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De wereld verandert. Ontwikkelingen zoals de bevolkingskrimp, ontgroening, 
vergrijzing en individualisering hebben een grote invloed op de vraag en 
behoefte naar voorzieningen in dorpen. Gemeente Meerssen heeft in 2009 een 
toekomstvisie opgesteld voor de komende 10 tot 15 jaar waarbij thema’s als 
ruimte, maatschappij en economie een belangrijke rol spelen. 

De vijver verandert
Over ongeveer 15 jaar (2035) is het aantal inwoners in Rothem volgens de 

bevolkingsprognose met 6% gedaald. De krimp is een gevolg van een veranderende 

samenstelling van de bevolking. De verwachting is dat het aantal kinderen in 2035 licht 

stijgt met 3% en het aantal jongeren (15 tot 30 jaar) in 2035 met 24% daalt. Ook kan de 

leeftijdsgroep 30 tot 60 jaar een afname verwachten van 16%. Aan de andere kant is er 

een lichte stijging van 1% te verwachten van het aantal 60 tot 75 jarigen. Er is een sterke 

stijging van het aantal 75 plussers (+ 36%). De vergrijzende bevolkingssamenstelling 

zorgt voor uitdagingen, maar het biedt ook kansen. De ouderen zijn krachtig en vitaal 

en zetten zich vrijwillig in voor de gemeenschap. De levensverwachting in Meerssen 

ligt één jaar boven het landelijke gemiddeld. Voor de gemeente Meerssen is de 

levensverwachting 82,6 jaar terwijl dit landelijk gezien 81,5 jaar is. 

Bronnen: dataportaal-viewer.prvlimburg.nl/jive/ & waarstaatjegemeente.nl 

We leven anders 
Zorg en ondersteuning wordt vaker dichtbij of aan huis verleend. De zorgvraag 

verandert door de toenemende levensverwachting, innovatie in de zorg en de 

vergrijzing. We willen zo lang mogelijk thuis wonen. Dat vergroot de behoefte aan 

laagdrempelige ontmoetingsplekken en voorzieningen dichtbij huis. Bovendien willen 

mensen zich minder binden en hun vrije tijd flexibel indelen. Dat heeft een grote 

invloed op het verenigingsleven en de manier van sport en bewegen. De verenigingen in 

Meerssen ervaren dit in de dalende betrokkenheid van leden en vrijwilligers. Daarnaast 

blijkt dit uit de bezettingsgraad van de diverse accommodaties in Meersen. 

Kwaliteit van aanbod en voorzieningen
Mensen zijn bereid (extra) te betalen voor kwaliteit en flexibiliteit. We stellen steeds 

hogere eisen aan de kwaliteit van maatschappelijke accommodaties, voorzieningen 

en aanbod. Mensen zijn bereid langer te reizen voor hun vrijetijdsbesteding. Van 

doorslaggevend belang voor een aantrekkelijke woonomgeving zijn een bloeiend sociaal 

leven en een sterke sociale samenhang. Meerssen investeert meer dan gemiddeld in 

de leefbaarheid van al haar kernen. Belangrijkste doel daarbinnen is het behoud van 

voldoende, gespreide maatschappelijke voorzieningen voor de inwoners, zoals de 

basisscholen. Meerssen handhaaft kwalitatief hoogstaande (zorg)voorzieningen, streeft 

naar een blijvend aanbod van sportverenigingen en vrijwilligersclubs en ambieert het 

voortbestaan van een zeer goed ontwikkeld cultureel en muzikaal verenigingsleven. 

Scholen en verenigingen vormen de spil van vitale woonkernen. Daarnaast is de 

aanwezigheid van een goed aangeschreven middelbare school en voldoende woon- en 

zorgvoorzieningen belangrijk om het vestigingsklimaat in dorpen te stimuleren. 

