij verenigingen moet minder vrijblijvend zijn. 

Dit moet bij aanmelding al duidelijk zijn, tevens moet duidelijk 

zijn wat het betekent als er geen vrijwillige inzet is. 

Verenigingen * / Kort 
Begeleiden 

Ondersteunen  

9 

Er zou door de verschillende clubs/organisaties ook een betere 

afstemming kunnen zijn. Betere verdeling activiteiten maar ook 

efficiënt omgaan met verschillende bestuursfuncties. 

Verenigingen 

Verenigingscoach 
* / * Ondersteunen  

10 

Er zou een steunpunt (vacaturebank/vrijwilligersbank) moeten 

komen waar vraag en aanbod van activiteiten en klussen verzameld 

kunnen worden. Dat zou kunnen via: 

 Een lokale website 

 Parochieblad 

 Attent 

Gezocht moet worden naar een link tussen zorgaanbieders en het 

steunpunt 

Inwoners 

Verenigingen 

Zorgaanbieders 

 

* / Kort 
Initiëren 

Coördineren  

11 
Vrijwilligers moeten waardering krijgen en moeten desgewenst 

kunnen worden opgeleid. 

Inwoners 

Gemeente 
* / Kort 

Agenderen 

Ondersteunen 

Uitvoeren 

 Karakteristieke gebouwen    

12 De molen van Jacobs moet worden gerestaureerd 
Inwoners 

Financiers 
* / Midden Ondersteunen 

13 

De school, de kerk, de pastorie en het patronaat worden gezien als 

karakteristieke panden die behouden moeten blijven. Tijdig 

onderzoek / overleg is hiervoor nodig. Zie ook de punten 45 en 46. 

Inwoners 

Schoolbestuur 

Kerkbestuur 

* / * 
Agenderen 

Ondersteunen 

14 

Enkele oude boerderijen woonbestemming geven zodat ze 

behouden en onderhouden blijven. Bij een aantal objecten is uitstel 

ongewenst omdat al verval is ingetreden 

Inwoners 

Gemeente 
* / Kort Ondersteunen 

15 
Karakteristieke objecten moeten behouden blijven, bijvoorbeeld 

delen van de steenfabriek en het molentje op de Bulten. 

St. Cultuurbehoud 

Eigenaren 

Inwoners 

Gemeente 

* / Kort Ondersteunen 

 Streekeigen activiteiten en evenementen    

16 

Milsbeek is een vooraanstaand keramisch centrum en dat moet 

worden uitgedragen. De oude Potterie zou hierin centraal kunnen 

staan. Dit moet financieel gesteund worden 

St. Oude  Potten-

bakkerij 

Inwoners 

Gemeente 

Sponsors 

* / Kort Ondersteunen 

17 De koppeling Milsbeek-Keramisto moet worden versterkt 

Inwoners 

Organisatie 

Keramisto 

Gemeente 

* / Midden Ondersteunen 
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Nr Onderwerp / activiteit / verbeterpunt Betrokkenen Urgentie/tijd Rol SL!M 

18 
Een „Milsbeekdag‟ organiseren met o.a. kraampjes, muziek en 

eet/drink mogelijkheid 

Inwoners 

Verenigingen 

Ondernemers 

Gemeente 

1 / Kort 

Initiëren 

Ondersteunen 

Coördineren  

19 

Wandelpaden verder ontwikkelen, struinpaden aansluiten op 

Genneperhuis. Happen en trappen verder uitbreiden 

Tevens het netwerk aan fietsroutes uitbreiden, aansluiten op de 

bestaande routes en dwarsverbindingen maken door het centrum 

van Milsbeek heen 

St. Cultuurbehoud 

VVV 

Weg- / 

grondbeheerders 

Inwoners 

Gemeente 

* / Kort 
Onderhanden 

Ondersteunen 

20 Activiteiten organiseren rondom asperges 
Inwoners 

Bedrijfsleven 
* / Kort 

Agenderen 

Ondersteunen  

 Relatie met de gemeente    

21 

De Milsbekenaren willen een serieuze gesprekspartner zijn voor de 

gemeente en andere „externe‟ partners. Ze willen zich kunnen uiten 

en gehoord worden 

Inwoners 

Gemeente 
* / Kort Agenderen  

22 

Bij een grotere betrokkenheid van inwoners hoort ook een 

heroverweging van „rollen‟. Onderzocht moet worden wat de 

positie is van de dorpen en op welke onderwerpen de inwoners 

advies- en/of instemmingsrecht kunnen hebben. 

