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Er is veel in beweging in Rothem. Er spelen allerlei ontwikkelingen rondom 
accommodaties en verenigingen. Die ontwikkelingen roepen vragen op over de 
toekomst van de accommodaties in Rothem, zoals het gemeenschapshuis en de 
voetbalaccommodatie. De belangrijkste vraag hierbij is: Wat heeft Rothem nodig 
voor een leefbare toekomst? Die vraag hebben we laten beantwoorden door 
het dorp zelf. De inwoners weten immers het beste wat er speelt en leeft in hun 
dorp. Dorpslab heeft Rothem geholpen, in opdracht van de Gemeente Meerssen, 
om te komen tot een plan voor de toekomst. Daarvoor gingen we in gesprek met 
inwoners (van jong tot oud). Het proces heeft gelopen van juni tot oktober 2021. 
Dit dorpsontwikkelingsplan (DOP) is daarvan het resultaat. 

Aanleiding
Er wordt veel initiatief genomen vanuit onder meer het Buurtnetwerk Rothem, 

gemeenschapshuis De Koel en de diverse verenigingen in Rothem. En dat willen we zo 

houden. Daarvoor faciliteerde de gemeente Meerssen een dorpsontwikkelingsproces in 

Rothem om te komen tot een dorpsontwikkelingsplan. Een plan met daarin de ambities 

voor de toekomst van Rothem, bepaald door de gemeenschap van Rothem. Om tot dit 

plan te komen ging Dorpslab samen met inwoners in Rothem aan de slag. Iedereen in 

Rothem kon daar aan meedoen, van jong tot oud. Kinderen en jongeren uit Rothem 

dachten mee, alsook betrokken verenigingen en inwoners tijdens dorpsbijeenkomsten. 

Daarnaast is via digitale kanalen input verzameld voor het DOP. De opgehaalde 

input is uitgewerkt in dit plan. Het omvat ambities en speerpunten, die vertaald zijn 

naar concrete acties waar het dorp mee aan de slag kan, om bij te dragen aan de 

leefbaarheid in Rothem. 

Uitdagingen voor Rothem
De wereld verandert. Ontwikkelingen zoals de bevolkingskrimp, ontgroening, 

vergrijzing en individualisering hebben een grote invloed op de vraag en behoefte 

naar voorzieningen in dorpen. Dat geldt ook voor Rothem. 

1. Inleiding

33

Krimp en vergrijzing zichtbaar in Meerssen 

De vijver verandert  

Behoefte aan zorg, ondersteuning en ontmoeting 
dichtbij huis 

We leven anders 

Steeds meer vormen van samenwerking tussen 
organisatie en verenigingen in Meerssen

Samen beter worden  

Belang aanwezigheid kwalitatieve maatschappelijke 
accommodaties, voorzieningen en verenigingen

Kwaliteit van aanbod en voorzieningen 

Steeds meer inwonersinitiatieven die veranderende 
rol van de Gemeente Meerssen vragen 

We doen steeds meer zelf  

Meer behoefte aan duurzame oplossingen en een 
groene en veilige leefomgeving

We willen duurzaam  

Zie in bijlage 1 meer inzicht in de trends en ontwikkelingen in Rothem.
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2.  Aan de slag in Rothem

Dorpslab ging op diverse manieren met betrokkenen in Rothem in gesprek om te 
ontdekken wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van Rothem. Ook kinderen 
en jongeren uit Rothem kregen een stem in het proces.

In gesprek met Rothem
Dorpslab leert het dorp kennen, om te ontdekken wat er leeft en speelt in Rothem. 