1. Trends & ontwikkelingen in Rothem
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2021 2035 Daling/stijging

224 0-15 jaar 230 +3%

242 15-30 jaar 185 -24%

289 30-44 jaar 278 -4%

370 45-60 jaar 275 -26%

312 60-75 jaar 314 +1%

155 75+ 211 +36%

1.591 Totaal 1.493 -6%



We doen steeds meer zelf 
De relatie tussen de inwoner en de overheid verandert. Inwoners nemen zelf steeds 

meer initiatief en krijgen meer verantwoordelijkheid. De overheid faciliteert. Veel 

maatschappelijke accommodaties en verenigingen worden gerund door vrijwilligers. Maar 

het vinden en binden van vrijwilligers staat onder druk en dat beïnvloedt de kwaliteit en 

continuïteit van vrijwilligersorganisaties. In Meerssen is in iedere kern (m.u.v. de kern 

Meerssen) een Buurtnetwerk actief en zijn er diverse inwonersinitiatieven, zoals de 

huiskamers. Er is een hoge mate van betrokkenheid in de diverse dorpen en kernen, maar 

een soepele samenwerking met gemeente is niet overal vanzelfsprekend. 

Samen beter worden 
Mensen zijn meer op zoek naar een groep om bij te horen. Verenigingen zoeken elkaar 

meer op om samen te werken. Accommodaties worden steeds meer multifunctioneel 

gebruikt. Organisaties werken efficiënter en effectiever met elkaar samen. Kleine 

dorpsscholen fuseren en worden brede scholen. En andere partners spelen een grotere 

rol in het maatschappelijk vastgoed, zoals woningbouwcorporaties. In Meerssen nemen 

steeds meer sportverenigingen het initiatief om samen te werken, zoals Bunde Beweegt. 

Ook in Rothem willen de verenigingen meer samenwerken en wordt gezocht naar 

manieren om dit te realiseren.  

We willen duurzaam 
Er is steeds meer aandacht voor het milieu, duurzaamheid en een veilige leefomgeving 

van mensen. We zijn ons steeds meer bewust van de gevolgen, die onze acties hebben 

voor het milieu. Ook bedrijven nemen een duurzame houding aan. Niet duurzaam 

ondernemen, wordt door mensen steeds minder geaccepteerd. Een leefbare 

woonomgeving ondersteunt betrokkenheid en sociale cohesie in de buurt. Dat geldt 

ook voor de fysieke ruimte van Meerssen. De natuur, de gebouwen en de wegen in 

Meerssen zijn het tastbare decor en directe ondersteuning van een hoge kwaliteit van 

leven. Meerssen moet bij voorkeur na afstemming met de overige Heuvellandgemeenten 

en onafhankelijk van de keuzes van die gemeenten in de regio fysiek groener, rustiger, 

schoner en beter onderhouden zijn.

Economie vd ecologie 
Rothem telt in totaal 110 bedrijfsvestigingen waarvan 27% bedrijven uit de handel en 

horeca zijn. Dit percentage ligt boven het gemiddelde in Nederland (20%). Dit geldt ook 

voor het percentage bedrijfsvestigingen in de cultuur, recreatie en overige diensten (18% 

t.o.v. 13% in Nederland). De zakelijke dienstverlening heeft een gelijk aandeel vestigingen 

met de handel en horeca. Als enigste gemeente in Limburg heeft de gemeente Meerssen 

in 2020 een notering gekregen in de Top 100 van Green Destinations en is hiermee een 

van de duurzaamste gemeentes in Nederland. 

Inwoners van de gemeente Meerssen kunnen zich inzetten voor een schonere 

leefomgeving. Via de ‘Schoonmonitor-app’ faciliteert de gemeente Meerssen en manier 

waar inwoners hun mening kunnen geven over de schoonheidsgraad van de openbare 

ruimte in de gemeente. Maandelijks worden er aan de inwoners enkele vragen gesteld 

over de netheid van de omgeving. 