Inwoners 

Gemeente 
* / Kort 

Agenderen 

Ondersteunen  

23 

In het verlengde van activiteit 22 is een financiële herschikking 

logisch. Er moet een budget komen voor het zelfstandig adviseren 

op en/of het ontwikkelen van plannen. 

Gemeente * / Kort Agenderen  

24 Er moet budget komen om kleine dingen zelf uit te kunnen voeren Gemeente 1 / Kort Agenderen  

 Wonen en woonomgeving    

 Woningbouw    

25 
Er dienen voldoende betaalbare starterwoningen te worden 

gerealiseerd.  

Gemeente 

Investeerders 
* / Lang 

Agenderen 

Bewaken  

26 

Voorzien moet worden in huisvesting voor senioren. Opties zijn 

zelfstandige seniorenwoningen, kind-ouderwoningen en/of een 

zorgcomplex (wonen en zorg in een complex). Integratie van 

jeugd, ouderen en gehandicapten kan worden bevorderd door 

komst Wozoco, huiskamerproject en gemixte woningbouw 

waardoor een diversiteit aan inwoners ontstaat die elkaar kunnen 

ondersteunen. 

Gemeente 

Zorgorganisaties 

Investeerders 

1 / Lang 
Agenderen 

Bewaken  

27 In de behoefte aan meer huurwoningen moet worden voorzien 
Gemeente 

Huurorganisaties 
* / Lang 

Agenderen 

Bewaken  

28 
Onderzocht moet worden waarom Milsbekenaren elders gaan 

wonen 

Inwoners 

Gemeente 
* / Kort 

Initiëren 

Ondersteunen  

 Woonomgeving    

29 

Op een aantal plaatsen schiet de openbare verlichting tekort. 

Donkere plekken moeten worden opgevuld (o.a. plan Zwarteweg 

en buitengebied). Zie ook 4. 

Gemeente * / Kort 
Agenderen 

Bewaken 

30 
Op een aantal plaatsen zou in de openbare ruimte meer kleur 

kunnen worden ingebracht i.p.v. het relatief saaie gras. 

Inwoners 

Gemeente  
* / Kort 

Agenderen 

Ondersteunen 

Bewaken 

31 
De uitstraling van het Schuttersplein moet worden verbeterd (zie 

verder bij 44) 

Inwoners 

Gemeente 

Sponsors 

1 / Midden 
Agenderen 

Ondersteunen  

 Verkeersveiligheid    

32 

De 30km-zones standaard invoeren voor de bebouwde kom en de 

inrichting van deze zones effectief maken. Op een aantal plaatsen 

in de huidige 30-kmzones voldoen de voorzieningen niet aan de 

wensen van inwoners. 

In de buitengebieden moet worden aangesloten op de 60-kmzones 

van de aanliggende gemeenten. 

Gemeente 1 / Midden Agenderen  

33 
De verbinding van het Sprokkelveld op de Rijksweg moet worden 

verbeterd. 
Gemeente 

* / Midden 

 
Agenderen  
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34 

De Zwarteweg wordt onevenredig belast met vrachtverkeer. De 

bewoners willen een alternatieve route voor een deel van het 

vrachtverkeer. 

Inwoners 

Gemeente 

Bedrijfsleven 

* / Midden 
Onderhanden 

Ondersteunen 

35 
De verbinding van de Zwarteweg op de Rijksweg moet worden 

verbeterd 
Gemeente * / Kort 

Onderhanden 

Agenderen  

36 

De gladheidsbestrijding voldoet niet op een aantal plaatsen. Met 

name in de kern doen zich onveilige situaties voor, met name voor 

ouderen en mensen met beperkingen. Oplossing is het uitbreiden 

van het strooiplan van de gemeente en het bevorderen bij inwoners 

van „het eigen stoepje/straatje vegen‟. 

Inwoners 

Gemeente 
* / Kort 

Agenderen 

Ondersteunen 

Coördineren 

37 
Het tweerichtingsfietspad langs de Rijksweg levert gevaarlijke 

situaties op 
Provincie * / Kort 

Agenderen 

Bewaken 

38 
De oversteekplaats (zebra) bij de potkuilen levert onduidelijkheden 

op 
Gemeente * / Kort Agenderen 

39 
Zorgen dat vrachtauto‟s niet door woonwijken gaan (bijvoorbeeld 

door routes door te geven aan leveranciers van navigatiesystemen) 

Inwoners 

Gemeente 
1 / Kort 

Agenderen 

Uitvoeren 

Bewaken 

 Voorzieningen    

 Zorg en welzijn    

40 

De huisartsenpraktijk wordt zeer gewaardeerd en moet behouden 

blijven. Versterking van de praktijk met meer 

zorgaanbieders/functies wordt zinvol geacht. 