Er zijn daarvoor diverse gesprekken gevoerd. Dorpslab ging in gesprek met:

 • Buurtnetwerk Rothem

 • Alle verenigingen in Rothem tijdens een verenigingsbijeenkomst

 • 10 inwoners bij basisschool De Lindegaerd, De Koel en De Jumbo

 • Leerlingen van groep 6 t/m 8 van basisschool De Lindegaerd tijdens Juniorlab 

Daarnaast werd een digitale enquête uitgezet om de input van jongeren en volwassenen 

in Rothem op te halen. Via de enquête:

 • Deelden 13 jongeren hun input

 • Gaven 123 volwassenen hun reactie  

Dromen voor Rothem
Uit de gesprekken en enquêtes bleek, dat inwoners in Rothem trots zijn op hun dorp 

en het gevoel van saamhorigheid. Ze voelen zich er thuis en zijn blij met het actieve 

verenigingsleven, de kleinschaligheid en de aanwezige accommodaties. Inwoners 

ervaren Rothem als een rustig dorp waar een typische ons-kent-ons cultuur heerst. 

De laatste jaren is echter zichtbaar dat jongeren weggaan uit Rothem en naar Maastricht 

trekken of andere steden, waardoor de oudere generatie achterblijft. Om Rothem te 

verbeteren, mag er meer aandacht komen voor zowel vrije tijd- als sportmogelijkheden, 

met name voor de jeugd. 

De inwoners zien kansen om de leefomgeving van Rothem beter in te richten met meer 

groen, bijvoorbeeld groene tuinen te stimuleren of een dorps(moes)tuin aan te leggen. 

Inwoners zijn zelf ook bereid om bij te dragen aan het groenonderhoud. Daarnaast 

zien ze mogelijkheden om meer te bewegen. De bestaande groenvoorzieningen en 

wandelpaden moeten hiervoor meer en beter onderhouden worden. Dat gebeurt 

nu te weinig in Rothem. Het plaatsen van bankjes stimuleert het gebruik ervan door 

oudere en minder mobiele inwoners. Dat bevordert ook de ontmoeting onderling. Bij 

het sportcomplex kan meer sportaanbod aangeboden worden dan alleen voetbal. De 

inwoners van Rothem zijn erg positief over de speelgelegenheden in Rothem. 
Leeftijd Woonachtig in Rothem Gezinssamenstelling

<26 jaar 2% <10 jaar 24% Alleenwonenden 13% 

26-45 jaar 24% 10-20 jaar 11% Samenwonenden 45%

46-65 jaar 48% 20-30 jaar 20% Alleen- of 
samenwonenden 
met kinderen

42%

>65 jaar 26% 30-40 jaar 9%

40-50 jaar 7%

>50 jaar 23%

Zie in bijlage 2 t/m 5 de 
uitwerking van de input die 
is opgehaald bij kinderen, 
jongeren, volwassenen en 
verenigingen.
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Veel inwoners merken dat verenigingen voor uitdagingen staan, met name omtrent 

de inzet van vrijwilligers, maar zien ook kansen voor verenigingen om hun aanbod 

uit te breiden en meer met elkaar samen te werken. Dit komt ten goede aan het 

(multifunctioneel) gebruik van de accommodaties. Nu worden accommodaties te 

beperkt gebruikt volgens de inwoners. Er moet volgende de inwoners wel geïnvesteerd 

worden in het onderhoud van de accommodaties. De accommodaties wachten hier al 

jaren op, maar de gemeente is hierin eerder gemaakte afspraken (nog) niet nagekomen.  

De inwoners geven ook aan, dat er behoefte is aan (betaalbaar) woningaanbod voor 

starters en senioren. Mogelijk kunnen leegstaande accommodaties hiervoor benut 

worden. Deze accommodaties kunnen ook benut worden voor startende ondernemers, 

tegen gunstige huurtarieven. De wens bestaat om de kerk te benutten voor meer 

sociale en culturele doeleinden. Daarbij moet ook gedacht worden aan het onderhoud 

van de begraafplaats. Wat de inwoners niet willen, is dat groen ingeruild wordt voor 

woningbouw. 