Sociale-culturele leven
Uit de gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uit 2016 blijkt dat drie kwart van 

de inwoners van Rothem in de leeftijd van 19 tot 65 jaar zijn/haar gezondheidstoestand 

als goed of zeer goed ervaren. Iets meer dan de helft van de inwoners van 65 jaar en 

ouder ervaart zijn/haar gezondheid als goed of zeer goed. Daarentegen ervaart het zelfde 

percentage 65+-ers langdurige ziekte of aandoening (53%) terwijl dit bij de 19 tot 65 

jarigen 31% van de inwoners is. 

Enkel andere sociale factoren die gelden voor Rothem zijn het aantal personen dat 

vrijwilligerswerk doet (27%) en minder dan de helft van de inwoners voelt zich eenzaam 

(47%). Cijfers uit de zorg laten zien dat er naar verwachting tegen 2030 een toename in de 

intramurale zorgvragers (=zorg die geboden wordt in een zorginstelling) verwacht wordt 

van 18%. Daarnaast neemt de behoefte aan extramurale zorg (=zorg aan cliënten die niet 

in een zorginstelling verblijven) tegen 2030 toe met circa 16%. Waarbij de leeftijd bij zowel 

de intra- als extramurale zorgvragers omhoog gaat. 
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2.  Ideeën kinderen Rothem

Juist de kijk van kinderen levert interessante inzichten op over de uitdagingen en 

vraagstukken rondom de toekomst van Rothem. Zij denken fris en out of the box. 

Daarom kregen kinderen uit Rothem een stem in het proces. Leerlingen van Basisschool 

De Lindegaerd mochten meedenken over de toekomst van Rothem. We hebben 

hen gevraagd wat zij zouden doen, als zij de baas van Rothem zouden zijn. Op een 

interactieve en creatieve manier gingen de kinderen aan de slag. Ze knutselden, 

tekenden of bouwden hun idee voor Rothem. Vooral de thema’s sport en bewegen, 

horeca en vrije tijd kwamen uitgebreid aan bod. De kinderen presenteerden hun 

ideeën aan elkaar én een aantal kinderen heeft hun idee tijdens de dorpsbijeenkomst 

gepresenteerd. 

De kinderen van de basisschool kwamen met de volgende ideeën: 
 • Meer sportfaciliteiten zoals een skate/fiets/MBT baan, trampolines of   

  basketbalveld en breder sportaanbod zoals hockey, tennis of basketbal 

 • Een groenere omgeving voor een (bloemen)park, kinderboerderij of het maken  

  van een klimpark 

 • Creëren van een vernieuwende horeca voorziening voor speciale koffie of   

  lekkernijen 

 • Een locatie/ruimte voor het creëren van een (drive-inn)bioscoop  

 • Een game/chill-room om met vrienden en vriendinnen te gamen of chillen 

 • Faciliteiten voor kinderen om bezig te zijn met bakken (taarten, cakes, kleine   

  lekkernijen) 

 • Gratis wifi 
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Input jongeren
Jongeren uit Rothem konden via een digitale enquête meedenken over de toekomst van 

Rothem. Zo konden zij aangeven waarom het prettig wonen is in Rothem en of zij in de 

toekomst ook in Rothem willen wonen. De jongeren gaven ook aan wat hen trots maakt 

op Rothem. Veel jongeren gaven aan dat de gemeenschap in Rothem zorgt voor een 

echt dorpsgevoel waar een prettige sfeer hangt en waar zij zich thuis voelen. 90% van 

de jongeren geeft zelfs aan dat zij in de toekomst graag in Rothem willen blijven wonen. 

Om Rothem te verbeteren mag er echter meer aandacht komen voor zowel vrije tijd- als 

sportmogelijkheden, met name voor de jeugd en jongeren doelgroep. 

Om ouderen vitaal en langer gezond te houden opperen de jongeren ideeën om 

ouderen te blijven betrekken bij activiteiten in het dorp en nieuwe wandel- of 

beweeggroepen op te starten. De locatie bij RVU schikt zich hier goed voor. 

