
20 juli 

 

Groep “Meuleveld” 

3 vragen zijn beantwoord 

Vraag 1: Wat wensen jullie voor Maasbree? 

Vraag 2 Wat vind je mooi aan Maasbree? 

Vraag 3 Wat vind je minder mooi aan Maasbree 

 

De twee groepen hebben feedback gegeven op het onderwerp Meuleveld en aantal deelnemers ook 

op Maasbree in het algemeen. Dit is apart uitgewerkt hieronder. De notities van de deelnemers zijn 

letterlijk overgenomen. Geen toevoegingen en/of vertalingen 

 

Meuleveld 

Antwoorden/feedback 

A. 1. Winkels, 2. Groen 

B. Een extra verbindingsweg van Westeringlaan (achter proteion app.) naar Molenstraat 

C. Groen aanbrengen, Speelruimte brengen, Landelijk karakter, in combi met huisvesting of 

school of sporthal 

D. Molenstraat verkeersarm, woningbouw/groen combi, “driehoek” Westeringlaan/Heezestraat 

meenemen in de plannen 

E. Het is druk in Mbree. Vooral Molenstraat, Voordat je aan Meuleveld begint zorg  dan eerst 

voor een goede ontsluiting – verkeersveiligheid 

F. Meuleveld biedt kansen om in 1 plan zaken bij elkaar te brengen. Zorg dat het geen losse 

plannen worden. Zorg echter ook voor verkeersveiligheid Molenstraat- Westeringlaan. 

Echter ook ruimte om groenvoorziening. 

G. Het is op dit moment niks . En lang niks 

H. Mooi Meuleveld, landelijk karakter in de kern 

I. Meuleveld moet beter gedefinieerd worden en kan agrarisch gebied wel of niet erbij 

getrokken worden? 

J. Sociale woningen en huurwoningen voor gezinnen en jongeren 

K. Groot park met waterpartijeen, groen, natuurlijke speeltoestellen en een uitlaatplek voor 

honden 

L. Landelijk karakter, sociale woningbouw/bejaarden, de rust, heb er niks mee, Meuleveld als 1 

geheel aanpakken met infrastructuur, sporthal, school etc. 

M. Knoepert moet weg 

 

Maasbree 

Antwoorden/feedback 

A. Is geld leidraad voor alle plannen? 



B. Leefbaar, verkeersveiliger, samen, maar ook “Eigen” kunnen zijn 

C. Bedrijfsbussen geparkeerd in centrum -> verkeersveiligheid kinderen 

D. Behouden: schaalgrootte, landelijkheid, verenigingsleven (Hans) 

E. Mooi is niet perse fysiek maar ossefeesten, mafcentrum, kvw, mvc, JN, Kermis. Elkaar vinden 

als het nodig is 

F. Dorpskern te veel roest en onhandigheden 

G. Mooi aand Maasbree. Vooral het inmateriele, de saamhorigheid, het sterke verenigingsleven 

,  de gebondenheid en actieve sociale leven 

H. Minder mooi maasbree, heel veel stenen in de kern, weinig aanplant in buurten, 

verkeersonveiligheid 

I. minder mooi: plannen niet op elkaar afgestemd, kern 

J. minder mooi aan maasbree: het hart van het dorp met de knoepert en de school dwars over 

de weg. Dat hebben we als inwoners helaas laten gebeuren 

K. (milieu, akoestiek en hitte preventie). Vergroening/vergroening/vergroening, herstel van het 

hart van Maasbree, starters woningen, daadwerkelijke zelfsturing, behoud onderscheiden 

vermogen (KVW/Ossefeesten), bewaren van het gemeenschapsgevoel en menselijke maat 

L. Wat willen we voor Maasbree?  

a. Maasbree is al heerlijk, laten we dat voor iedereen zo houden en zo mogelijk nog 

verbeteren 

b. Maasbree, een leefbaar dorp dat is niet alleen meer groen maar leefbaarheid is zeker 

ook sociale verbondenheid, een plein met RUIMTE voor kermis, ossefeesten, 

carnaval, kinder activiteiten, kvw etc. Die verbondenheid maakt een dorp pas echt 

leefbaar 

c. Meer betaalbare woningen voor startende jeugd zodat we ze niet noodgedwongen 

het dorp uit moeten voor een eigen stek. Peter Kerren; Britse en voorzitten 

Ossefeesten 