De verkeersveiligheid in Rothem kan meer aandacht krijgen. Inwoners ervaren dat er 

met hoge snelheid wordt gereden en dat er op diverse plekken onduidelijkheid is over 

de verkeersregels door slechte signalering. Het aanleggen van drempels, een betere 

wegindeling of betere/meer controle worden als oplossingen aangegeven. Daarnaast 

zijn diverse wegen aan onderhoud toe. Hier wordt volgende de inwoners te weinig 

aandacht aan geschonken door de gemeente. 

De toekomst van Rothem zien de inwoners positief in, mits het dorp eigen 

voorzieningen blijft behouden, zoals de school en dorpse activiteiten. Het 

gemeenschapshuis en het sportcomplex zijn belangrijke accommodaties, die behouden 

moeten blijven en waar veel kansen liggen voor een leven samen voor jong en oud. De 

inwoners hopen ook dat de voorzieningen blijven of zelfs meer worden, zoals winkels 

en horeca. Communicatie over bestaand aanbod en nieuws in Rothem is belangrijk om 

inwoners meer te betrekken en aanbod beter op elkaar af te stemmen. 

Inwoners willen ook zelf bijdragen aan de toekomst van Rothem. Ze denken dit te 

kunnen doen door zelf vrijwilligerswerk op te pakken, te helpen bij het schoon en groen 

houden van het dorp en het organiseren van activiteiten voor jong en oud. Inwoners 

willen graag meedenken over mogelijke activiteiten of ideeën waarbij de sociale cohesie 

belangrijk is. 

De inwoners verwachten wel commitment en perspectief voor de toekomst vanuit de 

Gemeente Meersen, om daar waar nodig ontwikkelingen in Rothem te ondersteunen, 

faciliteren en investeringsverplichting na te komen. 
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Er gebeuren al veel goede dingen in Rothem waar de inwoners trots op zijn, 
maar toch kent Rothem uitdagingen en kansen die benut kunnen worden om 
Rothem ook in de toekomst leefbaar te houden. Om daartoe te komen is een 
visie en aanpak nodig waar de hele gemeenschap van Rothem achter staat en 
een bijdrage aan kan leveren. In dit hoofdstuk gaan we in op die visie, uitgewerkt 
in speerpunten. Dit is een vertaling die is gemaakt vanuit de input geleverd door 
inwoners en verenigingen. 

Visie van Rothem
Ruimte voor Rothem 

Rothem, de plek vol ruimte voor jong en oud om samen te leven en mee te doen. Waar 

inwoners voor elkaar klaar staan en verenigingen als vanzelfsprekend samen werken. 

Dat kenmerkt de gemeenschap van Rothem en maakt de inwoners trots op hun dorp. 

Kinderen kunnen in Rothem in harmonie opgroeien en ouderen kunnen er genieten van 

hun oude dag. Ze zijn verbonden met elkaar via het actieve verenigingsleven. 

Rothem is een krachtig dorp, doordat:

 • Het prettig wonen is in een dorp waar iedereen elkaar kent en klaar staat 

  voor elkaar

 • Verenigingen het initiatief nemen om samen te werken en iets te betekenen 

  voor de gemeenschap 

 • Inwoners trots zijn op het gemeenschapsgevoel in Rothem en iets willen   

  betekenen voor het dorp

 • Aanwezige voorzieningen en accommodaties vanuit een gezamenlijk belang 

  benut en beheerd worden 

Speerpunten voor Rothem
Bovenstaande visie is uitgewerkt in diverse speerpunten en concrete ideeën hoe 

daar mee aan de slag te gaan. 

   Ruimte om te ontwikkelen
   Rothem biedt ruimte aan kinderen en jongeren om te leren en zich te   

   ontwikkelen. Er is voor de jonge doelgroep voldoende te beleven, zodat   

   zij met plezier kunnen opgroeien in Rothem. 