Ongeveer 60% van de respondenten is aangesloten bij een vereniging (allemaal lid van 

RVU). De jongeren zijn positief over de voetbalvereniging, maar er is wel behoefte aan 

een breder aanbod van activiteiten dan alleen maar voetbal. Daarbij zien de jongeren 

kansen in het beter samenwerken tussen verenigingen waarbij oud zeer niet leidend 

mag zijn. 

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

voorzieningen blijft behouden zoals de school, het sportcomplex en dorpse activiteiten.

Opzet enquête 
1.  Hoe oud ben je?

 a. 12 – 15 jaar

 b. 16 – 20 jaar

 c. 21 – 25 jaar

 d. 26 – 30 jaar

 e. 31+

2. Waar woon je? 

 a. In Rothem

 b. Ergens anders in de gemeente Meerssen

 c. Buiten de gemeente Meerssen

3. Typ hier je woonplaats

4. Wat maakt Rothem voor jou leuk om te wonen?

5. Wat kan er volgens jou nog beter in Rothem?

6. Wat kun je hier zelf aan doen?

7. Wat is daar nog meer voor nodig?

8. Hoe kunnen we er in Rothem voor zorgen dat ouderen langer gezond en vitaal blijven?

10. Waarom wel of niet? 

3.  Enquête jongeren Rothem



11. Indien ja, wat is daar voor nodig?

12. Is er voor jou en je leeftijdsgenoten genoeg te beleven in Rothem?

 a. Ja

 b. Nee

13. Waarom wel of niet? 

14. Zit je bij een vereniging in Rothem?

 a. Ja

 b. Nee

15. Welke?

16. Waarom zit je wel of niet bij een vereniging? 

17. Spelen de verenigingen van Rothem voldoende in op de behoeften van jongeren? 

 a. Ja

 b. Nee

18. Waarom wel of niet?

19. Op welke manier kunnen de verenigingen elkaar versterken denk je?

20. Wat maakt jou trots op Rothem?

21. Wat is jouw toekomstbeeld voor Rothem? 

22. Wil je weten wat de uitkomst van deze enquête is? 

 a. Ja

 b. Nee 

23. Laat dan hier je naam en e-mailadres achter! 

Resultaten enquête 
De jongeren enquête is door 13 jongeren ingevuld die voornamelijk tussen de 12 en 25 

jaar zijn. Enkele personen zijn ouder dan 31 jaar. Tien van de dertien respondenten geeft 

aan woonachtig te zijn in Rothem, slechts één persoon geeft aan buiten de gemeente 

Meerssen te wonen. 

Wat maakt Rothem leuk om in te wonen
 • Door de kleine gemeenschap heerst er een echt dorpsgevoel

 • Omgang en samenzijn met vrienden

 • Rothem is een energiek en betrokken dorp

 • Natuurlijke omgeving 

Wat kan er beter in Rothem
 • Meer (sportieve)activiteiten organiseren voor jeugd en jongeren

 • Sportcomplex is toe aan renovatie

 • Meer voorzieningen om het dorp schoon en netjes te houden 

 (denk aan prullenbakken, hondentoiletten)

 • Groenonderhoud

Welke bijdrage kunnen de jongeren hierin leveren
 • Als vrijwilliger bijdragen bij een vereniging

 • Contact zoeken met buurtbewoners

 • Meedenken met de gemeente Meerssen om tot gezamenlijke oplossingen 

  te komen

Hoe kunnen ouderen langer gezond en vitaal blijven
 • Blijven organiseren van beweegactiviteiten voor volwassenen en ouderen

 • Hulp aanbieden aan ouderen om (kleine) taken te doen
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Wil jij in de toekomst in Rothem blijven wonen? Waarom wel of niet? 
En wat is daar voor nodig?
 • 12 van de 13 respondenten geeft aan in Rothem te willen blijven wonen

