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✓ Het proces in beeld

✓ De toekomst van Rothem 

✓ Vragen & vervolg

Inhoud 



Opening & welkom



Het proces in beeld



✓ Vervolg n.a.v. DOP Bunde

✓ Invloed maatschappelijke ontwikkelingen in 

Rothem 

✓ Toekomst accommodaties

✓ Toekomstbestendigheid verenigingen

✓ Leefbaarheid dorpskern

✓ Samen aan de slag

Aanleiding



Processtappen

• In gesprek met Buurtnetwerk Rothem

• Bijeenkomst verenigingen

• In gesprek met inwoners

• Juniorlab i.s.m. Basisschool De Lindegaerd

• Digitale enquête jongeren & inwoners



Input uit het dorp ophalen

• Iedereen kans geven mee te denken

• Stem van kinderen en jongeren belangrijk

• Fysiek in gesprek

• Digitale enquête 



Kinderen en jongeren 

• Kinderen groep 6 t/m 8 de baas van Rothem

• Aan de slag met creatieve werkvorm

• Jongeren via digitale enquête: 13 reacties 

• Ideeën:

• Meer sportfaciliteiten en -aanbod voor jeugd

• Groenere omgeving

• Een game/chill ruimte

• Meer samenwerking tussen verenigingen 



In gesprek met verenigingen

• Saamhorigheid is de kracht van Rothem

• Actieve buurtverenigingen 

• Grote mate van betrokkenheid en noodzaak om 

de handschoen samen op te pakken 

• Mogelijk samen aan de slag met:

• Communicatie

• Aanbod jong & oud

• Werving en inzet vrijwilligers



In gesprek met inwoners

• 8 interviews met inwoners

• 123 reacties digitale enquête 

Leeftijd Woonachtig in Rothem Gezinssamenstelling

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

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

48% 46-65 jaar 20% 20-30 jaar 42% Alleen- of 
samenwonenden met 
kinderen26% >65 jaar 9% 30-40 jaar

7% 40-50 jaar

23% >50 jaar 



In gesprek met inwoners

• Trots op dorpsgevoel en saamhorigheid 

• Nieuwe inwoners binden en betrekken bij dorpse 

activiteiten 

• Behouden huidig aanbod en accommodaties

• Samenwerking verenigingsleven 

• Beter/multifunctioneler gebruik accommodaties

• Groen stimuleren in Rothem 



De toekomst van 
Rothem



Visie

De leefbaarheid van Rothem/Weert zo aantrekkelijk 

maken, dat mensen er graag willen (blijven) wonen: 

• De plek waar jong en oud samen leeft en mee 

kan doen 

• Dorp waar mensen voor elkaar klaar staan, 

inwoners trots zijn op het dorp en een grote mate 

van saamhorigheid heerst

• Voorzieningen en accommodaties worden vanuit 

gezamenlijke visie benut en beheerd 

• Rothem is en blijft een actief dorp in de toekomst 



Speerpunten

• Rothem biedt ruimte aan kinderen en jongeren 

om te leren en zich te ontwikkelen

• Rothem biedt ruimte aan alle inwoners om 

samen te komen en elkaar te ontmoeten

• Rothem biedt ruimte aan mogelijkheden om te 

verenigen



Aan de slag met

• Eerste stappen naar samenwerking en 

verbinding tussen verenigingen/organisaties 

waarbij de meerwaarde van een ‘overkoepelend 

collectief Rothem’ wordt bekeken

• Toekomstbestendige accommodaties 

(De Koel, Sportcomplex RVU, Basisschool De 

Lindegaerd, kerkgebouw)

• Mogelijkheden verkennen voor samenwerking 

i.h.k.v. 100-jarig jubileum school 



Rol & verwachtingen

• Gemeenschap is zelf aan zet om ideeën te 

realiseren

• Buurtnetwerk Rothem heeft aanjagende rol 

acties uit DOP op te pakken 

• Inwoners, verenigingen en organisaties slaan 

handen ineen om concreet aan de slag te gaan

• Gemeente faciliteert waar nodig en steunt 

initiatieven



Vragen & vervolg



Wat is jullie mening over het concept DOP? 

Verwachtingen over het vervolg? 

Hoe zien jullie je eigen rol in het vervolg? 

Vragen voor inwoners



Afronding DOP en delen met dorp

DOP Rothem naar college B&W

Presentatie raad & commissie 12 okt.

Vervolg bepalen i.o.m. Buurtnetwerk

Wie doet er mee? 

Laat je gegevens achter! 

Vervolg



Bedankt voor jullie 
aandacht! 