De aanwezigheid van de basisschool is enorm belangrijk voor kinderen evenals diverse 

verenigingen en voorzieningen om sport en cultuur te beleven. Door deze voorzieningen 

en accommodaties kunnen kinderen prettig opgroeien in Rothem. Daarnaast is er voor 

de toekomst voldoende woningaanbod nodig en specifiek aanbod voor jongeren om de 

jong volwassenen te blijven binden aan Rothem. 

Wat is daarvoor nodig in Rothem?

 • Behoud basisschool en voorschoolse peuteropvang 

 • Aanwezigheid sportvereniging(en) en sportpark om te sporten en bewegen

 • Aanwezigheid jeugd- en cultuurvereniging 

 • Speelvoorziening 

 • Activiteiten voor en door jongeren

 • Plek voor en door jongeren in gemeenschapsaccommodatie of bij sportpark

 • Samenwerking organisaties en verenigingen in het kader van activiteiten en   

  festiviteiten voor en door de gemeenschap

3.  De toekomst van Rothem



   Ruimte om te ontmoeten
   Rothem biedt ruimte aan inwoners, zowel jongeren als ouderen, om samen  

   te komen en elkaar te ontmoeten. Ouderen kunnen er vitaal oud worden en  

   zo lang mogelijk thuis wonen, met voorzieningen dichtbij. Inwoners staan  

   voor elkaar klaar en helpen elkaar. 

Voor de toekomst van Rothem is het belangrijk dat ouderen positief gezond oud kunnen 

worden. Er is passend woningaanbod voor senioren nodig en zorg dichtbij huis, zodat 

ouderen in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen en samen kunnen 

komen. Onderlinge ontmoeting is enorm belangrijk om eenzaamheid tegen te gaan. De 

verbinding tussen jong en oud is daarin ook erg belangrijk om ontmoeting te stimuleren.

Wat is daarvoor nodig in Rothem?

 • Mogelijkheden om levensbestendig te wonen

 • Aanwezigheid gemeenschapsaccommodatie met aanbod van verenigingen 

  en Huiskamer 

 • Mogelijkheden bij sportpark om te sporten en bewegen, aangepast aan 

  de doelgroep 

 • Voorziening in de dorpskern voor ouderen, zoals open inloop of zorgloket 

 • Activiteiten voor jong en oud samen

   Ruimte om te verenigen
   Rothem biedt ruimte aan toekomstbestendige verenigingen. Verenigingen 

   in Rothem werken samen om bij te dragen aan de leefbaarheid en   

   saamhorigheid in  Rothem.

Het verenigingsleven in Rothem moet behouden blijven en versterkt worden. Dat 

kan door samenwerking tussen verenigingen te stimuleren. Dat zorgt voor vitale 

verenigingen, die hun maatschappelijke rol pakken en iets betekenen voor de inwoners 

in Rothem. Onderlinge communicatie is daarbij erg belangrijk. Daarnaast kunnen 

verenigingen bekijken of en hoe ze vraag en aanbod samen kunnen organiseren.

Wat is daarvoor nodig in Rothem?

 • Kennis en inspiratie delen tussen verenigingen onderling, bijvoorbeeld tijdens  

  een verenigingscafé 

 • Samenwerking en verbinding aanjagen tussen organisaties en verenigingen in  

  het kader van activiteiten en festiviteiten voor en door de gemeenschap

 • Samen activiteiten organiseren en vrijwilligerswerving oppakken

 • Samen accommodaties in Rothem meer en beter benutten 

 • Gezamenlijke communicatie richting heel Rothem, o.a. via website,    

  informatiebulletin of activiteitenkalender
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Samen aan de slag
Om invulling te geven aan genoemde speerpunten kan Rothem met een aantal 
zaken concreet en zelf aan de slag. Hierin komen de diverse speerpunten samen en 
wordt stap voor stap toegewerkt naar meer samenwerking tussen verenigingen en 
toekomstbestendige accommodaties in Rothem.