 • Voornamelijk omdat:

 o Rothem geeft een thuis gevoel, sommige wonen er al hun hele leven

 o Vrienden wonen ook in Rothem en mensen kennen elkaar goed

 o Mooie buurt om in te wonen

 • Wat is vooral nodig:

 o Behoud van sportcomplex c.q. voetbalclub

 o Starterswoningen voor jongeren

Is er voldoende te beleven in Rothem voor jongeren? Waarom wel of niet?
 • De meningen zijn verdeeld; 6 van de 13 jongeren geven aan dat er voldoende 

  te beleven is, terwijl de andere 7 personen aangeven dat dit niet het geval is

 • Waarom wel:

 o Er vinden activiteiten plaats bij De Koel en RVU

 o Er zijn veel speelvoorzieningen 

 • Waarom niet:

 o Naast de activiteiten op het sportcomplex wordt er (te) weinig 

  georganiseerd voor jongeren

 o Rothem zelf heeft weinig voorzieningen meer zoals winkels of terrassen 

Ben je lid van een vereniging, zo ja welke? Waarom ben je wel of niet bij een 
vereniging?
 • Van de jongeren zijn acht personen lid van RVU, de andere vijf respondenten zijn  

  geen lid van een vereniging

 • Waarom ben je lid:

 o Het leuk vindt om bezig te zijn met sport (specifiek voetballen)

 o Samenzijn met vrienden en mensen treffen

 • Waarom niet lid:

 o Geen tijd/interesse

 o Weinig leuk aanbod

Spelen verenigingen voldoende in op de behoeften van jongeren? 
Waarom wel of niet? 
 • Acht van de dertien jongeren vinden dat de verenigingen voldoende inspelen  

  op de behoeften van jongeren. Vier jongeren van juist van niet, een persoon heeft  

  geen mening gegeven. 

 • Voornamelijk omdat:

 o  Naast RVU wordt er weinig georganiseerd, al vinden er bij SJWR ook   

  meer activiteiten plaats voor jeugd

Op welke manier kunnen verenigingen elkaar versterken
 • Door de handen ineen te slaan met een open en goede samenwerking

 • De Open Club is een mooi initiatief

 • Oude vetes laten rusten

Wat maakt jongeren trots op Rothem
 • De saamhorigheid

 • Dat een kleine club als RVU toch veel activiteiten organiseert

 • Leuk, prettig en gezellig dorpsgevoel

Welk toekomstbeeld hebben de jongeren voor Rothem
 • Dat het dorpse gevoel blijft met voldoende groen

 • Er accommodaties blijven waar mensen kunnen samenkomen 

 (sportpark RVU en De Koel)

 • Behoud van accommodaties zoals de basisschool en de gymzaal

 • Dat er wat meer voorzieningen zoals winkels of horeca komt

 • Breder sportaanbod in het dorp
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4. Bijdrage verenigingen Rothem 

Tijdens een bijeenkomst kregen alle verenigingen uit Rothem de kans mee te denken 

over de toekomst van Rothem en ideeën aan te dragen hoe hier aan bij te dragen. De 

verenigingen willen meer met elkaar samenwerken: “Er is enorm veel saamhorigheid 

in Rothem, maar daar moeten we samen aan blijven werken”. Ze willen meer samen 

optrekken om een bijdrage te leveren aan een leefbaar Rothem: “We moeten meer als 

collectief vanuit Rothem samen optrekken. Het draait allemaal om samenwerken en 

verbinden!” 

Ideeën die door de verenigingen werden aangedragen voor meer 
samenwerking waren: 
 • Samen organiseren van (dorps)activiteiten

 • Gezamenlijk informatie delen richting (nieuwe) inwoners via dorpskalender 

  of nieuwsbrief 

 • Kennis en ervaring delen

 • Samen vrijwilligers werven en/of beter inzetten van vrijwilligers 

 • Ondersteunen van inwonersinitiatieven

 • Zorgen voor beter benutten van bestaande accommodaties
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Input inwoners
De inwoners van Rothem konden digitaal hun bijdrage leveren via een enquête. De 

inwoners konden aangeven hoe zij de toekomst van Rothem tegemoet zien en wat 

hiervoor nodig is. Zo gaven de inwoners onder andere antwoord op de vraag waar 

zij het meeste trots op zijn in Rothem, beoordeelden zij het verenigingsleven en de 

voorzieningen in het dorp en schetsten zij hun droom voor de toekomst van Rothem. 