Huisartsen 

Zorgaanbieders 

1 / Midden 

 

Agenderen 

Ondersteunen 

Coördineren 

Trekken 

41 

Er is behoefte aan één zorgloket waar ook informatie verkrijgbaar 

is over zorg, preventie en life-style. Invoering/versterking van zo‟n 

zorgloket past in het beleid van de rijksoverheid dat de burger 

steeds meer verantwoordelijk stelt voor de eigen gezondheid en de 

gezonde levensstijl. 

Huisartsen 

Zorgaanbieders 

Inwoners 

1 / Kort 

Agenderen 

Ondersteunen  

Bewaken 

42 

Er moet worden ingespeeld op het toenemend aantal ouderen en de 

behoefte van ouderen om in het dorp te blijven wonen. Alle 

voorzieningen dienen daarop te worden afgestemd. Zo moet het 

dorp bijvoorbeeld rolstoel- en rollatorvriendelijk worden. 

Gemeente 

Inwoners 

Overig 

* / Midden 

Agenderen 

Ondersteunen 

Coördineren 

Bewaken 

 Sociale- recreatieve en religieuze voorzieningen    

43 

Een aantal lokale verenigingen heeft geen binnenaccommodatie 

waardoor uitgeweken moet worden naar omliggende plaatsen. Los 

van de praktische problemen die dit oplevert wordt het gemis van 

binnenaccommodatie gezien als een defect in de lokale 

ontmoetingscultuur. Een sporthal, waarover reeds discussie is, 

wordt gezien als een belangrijke voorziening. Er is voldoende 

besef dat de financiering en exploitatie deels lokaal en deels door 

de gemeente gedragen moeten worden. Voor een dekkende 

financiering en exploitatie lijkt het combineren van meerder 

functies onder één dak essentieel. 

Verenigingen 

Investeerders 

Uitbaters 

Sponsors 

1 / Midden 
Onderhanden 

Ondersteunen  

44 

Het Schuttersplein wordt gezien als centrum van het dorp. Het 

plein moet een herkenbaar dorpsbeeld gaan opleveren voor de 

inwoners en voor toeristen / passanten. Een betere aankleding van 

het plein (meer groen) en meer horeca kan de centrumfunctie 

versterken en het plein als ontmoetingsplaats herkenbaar maken 

voor oud en jong. Een openbare „jeu de boulebaan‟ wordt gezien 

als een relatief eenvoudig te realiseren voorziening in het kader van 

de centrumfunctie van het plein. Ook genoemd is een kiosk. 

Inwoners 

Gemeente 

Ondernemers 

Sponsors 

1 / Kort 

Agenderen 

Ondersteunen 

Coördineren 

45 

De kerk in het dorp wordt gewaardeerd, maar er zijn zorgen over 

het voortbestaan. Met een bredere sociale functie kan de kerk 

grotere betekenis krijgen voor de gemeenschap en kan het 

voortbestaan worden gestimuleerd. Vanzelfsprekend kan de 

bevolking niet zomaar bepalen wat de toekomst van de kerk is. 

Gesprekken over dit onderwerp zouden vanuit een win-win optiek 

moeten worden gevoerd. 

Kerkbestuur 

Parochianen 

Inwoners 

* / Midden 

Agenderen 

Ondersteunen 

Coördineren 

46 

Ook voor de school, de pastorie en het patronaat moet worden 

onderzocht in hoeverre het multifunctioneel maken kan bijdragen 

aan het behoud op de lange termijn. 

Kerkbestuur 

Verenigingen 

Inwoners 

* / Midden 
Agenderen 

Ondersteunen 
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47 
Er is een tekort aan locaties voor het opbouwen van 

carnavalswagens. 

Carnavalsvereniging 

Ondernemers 

Inwoners 

* / Kort Ondersteunen  

48 Een kinderboerderij kan een ontmoetingsplaats zijn. 

Inwoners 

Gemeente 

Private partijen 

* / * 
Agenderen 

Ondersteunen  

 Winkels, service en informatie    

49 

Men is blij met de lokale middenstand, maar heeft zorgen over het 

voortbestaan ervan. Het besef dat het voortbestaan van de lokale 

winkels staat of valt met het koopgedrag van de lokale bevolking is 

aanwezig. De huidige voorzieningen moeten tenminste in stand 

blijven en bij voorkeur versterkt worden door toevoeging van 

loketten (bijv. oplaadpunten elektrische fiets, VVV-loket en OV-

oplaadpunt) en door betere parkeervoorzieningen (Attent). 