Samenwerking en verbinding tussen verenigingen en organisaties

De wens is meermaals uitgesproken om de samenwerking tussen verenigingen en 

organisaties in Rothem meer op te pakken en aan te jagen. Dit om voor en door Rothem 

activiteiten of aanbod mogelijk te maken. We zien hierin veel kansen, bijvoorbeeld in 

het kader van het 100-jarig bestaan van de basisschool in 2022. Dergelijke momenten 

bieden een kans voor Rothem om zichzelf op de kaart te zetten én de samenwerking 

tussen organisaties en verenigingen een impuls te geven. Het kan een start betekenen 

voor een duurzame relatie tussen organisaties én bijdragen aan de betrokkenheid van 

inwoners in Rothem. Dat komt de leefbaarheid van Rothem ten goede. De basisschool 

heeft reeds aangegeven graag meer te willen samenwerking met verenigingen in Rothem 

en de deuren open te stellen, zodat kinderen meer verbonden raken met wat er in het 

dorp te beleven valt. Samen met Buurtnetwerk Rothem en de verenigingen invulling geven 

worden aan de organisatie van dorpsactiviteiten. 

Toekomstbestendige accommodaties 

Belangrijk voor de leefbaarheid van Rothem is de aanwezigheid van diverse voorzieningen 

en accommodaties. Om de genoemde speerpunten te realiseren, zijn toekomstbestendige 

accommodaties nodig in Rothem. Daarbij gaan we uit van de volgende uitgangspunten: 

• Van accommodaties naar functies en activiteiten: keuzes voor de toekomst van  

 accommodaties worden gemaakt op basis van de behoefte aan functies en 

 activiteiten in Rothem. Het draait niet om de aanwezigheid van fysieke stenen,  

 maar om de aanwezigheid van aanbod. Dat bepaalt de inzet van en investering 

 in accommodaties. 

• Van individuele naar gezamenlijke belangen: de inzet van accommodaties wordt  

 bepaald op basis van het belang ervan voor de gemeenschap van Rothem. 

 Die keuzes worden samen en onafhankelijk gemaakt.

• Van kwantiteit naar kwaliteit: de kwaliteit van de accommodaties is belangrijker  

 dan de hoeveelheid aan accommodaties. Wanneer blijkt dat de accommodaties  

 niet in stand gehouden kunnen worden en dit ten koste gaat van de kwaliteit   

 moeten keuzes gemaakt worden.

• Van mono- naar multifunctioneel: om accommodaties meer en beter te benutten,  

 moeten deze multifunctioneel ingezet worden. Vanuit het gemeenschapsbelang  

 wordt bekeken hoe accommodaties breder benut kunnen worden door diverse  

 gebruikers. 

• Van reactief naar proactief: het beheer en gebruik van de accommodaties moet  

 toekomstbestendig worden. Niet afwachten en een te afhankelijke houding ten  

 opzicht van de gemeente aannemen, maar zelf proactief aan de slag om de 

 accommodaties voor Rothem in stand te houden.
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Uit het dorpsontwikkelingsproces is gebleken, dat er behoefte is aan accommodaties 

in Rothem, die ontmoeting stimuleren en het mogelijk maken om sport, spel en cultuur 

te beleven, zowel door jong als oud. De gemeenschap wil de huidige accommodaties in 

Rothem zoveel mogelijk behouden, maar ziet kansen om deze toekomstbestendig(er) te 

maken. Daarvoor moet in de accommodaties geïnvesteerd worden en moet het gebruik 

ervan verbeterd worden. We zien de inzet van de diverse accommodaties als volgt voor 

ons:

1.   Gemeenschapshuis De Koel

•  Ruimte voor cultuur

•  Ruimte voor ontmoeting 

•  Dé plek voor de Huiskamer, cultuurverenigingen en Stem van de Goede Herder 

2.   Sportcomplex RVU 

•  Ruimte voor sport en bewegen

•  Thuisbasis voor RVU

•  Ruimte voor meer (sport)aanbod en ontmoeting voor kwetsbare doelgroepen 

3.   Basisschool De Lindegaerd

•  Ruimte voor ontwikkeling 

•  Plek om te leren en plezier te beleven

•  Vanuit hier verbinding leggen met andere accommodaties zoals gymzaal,   

 sportvelden, speeltuin en gemeenschapshuis 

4.   Kerkgebouw 

•  Ruimte voor cultuur

•  Ruimte voor ontmoeting

•  Vanuit het dorp meedenken over herbestemming van de kerk

Het benutten van het schoolgebouw in Rothem is natuurlijk een aangelegenheid van 

de school en peuteropvang. Daarnaast kunnen zij ook de andere accommodaties en 

voorzieningen in Rothem meer betrekken en benutten om de kinderen in Rothem 

meer mogelijkheden te bieden om te leren, sporten en recreëren. Het gemeenschapshuis 

en het sportcomplex zijn de accommodaties, die veelal door de verenigingen en 

maatschappelijke organisaties in Rothem benut worden. Er liggen kansen om het beheer 

van beide accommodaties meer in gezamenlijkheid op te pakken, bijvoorbeeld vanuit 1 

beheersfunctie. Daarmee worden de accommodaties niet als concurrenten van elkaar 

beschouwd, maar als belangrijke en aan elkaar aanvullende voorzieningen om voldoende 

aanbod te ontsluiten voor de inwoners van Rothem. Het beheer én onderhoud wordt 

vanuit één centraal beheer georganiseerd. Dat biedt voor zowel de beheerder als 

gebruikers meer mogelijkheden om de accommodaties te benutten en te vermarkten. 

Overkoepelend collectief Rothem 

Een volgende en verdergaande stap, die nodig is voor de toekomst van Rothem, is om

toe te werken naar een vorm van overkoepelend collectief voor Rothem, zoals een 

stichting, federatie of coöperatie. Er is een overkoepelende collectief nodig, dat handelt in 

het belang van Rothem en de daadkracht heeft om keuzes te maken voor de toekomst. 

Dit collectief wordt gevormd door inwoners in Rothem, die proactief, onafhankelijk en 

vooruitstrevend zijn. Inwoners, maar ook verenigingen en organisaties kunnen zich bij het 

collectief aansluiten als lid om mee te denken en mee te beslissen over de toekomst van 

Rothem. Het overkoepelend collectief kan met de volgende zaken aan de slag:

 • Aanjagen en faciliteren van samenwerking tussen verenigingen

 • Aanjagen van dorpsactiviteiten in samenwerking met verenigingen

 • Organisatie van het beheer en gebruik van de accommodaties

 • Beheer van dorpsfonds om activiteiten te organiseren en het beheer van 

  de accommodaties te financieren

Buurtnetwerk Rothem kan een actieve rol vervullen om de eerste stappen te zetten om te 

komen tot een overkoepelend collectief.
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4. Vervolg

Actie Wie
Ontwikkelen in Rothem 

In gesprek met kinderen en jongeren over behoeften aan aanbod en accommodaties voor doelgroep Buurtnetwerk i.s.m. SJWR

Jaarrond aanbod voor kinderen en jongeren door verenigingen (in gezamenlijkheid) Verenigingen

Mogelijkheden voor samenwerking tussen verenigingen en organisatie verkennen, bijvoorbeeld m.b.t. 
het 100-jarig jubileum van basisschool De Lindegaerd

Buurtnetwerk, verenigingen en basisschool

Ontmoeten in Rothem

Mogelijkheden aanbod voor ouderen bekijken en ontwikkelen Buurtnetwerk i.s.m. de Huiskamer

Aanbod voor ouderen bij sportpark ontwikkelen RVU

Realisatie open inloop e/o zorgloket voor ouderen Buurtnetwerk i.s.m. Gemeente Meerssen

Organisatie activiteiten voor jong en oud samen Verenigingen

Verenigen in Rothem

Initiëren gezamenlijk overleg verenigingen Buurtnetwerk

Afspraken maken over meer en beter benutten accommodaties Buurtnetwerk, RVU en De Koel

