
Terugkoppeling groepsgesprekken Heerlyck Bree Café begeleid door Jop Wijnands d.d. 21 

juli 2022. 

Algemeen  

1. Beide groepsgesprekken richtten zich op het centrum van Maasbree en de toekomst 

van de sporthal in Maasbree. Dat laatste omvatte zowel besprekingen van de 

gewenste locatie van de nieuwe/vernieuwde sporthal, als ook gebruiksrichtingen 

voor de ruimte die vrijkomt wanneer er voor verplaatsing wordt gekozen.  

Groep 1 

2. In groep 1 vond een levendig gesprek plaats. Zij bestond dan ook uit deelnemers met 

zeer uiteenlopende perspectieven. De verschillende deelnemers werden het zeker 

niet over alles eens. Groepsleden spraken met name hun frustratie uit over de gang 

van zaken rondom de nieuwe/vernieuwde sporthal. Deze zou zo zijn ontdaan van 

haar sociale functie dat verplaatsing onvermijdelijk zou zijn geworden.  

3. Over de sporthal vond de groep de volgende gemene deler: 

a. De sporthal zou op zo min mogelijke afstand tot de kern moeten worden 

gerealiseerd. Zo zou de sporthal toegankelijk moeten blijven voor jonge 

kinderen en minder mobiele inwoners.  

b. In de sporthal zouden zo veel mogelijk sportverenigingen, kunst en cultuur-

faciliteiten en sociale verenigingen gebundeld moeten worden.  

4. Het gesprek werd vervolgd door behandeling van het Kennedyplein. Meningen over 

het huidige uiterlijk van het plein liepen uiteen. De ene vond het afstotelijk; de 

andere was onverschillig; geen een deelnemer vond het plein mooi of aantrekkelijk. 

De deelnemers waren het eens dat het plein aan vergroening nodig is. 

Overeenstemming over de wijze waarop bleef uit.  

5. Een meerderheid van deelnemers gaf aan dat de parkeerplaatsen op het 

Kennedyplein (dan wel een groot gedeelte daarvan) plaats zouden mogen maken 

voor alternatieve invulling zoals vergroening. Er zouden in de omgeving van het 

centrum voldoende parkeermogelijkheden zijn (bijvoorbeeld bij de Piet Petersstraat 



of achter BS de Violier). Een minderheid verzette zich hiertegen en gaf aan dat 

minder mobiele inwoners parkeerplekken midden in het centrum nodig hebben.  

6. Er werd in de groep bediscussieerd of de permanente inrichting van het 

Kennedyplein moet worden bepaald door vereisten die maar twee weken per jaar 

van toepassing zijn (Ossefeesten en KVW). Enkele deelnemers zouden het vertrek van 

de tent uit het centrum zien als weer een voorbeeld van leegloop van faciliteiten uit 

het centrum. Andere deelnemers noemden de grasweide nabij tuincentrum 

Groenrijk als een potentiële alternatieve locatie, waardoor het plein grondig zou 

kunnen worden aangepakt met meer blijvend groen en water. Één deelnemer 

opperde het idee om van het Kennedyplein een park met veel gras te maken 

(Julianapark Venlo werd hierbij aangereikt als voorbeeld).  

Groep 2 

7. In de tweede ronde werden de deelnemers het snel eens. De sporthal zou moeten 

worden verplaatst naar de Breetse Peelweg om daar een brede Britse sportomgeving 

te realiseren. De groep gaf hierbij als voorwaarde dat schoolkinderen – ten minste de 

jongere klassen – voor hun gymlessen terecht kunnen bij het MFA. Op deze manier 

wordt de fietsreis tussen de scholen en de Breetse Peelweg, die zowel als tijdrovend 

werd ervaren en verkeersrisico’s met zich mee zou brengen, zo veel mogelijk 

vermeden.  

8. De huidige locatie van D’n Adelaer zou kunnen worden ingevuld met groen of 

appartementen. Wanneer voor dat laatste zou worden gekozen, sprak de groep een 

voorkeur uit voor de realisatie van betaalbare – mogelijk zelfs gedeeltelijk sociale – 

appartementen voor ouderen en/of jongeren.  

9. Over het Kennedyplein vond de groep wederom vlot overeenstemming. De huidige 

‘bakken’ werden als lelijk ervaren. Hun roestige uiterlijk – en het feit dat men tussen 

de auto’s moet zitten – zou mensen ervan weerhouden ze te gebruiken. De 

deelnemers pleitten dan ook voor blijvend groen in plaats van de verrijdbare bakken. 

Ook zou het plein een aantrekkelijker uiterlijk kunnen worden gegeven door de 

toevoeging van hangende plantenbakken. Ook een aantal parkeerplekken zou ruimte 

moeten maken voor vergroening. Deelnemers hekelden dat de inrichting van het 



beeldbepalende Kennedyplein werd bepaald door de Ossefeesten die maar een week 

per jaar duren.  

10. Ten slotte spraken deelnemers zich uit over de verkeerssituatie rondom het 

Kennedyplein. Deelnemers ervoeren deze, grotendeels door het gebrek aan 

wegmarkering, als onoverzichtelijk en vreesden voor de verkeersveiligheid van 

schoolkinderen die rond het Kennedyplein veelal oversteken op de weg naar en van 

school.  

11. Enkele deelnemers gaven aan dat ze het gebruik van de fietsparkeerplekken voor het 

MFA/’t Gemeintehoës door schoolkinderen verrommeling van het straatbeeld en 

verdere onoverzichtelijkheid in de hand vonden werken.  

 

 