Inwoners van Rothem zijn het meest trots op de saamhorigheid in de dorp, de 

gastvrijheid van de inwoners, het verenigingsleven, de kleinschaligheid en de aanwezige 

accommodaties zoals de school, de Heilig Hartkerk en de nieuwe speeltuin. Toch kunnen 

zaken nog beter in Rothem vinden inwoners. Zo is het creëren van meer voorzieningen 

zoals winkels, een bakker, cafés of een geldautomaat een welkome verbetering. Maar 

ook de samenwerking tussen verenigingen in het dorp of met verenigingen buiten het 

dorp is een aandachtspunt. Evenals het creëren van een ontmoetingsplek voor de jeugd.

De thema’s die volgens de inwoners prioriteit hebben: 

 • Sociale e/o culturele voorzieningen

 • Verkeer en veiligheid 

Om Rothem ook in de toekomst groen te houden, zien inwoners mogelijkheden 

in het creëren van meer groenvoorzieningen, door bijvoorbeeld groene tuinen te 

stimuleren of een dorps(moes)tuin. Inwoners zijn zelf ook bereid om bij te dragen aan 

het groenonderhoud. Ook het gebruik van schone energie middels zon, water of lucht 

behoort tot de mogelijkheden. 

Inwoners zien dat verenigingen het lastig hebben in Rothem. Door onderlinge 

concurrentie halen verenigingen de leden bij elkaar weg, mede door een slechte 

onderlinge samenwerking. De kracht van de verenigingen moet er juist zijn door beter 

met elkaar samen te werken en meer aanbod te creëren voor jeugd. Dit komt ten goede 

van het (multifunctioneel) gebruik van de accommodaties zoals de voetbalvelden. Nu 

worden accommodaties te beperkt gebruikt. 

De inwoners van Rothem zijn erg positief over de speelgelegenheden in Rothem. De 

aanleg van de nieuwe speeltuin wordt als erg positief ervaren. Daarnaast wordt er van 

het trapveldje bij RVU ook met regelmaat gebruik gemaakt. 

De verkeersveiligheid in Rothem kan meer aandacht krijgen zo geven de respondenten 

aan. Inwoners ervaren dat er met hoge snelheid wordt gereden rond de Klinkenberg 

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 mogelijke oplossingen aangegeven. Als laatste aandachtspunt 

wordt de beperkte parkeergelegenheid bij de Jumbo benoemd. 

Als het gaat om accommodaties geven inwoners 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. Wat de inwoners niet willen, is dat groen 

ingeruild wordt voor woningbouw. 

5.  Enquête inwoners Rothem



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

meer groen en mogelijkheden om te bewegen. De bestaande groenvoorzieningen en 

wandelpaden moeten hiervoor meer en beter onderhouden worden. 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. 

Dromen voor Rothem 
De inwoners hebben in de enquête ook aangegeven wat hun droom voor Rothem is. 

Enkele inwoners geven aan, dat zij hopen dat Rothem de hechtheid en eenheid van 

het dorpsleven behoudt in de toekomst. Ook de school, het verenigingsleven en een 

verzorgde (groene) omgeving zijn zaken die de inwoners belangrijk vinden. 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, zowel voor jong als oud. 

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. 