Gezamenlijk aanbod voor jongeren e/o ouderen organiseren Verenigingen

Gezamenlijke communicatie optuigen Buurtnetwerk en verenigingen

10
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Actie Wie
Samenwerking en verbinding tussen verenigingen en organisaties

Overleg initiëren om mogelijkheden voor samenwerking te bespreken Buurtnetwerk, verenigingen en basisschool

Actieve rol voor kinderen e/o jongeren voor activiteiten te bedenken en/of organiseren Basisschool en verenigingen

Toekomstbestendige accommodaties

Afspraken omtrent beheer, gebruik en toekomst accommodaties Buurtnetwerk, RVU en De Koel

Inzet van middelen bespreken om te investeren in de kwaliteit van de accommodaties Buurtnetwerk, RVU en De Koel

Mogelijkheden verkennen voor ontwikkeling (nieuw) aanbod voor jong en oud bij de accommodaties RVU, De Koel en verenigingen

Overkoepelend collectief Rothem

Vervolg bijeenkomst organiseren voor verenigingen om mogelijkheden samenwerking te concretiseren Buurtnetwerk

Gezamenlijke (dorps)communicatie optuigen Buurtnetwerk en verenigingen

Samenstellen projectgroep Buurtnetwerk

Plan van aanpak maken Buurtnetwerk

Inwoners informeren over voortgang Buurtnetwerk

Stappenplan vervolg
Vervolg van stappen om samen aan de slag te gaan met de toekomst van Rothem.



Randvoorwaarden 
Dit dorpsontwikkelingsplan geeft het gewenste beeld voor de toekomst van 
Rothem. De verantwoordelijkheid en het initiatief van de uitvoering hiervan liggen 
in beginsel bij de gemeenschap, daarbij ondersteund door het Buurtnetwerk 
Rothem en de Gemeente Meerssen. Een aantal randvoorwaarden is essentieel om 
Rothem toekomstbestendig te maken en houden. 

Samen sterk  Om invulling te geven aan dit DOP moeten inwoners, verenigingen en 

organisaties de handen in elkaar slaan. Ze zijn samen verantwoordelijk voor de toekomst 

van hun dorp. Daarvoor is samenwerking cruciaal. Samen sta je immers sterk. Door 

ondernemerschap en betrokkenheid in de toekomst te tonen, kunnen inwoners elkaar 

helpen en versterken. De samenwerking wordt aangejaagd vanuit het Buurtnetwerk 

Rothem. 

Gemeenschap vs. gemeente  Dit DOP is van de gemeenschap Rothem. Het DOP is 

niet in beton gegoten en kan waar nodig bijgesteld worden op basis van trends en 

ontwikkelingen in Rothem. De gemeenschap is zelf aan zet om initiatief te nemen om 

ideeën uit dit DOP te realiseren. Daar waar nodig wordt een faciliterende rol van de 

Gemeente Meerssen hierbij verwacht. De gemeente is partner van het dorp en heeft te 

maken met diverse gemeentelijke ontwikkelopgaven, die ook van invloed zijn op Rothem. 

Deze opgaven kunnen samen met de gemeenschap opgepakt worden. 

Belang van communicatie  Om mensen in Rothem te informeren over en betrekken 

bij ontwikkelingen in Rothem, is goede communicatie onmisbaar. Vanuit de betrokken 

verenigingen en het Buurtnetwerk Rothem wordt de gemeenschap actief geïnformeerd 

over ontwikkelingen en dorpsbrede communicatie gestimuleerd. Denk daarbij aan het 

delen van dorps- en verenigingsactiviteiten en dorpsnieuws. Dit kan gebundeld worden 

via een dorpswebsite of nieuwsbulletin waar alle informatie, nieuws en activiteiten 

van Rothem te vinden zijn evenals het aanbod van verenigingen, bedrijven en 

maatschappelijke organisaties. 
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