Uiteraard heeft de lokale middenstand hierbij een 

verantwoordelijkheid, maar ook de insprekers zien een 

stimulerende verantwoordelijkheid. 

Middenstand 

Inwoners 

Gemeente 

* / Kort 
Agenderen 

Ondersteunen 

 Educatie, hulp en opvang    

50 

De lagere school wordt gezien als belangrijke voorziening die 

behouden moet blijven. Onderzocht moet worden welke nieuwe 

functies kunnen bijdragen aan het behoud. 

Schoolbestuur 

Ouders 

Private partijen 

* / * 
Agenderen 

Ondersteunen 

51 

Jeugdvoorzieningen realiseren waarin de jeugd ook een stem kan 

laten horen. Te denken valt scoutingaccommodaties en/of een 

jeugdhonk.  

Inwoners 

Verenigingen 

Gemeente 

* / * 
Agenderen 

Ondersteunen 

 Bereikbaarheid    

52 

De openbaarvervoersverbindingen met het station in Molenhoek en 

met het ziekenhuis in Boxmeer worden gezien als een noodzaak. 

Betere verbindingen naar Cuijk en Groesbeek worden gezien als 

wenselijk. 

Gemeente 

Vervoerbedrijven 
* / * 

Agenderen 

Bewaken 

53 
Onveilige verkeerssituaties worden gezien als een beperking van 

de bereikbaarheid/samenhang binnen Milsbeek. Zie ook 33. 
 * / * Bewaken 

 Economie    

 Bedrijven    

54 
Huidige bedrijven in Milsbeek behouden (onder andere door goede 

bereikbaarheid en een ondersteunende overheid) 

Bedrijfsleven 

Overheid 
1 / Permanent 

Ondersteunen 

Bewaken 

55 

Uitbreidingsmogelijkheden scheppen voor bestaande bedrijven, 

bijvoorbeeld door bestemmingsplanaanpassingen (zodat deze 

kunnen groeien en niet gedwongen worden naar elders te gaan) 

Bedrijfsleven 

Overheid 
1 / Permanent 

Ondersteunen 

Bewaken 

56 

Gemist wordt een informatiepunt voor ondernemers. Betere 

ondersteuning van ondernemers met lokale informatie wordt gezien 

als een kans voor het behoud en de ontwikkeling van de 

bedrijvigheid. 

Ondernemers * / Midden 
Agenderen 

Ondersteunen 

57 Ovenberg verder revitaliseren en goed bereikbaar houden 

Gemeente 

Andere overheden 

Ondernemers 

* / Permanent 
Agenderen 

Ondersteunen 

58 De bereikbaarheid van de winkels is een bijzonder aandachtspunt. 

Middenstand 

Gemeente 

Inwoners 

1 / Kort 
Agenderen 

Ondersteunen 

59 Aantrekken van kleinschalige arbeidsintensieve bedrijven 
Gemeente 

Inwoners 
* / Lang 

Agenderen 

Bewaken 

60 Leegstand bedrijfspanden moet worden opgelost 
Gemeente 

Bedrijven 
* / Midden 

Agenderen 

Bewaken 

61 

Gemeente dient bedrijven actief te ondersteunen bij uitbreiding en 

vestigingswensen en dient economisch beleid goed af te stemmen 

met de regio 

Gemeente 

Andere overheden  
* / Permanent 

Agenderen 

Bewaken 

 Recreatie    

62 

Mogelijkheden scheppen voor de aanleg van (met name) 

kleinschalige campings in buurt van Maas en bos ( bijvoorbeeld bij 

de Diepen). Indien een grootschalige camping kan worden bestemd 

dan overlast minimaliseren. 

