
20 juli - Vermaekerij 

Groep “Meuleveld” – Linda  

De twee groepen hebben feedback gegeven op het onderwerp Meuleveld (in de volksmond aan 

tafel: de oude voetbalvelden) en daarbij kwam het gesprek aan de tafels automatisch ook op 

Maasbree in het algemeen. De ideeen en opmerkingen daarover zijn apart uitgewerkt hieronder.  

 

Meuleveld 

Antwoorden/feedback 

A. Het meeste wordt het Meulenveld genoemd als een mogelijke locatie voor: 

a. De School plus BSO . Beste locatie voor de School en de BSO van Hoera volgens 

verschillende mensen aan tafel. Al klonk ook een minderheidsgeluid dat de School 

eigenlijk in hetzelfde gebouw zou moeten horen (maar dat was praktisch niet 

haalbaar werd gesteld).  

b. Groen. Central Park Maasbree? Maar: “Groen mag minder op het Meulenveld als het 

elders in het centrum meer groen wordt”. Het moet echter wel een groene omgeving 

zijn. Ook spelen in het groen (zie e) 

c. Woningbouw. Daarbij in evenwicht. Het moet niet te versteend worden, want dat 

dreigt overal in Bree. Verschillende malen werd de behoefte aan sociale huur en 

betaalbare koopwoningen aangestipt. 

d. De nieuwe sporthal. Deze nog redelijk “centrale” plek in het dorp zou “een 

acceptabel compromis zijn”. Een enkeling noemde behoud van de sporthal op de 

huidige locatie als wens. Geen consensus over.  

e. Met genoeg (openbare) buitenruimte voor sport en spel, ook rond de School  

f. En sommige opperen ook een evenementenfunctie. Evenemententerrein voor KVW 

en de Ossefeesten? 

 

B. Dit gebied zou mooi over moeten lopen naar het buitengebied en het sportpark. Een visie op 

het hele gebied ontwikkelen. 

C. De laan Molenstraat /Breetse Peelweg moet verkeersveiliger. Plan voor een fietslaan (auto’s 

te gast) etc. zoals in het teaser filmpje van Heerlyck Bree over de toekomstvisie zou een 

goede zijn. In ieder geval een  mogelijkheid om zowel met de fiets als te voet verkeersveilig 

het terrein van de buitensportomgeving etc te bereiken.  

D. Los geopperde ideeën voor het Meulenveld: 

a. Fonteintjes 

b. Genoeg prullenbakken om zwerfvuil tegen te gaan 

c. Zwemvijver 

Maasbree breder 

Antwoorden/feedback 

Over groen en het Kennedyplein specifiek: 

a. In beide gesprekken was er consensus voor meer groen in heel Maasbree. “er is echt 

meer groen nodig in Bree”. “Groen & parken &water overal graag”. 



b. Met name was er de wens om het Kennedyplein en omgeving verder te vergroenen. 

Bruidstuin weer terug. Terras bij Gemeintehoes sluit dan mooi aan.  

c. Idee voor een kiosk op het Kennedyplein? 

d. Picknickmogelijkheid op het Kennedyplein 

e. Waterpartij in het centrum ter verkoeling en om te spelen. 

f. Kennedyplein moet meer een echte ontmoetingsplek worden.  

g. Meer groen sluit het houden van een evenement op het Kennedyplein niet uit. Hier 

is geen consensus over. Sommige geven aan dat evenementen best mogen verhuizen 

naar bijvoorbeeld het Meulenveld. 

h. Parkeren op Kennedyplein dan naar elders in het centrum verplaatsen.  Bijvoorbeeld 

meer op huidige locatie van de School of sporthal.  

i. Hoe pak je meer groen op de Dorpstraat aan als er geen voortuinen zijn en er weinig 

ruimte is? Ideeën:  Hangbloembakken aan lantaarnpalen met mooie bloemen. Tegels 

wippen. Of geveltuin . Of een strook groen ipv stoep aan een kant van de straat.  

j. Parkje bij Laefplein /Bakkerij Werts. 

k. Waardering voor de bomen aan de Westeringlaan 

Over duurzaamheid: 

l. Hoe kunnen mensen nog beter beloond worden voor maatregelen ter 

verduurzaming van hun woning? Bijvoorbeeld beloning voor regenwaterafkoppeling 

of bloemenactie om meer bomen/planten in voortuin te krijgen.  

Over wonen: 

m. Beter woningbouwbeleid met oog op wat Breese bevolking nodig heeft. Nu is er niets 

van koop in het goedkopere segment en zijn er niet genoeg sociale huurwoningen –  

Zijn tiny houses eventueel een optie (maar is hier vraag naar?)? 

n. Zijn er nog andere locaties mogelijk voor nieuwe woningbouw in Bree? Bijvoorbeeld 

de locatie tussen Heezestraat, Westeringlaan, Beukenstraat en Provinciale weg? 

o. Ouderen wonen vaak in te grote , niet levensloopbestendige woningen buiten het 

centrum. Is het mogelijk meer levensloop bestendige woningen dicht bij het centrum 

te krijgen voor hen?  Bijvoorbeeld op locatie oude sporthal, als die zou komen te 

vervallen? 

Over verkeer: 

p. Aandacht voor verkeersveiligheid rond de Dorpsstraat.  

Over opgroeien in Bree: 

q. Er is niet veel te doen voor oudere jeugd in Bree. Wel een paar trapveldjes. Maar 

jeugd wil hangen. Waar met stepjes etc? Waar kunnen ze buiten zijn zonder dat 

mensen zich eraan storen?  

r. Hoe spreek je de jeugd positief aan? Goed om daar ook zelf als inwoners een goede 

rol in te spelen.  

s. Ambitie: een zo kindvriendelijk mogelijk dorp maken 

Beste idee voor Heerlyck Bree: 



t. Geschiedenis van Maasbree in beeld door een wandeltocht met foto’s van vroeger. 

Foto’s met doorkijkjes naar hoe het er vroeger uit zag met QR codes (idee van 

Anneke Roelofs)  