Opzet enquête 
1.  Hoe oud ben je?

 a. 12 – 15 jaar

 b. 16 – 20 jaar

 c. 21 – 25 jaar

 d. 26 – 30 jaar

2. Hoe lang woon je al in Rothem?

 a. 0 – 10 jaar

 b. 10 – 20 jaar

 c. 20 – 30 jaar

 d. 30 – 40 jaar

 e. 40 – 50 jaar

 f. 50+

3. Hoe ziet jouw gezinssamenstelling eruit?

 a. Ik woon alleen

 b. Ik woon samen met mijn partner

 c. Ik woon alleen/samen en heb kinderen

4. Waar ben jij het meest trots op in Rothem?

5. Wat kan er volgens jou nog beter in Rothem?

6. Hoe beoordeel jij de leefbaarheid in Rothem? 

 a. 1 ster

 b. 2 sterren

 c. 3 sterren

 d. 4 sterren

 e. 5 sterren

7. Welke 2 onderwerpen vind jij het belangrijkste voor Rothem?

 a. Milieu (duurzame energie en meer groen)

 b. Sociale e/o culturele voorzieningen

 c. Accommodaties en leegstand (bijvoorbeeld winkels of cultureel erfgoed zoals kerken)

 d. Passend woningaanbod (zowel voor ouderen als starters)

 e. Sport en gezondheid

 f. Verkeer en veiligheid 

8. Hoe houden we Rothem groen in de toekomst en hoe gaan we om met het onderhoud   

 hiervan? 

9. Heeft Rothem voldoende mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en te ontspannen? 
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10. Wat valt je op aan het verenigingsleven in Rothem? 

11. Hoe beoordeel jij het verenigingsaanbod in Rothem

 a. 1 ster

 b. 2 sterren

 c. 3 sterren

 d. 4 sterren

 e. 5 sterren

12. Geef hier een toelichting op de beoordeling zie je zojuist hebt gegeven? 

13. Wat valt je op aan de accommodaties en het gebruik daarvan in Rothem?

14. Hoe beoordeel jij de speelgelegenheid (zoals speeltuinen en trapveldjes) in Rothem?

 a. 1 ster

 b. 2 sterren

 c. 3 sterren

 d. 4 sterren

 e. 5 sterren

15. Geef hier een toelichting op de beoordeling die je zojuist hebt gegeven?

16. Hoe beoordeel jij de vrijetijdsvoorzieningen in Rothem? 

 a. 1 ster

 b. 2 sterren

 c. 3 sterren

17. Geef hier een toelichting op de beoordeling die je zojuist hebt gegeven

18. Beschikt Rothem over voldoende commerciële voorzieningen zoals een supermarkt, bakker  

 en horeca? Is er behoefte aan meer aanbod van commerciële voorzieningen?

19. Hoe beoordeel jij het aanbod van commerciële voorziening(en) in Rothem?

 a. 1 ster

 b. 2 sterren

 c. 3 sterren

 d. 4 sterren

 e. 5 sterren

20. Geef hier een toelichting op de beoordeling die je zojuist hebt gegeven

21. Hoe moeten we omgaan met leegstaande accommodaties, zoals winkels en kerken?

22. Wat is er in Rothem nodig om passend woonaanbod in de toekomst te behouden?

23. Een gezonde en groene leefomgeving die mensen stimuleert om te bewegen is van groot  

 belang voor het welzijn van de inwoners. Op welke manieren kan dit in en rond Rothem   

 bereikt worden?

24. Wat is er in Rothem nodig om de verkeersveiligheid te behouden of verbeteren?

25. Wat is jouw droom voor Rothem?

26. Wil je je graag actief inzetten voor de toekomst van Rothem?

 a. Ja

 b. Nee

27. Zo ja, op welke manier wil je je inzetten voor Rothem?

28. Wil je graag op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen rondom het   

 dorpsontwikkelingsplan voor Rothem?

 a. Ja

 b. Nee 

13



Resultaten enquête 
De digitale enquête is door 123 inwoners ingevuld bestaande uit personen die ouder 

zijn dan 16 jaar. In de verschillende leeftijdsgroepen valt op te merken dat de leeft-

ijdsgroep 46 tot 65 jarigen de hoogste respons is gekomen met 59 reacties. Van de 

65 plussers zijn er 32 personen geweest die een reactie hebben achter gelaten en 30 

personen van de 26 tot 45 jarigen hebben gereageerd. Er zijn twee personen uit de 

leeftijdscategorie 16 tot 25 jaar die de enquête hebben ingevuld.  