Gemeente 

Andere overheden 

Ondernemers 

* / Midden 
Agenderen 

Ondersteunen 



Dorpsontwikkelingsplan Milsbeek 
Slim – Samen Leven !n Milsbeek 

 

 

  pagina 28 

Nr Onderwerp / activiteit / verbeterpunt Betrokkenen Urgentie/tijd Rol SL!M 

63 

Creëren van (nog meer) interessante wandel- en fietsroutes door 

bijvoorbeeld bewegwijzering en klaphekjes 

 

Anderen (zoals 

natuurmonumenten 

en overheid) en zelf 

 

* / Kort Ondersteunen 

64 Mogelijkheden scheppen voor de aanleg terrasjes 

Gemeente 

Andere overheden 

Ondernemers 

* / Kort Agenderen 

65 
Streek/dorpseigen producten (zoals asperges) en tradities (zoals 

pottenbakkerij en top dameskorfbal) nog meer uitnutten 

Ondernemers 

Verenigingen 

Inwoners 

* / Kort 
Agenderen 

Ondersteunen 

66 Maas meer gebruiken en toegankelijker maken 

Ondernemers 

Staatsbosbeheer 

Rijkswaterstaat 

Gemeente 

* / Midden 
Agenderen 

Ondersteunen 

67 
Een kinderboerderij kan een bijdrage leveren als ontmoetingsplaats 

voor jong en oud. 

Inwoners 

Gemeente 

Agrariërs 

Ondernemers 

* / Midden 
Agenderen 

Ondersteunen 

 Landbouw    

68 

Mogelijkheden scheppen voor meer kleinschalige landbouw met 

nevenactiviteiten (zoals campings) en voor streek- en biologische 

producten 

Gemeente 

Andere overheden 

Agrarische sector 

1 / Midden 
Agenderend 

Ondersteunen 

69 
Goede ondersteuning van landbouwers als functies veranderen 

(bijvoorbeeld het opzetten van een manage of hondenkennel)  

Agrarische sector 

Gemeente 

Andere overheden 

* / Midden Agenderen 

 Overig    

70 

Zienswijze „ontwikkeling Bloemenstraat en omgeving‟. Het 

buurtcomité heeft een zienswijze geschreven over de ontwikkeling 

van de Bloemenstraat en omgeving. De zienswijze heeft onder 

andere een relatie met de nummers 15, 19, 26, 32 en 39 uit deze 

bijlage. 

Buurtcomité 

Gemeente 

Eigenaren 

Investeerders 

Diverse overheden 

1 /  * 

Onderhanden 

Afwachten 

Ondersteunen 
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Bijlage 2, Milsbeek in cijfers 
 

Algemeen 
Milsbeek is een van de kerkdorpen van de gemeente Gennep. 

 

Aantal inwoners:   2776  (13 januari 2011) van wie 468 jonger dan 15 en 541 ouder dan 65 

   Zie onderstaande tabel voor details. 

Aantal woningen:   1130  (CBS 2009) 

Aantal bedrijven:    145  waarvan 15 agrarisch  (CBS 2009) 

 

 

Bevolkingsopbouw Milsbeek per 1-1-2011, bron gemeente Gennep 

 

Leeftijdscategorie Man Vrouw Totaal 

0 - 4 70 71 141 

5 - 9 84 73 157 

10 - 14 80 90 170 

15 - 19 84 69 153 

Subtotaal 0-19 318 303 621 

20 - 24 59 45 104 

25 - 29 42 40 82 

30 - 34 71 74 145 

35-39 74 89 163 

40-44 98 107 205 

45-49 116 113 229 

50-54 107 110 217 

55-59 104 104 208 

60-64 131 130 261 

Subtotaal 20-64 802 812 1614 

65-69 100 94 194 

70-74 77 70 147 

75-79 56 55 111 

80-84 21 37 58 

85-89 13 12 25 

90-100 4 2 6 

Subtotaal 65-100 271 270 541 

Totaal 1391 1385 2776 
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Bevolkingsontwikkeling gebied Maasduinen,  

bron factsheetboek Maasduinen, Provincie Limburg, augustus 2011 

 

 
 

Nieuwbouwvoorraad plan Zwarteweg, bron gemeente Gennep, september 2011 
Omschrijving Aantal Toelichting 

Plancapaciteit 176  

Gebouwd 124  

In aanbouw 3  
   

Gepland, vrijstaand, vrije sector 15 Van 10 stuks moet bestemmingsplan nog worden 

vastgesteld 

Gepland, tweekappers, vrije sector 28 Van 14 stuks moet bestemmingsplan nog worden 

vastgesteld 

Eengezins, aaneengesloten 6  
   

0-tredenwoningen (WOZOCO)  Locatie voor een WOZOCO wordt nog gezocht. 

Bestemmingsplanwijziging zal nodig zijn 

Starterswoningen 0  
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