
Dorpsavond 20-7 thema "Jouw idee voor een heerlyck Bree" 
 

Jouw idee voor een heerlyck Bree 
 
(verkeers)veiligheid 

 Dorpstraat 1-richtingsstraat met evt. een smallere straat met meer ruimte voor 
groen 

 Beter kenbaar maken van parkeerplaatsen achter de Violier 
 Veiligheid Molenstraat en Venloseweg moet aangepakt worden, bijv. door een 

chicane aan te leggen. 
 Meer 30km zones in het dorp 
 Algemene veiligheid in het dorp is goed. Men 'durft' over straat 's avonds. Jammer 

dat incidentjes bij het Maf gevolgen hebben voor andere evenementen in het Dorp. 
 Ook geen overlast ervaren van arbeidsmigranten 

Groen/Duurzaamheid 

 Vergroening op het Kennedy plein is gewenst 
 "Roestige" bakken vervangen voor houten bakken en het groen onderhouden in de 

bakken 
 Andere straten buiten de hartlijn ook stimuleren om te vergroenen 
 Per wijk een vergroeningswerkgroep creëren omdat mensen hun eigen wijk het 

snelst zullen willen vergroenen\ 

Wonen en Jong zijn in Bree samengenomen 

 Manier vinden om als Dorpsoverleg zijnde meer druk op gemeente te houden op het 
gebied van woningbouw 

 Zorgen voor betere integratie van arbeidsmigranten in plaats van het "ophokken" 
aan de rand van Bree om latere problemen te voorkomen. 

 Meuleveld inrichten met De School en Sporthal en woningbouw 
 Jeugd proberen te behouden met voldoende huur- en starterswoningen 
 Als er gemeente plannen zijn voor woningbouw, deze pijlen bij het dorp. 
 Als er minder verenegingsleven zou zijn, was er voor de jeugd -18 veel minder te 

doen 
 Jammer dat spelende kinderen al snel als overlast worden gezien 
 Er moet plaats zijn voor spelende kinderen en begeleiding voor de jeugd die achter 

blijft op de rest. 
 Jeugd die achter blijft moet gesignaleerd worden en betrokken worden voor een 

betere ontwikkeling 
 Jongeren 12-18 zelf enthousiast maken voor het organiseren van activiteiten met 

facilitatie van gebruiksruimten (Bijv. Maf) met volwassen als klankbord en 
ondersteuning 

Met vriendelijke groet, 
  
Bobby Roefs  



 




