Uitwerking van de groepen sporthal en centrum.
Sporthal
De meningen zijn verdeeld, ongeveer fiftyfifty. De ene helft wil de sporthal (vernieuwd of
gerenoveerd) in het centrum houden. De andere helft wil hem verplaatsen naar de sportvelden. Er
zijn goede argumenten voor beide opties.
MVC ledenvergadering had dezelfde verdeeldheid.
De vraag is wie beslist uiteindelijk wat er met de sporthal gebeurt? De gemeente? De gebruikers? De
inwoners van Maasbree?
Hoe kunnen we als Bree onze mening geven? Op een dorpsavond mensen laten stemmen. Er is wel
eerst meer achtergrondinformatie nodig om een goede stem te kunnen uitbrengen. Wat vinden de
gebruikers? Wat vindt de school? Wat zijn de voor- en nadelen van de opties vernieuwen, renoveren
of verplaatsen.
Centrum
De discussie gaat met name over het Kennedyplein.
Er wordt gezegd dat de banken niet gebruikt worden. Vraag: Is dat zo? En zo ja, komt dat doordat er
auto’s tussen staan en doordat het plein geen gezellige uitstraling heeft?
Er is veel hangjeugd. Wat te doen?
Tip: Jongerenwerkers in gesprek laten gaan met de jeugd. Wat willen ze?
Idee: laat jongeren (als ze dit willen) een muur in Maasbree versieren met graffiti middels onder
begeleiding van een ‘graffiti-kunstenaar’. Desnoods iedere maand opnieuw.
De meerderheid vindt de ‘roest’bakken op zich niet verkeerd. Enkele personen vinden ze echt lelijk.
Wat wel verkeerd is, is dat de beplanting in de bakken verdord is.
Idee: plant meer kleur, bloeiende planen, in de bakken. Misschien ook kleur (mooie graffiti?) op de
bakken, maar van de meeste mensen hoeft dit laatste niet eens per sé.
Idee: plaats de bakken zo dat het veilig is en zodat er geen auto’s tussen de banken kunnen parkeren.
Tip: regel het onderhoud goed. Dit wordt blijkbaar niet door de gemeente geregeld maar door het
dorp zelf.
De eeuwige auto-overlast-op-het-plein discussie laaide ook weer op.
Mensen die slecht ter been zijn moeten makkelijk het MFA etc. kunnen bereiken.
Voor de andere mensen zijn er in de omgeving voldoende parkeerplaatsen.
Voor de ouders van de Violier-leerlingen is er een kiss and ride strook aan de achterkant van de
school.
Tip: Het zou onmogelijk gemaakt moeten worden om te parkeren tussen de bakken en banken.
Tip: nadenken hoe ouders en kinderen te stimuleren om met de fiets naar school te komen
Het onderscheid tussen plein, straat en stoep is onduidelijk. Dit levert onveilige situaties op.
Gebruik van het plein:
Kan er een leuk water-element komen?
Er worden maar een paar evenementen per jaar georganiseerd op het plein. De overgrote
meerderheid vindt dat Ossefeesten en kermis in het centrum moeten blijven. De consequentie dat er
geen vaste bomen geplant kunnen worden, neemt men voor lief.
Idee: vaker een kleinschalig muziekevenement/optreden op het plein (kan ook op het Laefplein).
Prieeltje?

Idee: TWP ook dingen laten organiseren buiten het Maf
Idee: De fietsenstalling voor de schooljeugd meer afbakenen van het recreatiegedeelte van het plein
Idee: een rij bomen planten langs de trappen (dit heeft geen nadelige gevolgen voor de kermis en
Ossefeestentent)
Idee: de speeltuin verplaatsen naar de achterkant van de Violier en op de plek van de speeltuin een
groene speelomgeving maken met alleen maar natuurlijke elementen.
Dorpstraat:
● Idee: hanging baskets in de Dorpstraat aan de lantaarnpalen. Wie onderhoudt dit?
● Straat verkeersluw/autoluw maken
● Het moet voor fietsers en zeker voor kinderen veilig zijn tot aan Dynamics
● Het centrum is niet rolstoelvriendelijk. Stoepranden en ongelijke stoepen. Mensen zouden
onveilige situaties eigenlijk meteen moeten melden bij de Gemeente.
Overige punten en ideeën
● Een spiegel op de kruising bij kruising Achter de Hoven/Kerkstraat (via Facebook aangedragen)
● Een openbare wc in het centrum
● Meer bomen planten, ook in het buitengebied (en dan ook goed onderhouden, niet zoals de vele
dode bomen op Siberië)
● Dorpscafé voor de jeugd? Deze opzet spreekt de jeugd niet aan. Nadenken hoe jeugd te
bereiken, maar ook inwoners van 18-40 jaar. Via de keten en verenigingen? In quizvorm?
Wat is wel mooi in Bree?
Het buitengebied
Er wordt veel georganiseerd
De bakken zijn eigenlijk ook best mooi

Veel gehoord:
We moeten niet terugkijken, maar vooruitdenken. Sommige beslissingen kun je nu eenmaal niet
meer terugdraaien. We moeten reëel blijven in wat mogelijk is.