De respondenten zijn voornamelijk personen die samen met zijn/haar partner in Ro-

them wonen (54 reacties) of personen die alleen/samen wonen en kinderen hebben 

(51 reacties), slechts 16 personen geven aan alleen te wonen. 

Beoordeling leefbaarheid 

Belangrijkste thema’s voor de inwoners

Verenigingsaanbod in Rothem 

Reactie respondent: 

 ‘Verenigingsleven brengt mensen samen en leden zijn trots op de vereniging’

Speelgelegenheid in Rothem
Als speelgelegenheid worden speeltuinen en trapveldjes in Rothem bedoeld. 

Reactie respondent: 

 ‘De speeltuin heeft een positieve bijdrage geleverd aan Rothem’ 
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Hoe beoordeel jij de leefbaarheid in Rothem

1 ster (laagste beoordeling) 3%

2 sterren 7%

3 sterren 27%

4 sterren 55%

5 sterren 9%

Thema’s Top 3 verdeling

Milieu (duurzame energie en meer groen) 21%

Sociale e/o culturele voorzieningen 50% 1

Accommodaties en leegstand (bijvoorbeeld 
winkels of cultureel erfgoed zoals kerken)

26%

Passend woningaanbod (zowel voor ouderen als 
starters)

33% 3

Sport en gezondheid 32%

Verkeer en veiligheid 39% 2

Hoe beoordeel jij het verenigingsaanbod in Rothem

1 ster (laagste beoordeling) 7%

2 sterren 16%

3 sterren 46%

4 sterren 24%

5 sterren 7%

Hoe beoordeel jij de speelgelegenheid in Rothem

1 ster (laagste beoordeling) 2%

2 sterren 7%

3 sterren 23%

4 sterren 46%

5 sterren 21%



Vrijetijdsvoorzieningen in Rothem

Commerciële voorzieningen Rothem

Reactie respondent: 

 ‘Meer (kleine)zelfstandige ondernemingen zoals bakker, 
 slager en horeca zijn gewenst in Rothem’ 

Leegstaande accommodaties zoals winkels en kerken en passend woonaanbod

Inwoners konden hun mening geven over hoe om te gaan met leegstaande 

accommodaties wat er voor nodig is om de toekomst passend woonaanbod te 

behouden in Rothem: 

 • Van leegstaande- of oude accommodaties starterswoningen 

  of seniorenwoningen maken

 • Leegstaande accommodaties gebruiken voor sociale en culturele doeleinde 

 • Het groen mag niet ten koste gaan van nieuwbouw

Groene omgeving
Hoe kan een gezonde en groene omgeving behouden blijven in Rothem: 

 • Beter onderhouden van groenvoorzieningen en wandelpaden

 • Groenvoorziening benutten voor sportieve activiteiten 

 • Wandelroutes voorzien van bankjes

Verkeersveiligheid
Het behouden of verbeteren van de verkeersveiligheid kan door:

 • Betere signalering

 • Snelheid omlaag brengen d.m.v. drempels of controles 

Droom voor Rothem
Mensen konden aangeven wat hun droom voor Rothem is:

 • Hechtheid/eenheid van het dorpsleven behouden 

 • Behoud en verbetering van gemeenschapshuis en sportcomplex 

 • Voldoende faciliteiten voor jong en oud (samen leven)

 • Een verzorgde en groene omgeving
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Hoe beoordeel jij de vrijetijdsvoorzieningen in Rothem

1 ster (laagste beoordeling) 28%

2 sterren 38%

3 sterren 34%

Hoe beoordeel jij de commerciële voorzieningen in Rothem

1 ster (laagste beoordeling) 15%

2 sterren 25%

3 sterren 34%

4 sterren 22%

5 sterren 5%


