
20 juli – Vermaekerij 

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. 

Algemeen 

Wat is mooi aan Bree? 

 De grootte, landelijkheid, het buitengebied 

 de mensen, de taal, saamhorigheid, gebondenheid 

 verenigingsleven, actieve sociale leven maar ook veel sociale 

organisaties/verenigingen, veel activiteiten zoals Ossenfeesten, KVW, ’t Maf, Kermis 

Wat kan beter? 

 Plannen op elkaar afstemmen 

 Minder stenen in de kern mn het schoolplein en het kennedyplein 

 Verkeersveiligheid 

 Meer betaalbare woningen voor startende jeugd 

 

Meuleveld 

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

 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).  

 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) 

 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. 

 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.  

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

 En sommige opperen ook een evenementenfunctie. Evenemententerrein voor KVW 

en de Ossefeesten? 

 

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

het hele gebied ontwikkelen. 

B. 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.  

C. Los geopperde ideeën voor het Meulenveld: 



a. Fonteintjes 

b. Genoeg prullenbakken om zwerfvuil tegen te gaan 

c. Zwemvijver 

 

Over duurzaamheid/Kennedyplein/groen: 

 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. 

 Windmolens en zonnepanelen 

  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  

 Groenrijk als een potentiële alternatieve locatie voor feesten, 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 

 een rij bomen planten langs de trappen (dit heeft geen nadelige gevolgen voor de 

kermis en Ossefeestentent) 

 hanging baskets in de Dorpstraat aan de lantaarnpalen. 

 Meer laanbomen in bebouwde kom 

 

Over wonen: 

 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?)? 

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

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

 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? 

 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. 

 

Over verkeer: 

 Aandacht voor verkeersveiligheid rond de Dorpsstraat.  



 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 

 Wegmarkering rond het Kennedyplein beter aangeven 

 Een fietsenstalling bij School waardoor de fietsen bij het mfa en de bieb weg zijn. Ziet 

er rommelig uit 

 

Over opgroeien in Bree: 

 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?  

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

rol in te spelen.  

 Ambitie: een zo kindvriendelijk mogelijk dorp maken 

 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 

 

Beste idee voor Heerlyck Bree: 

 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  

 laat jongeren (als ze dit willen) een muur in Maasbree versieren met graffiti middels 

onder begeleiding van een ‘graffiti-kunstenaar’. Desnoods iedere maand opnieuw. 

 vaker een kleinschalig muziekevenement/optreden op het plein (kan ook op het 

Laefplein).  

 Een spiegel op de kruising bij kruising Achter de Hoven/Kerkstraat  

 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) 

 Woningen maken in de kerk 

 Ruimte creëren voor groene “rommel”veldjes 

 Een visie op buitengebied met daarin; inrichting en gebruik, natuurbeheer boeren, 

immigranten en groen 

Sporthal: 



 De sporthal op een zo min mogelijke afstand tot de kern realiseren. Zo blijft de 

sporthal toegankelijk voor jonge kinderen en minder mobiele inwoners.  

 In de sporthal zo veel mogelijk sportverenigingen, kunst en cultuur-faciliteiten en 

sociale verenigingen met elkaar bundelen.  

 De sporthal verplaatsen naar de Breetse Peelweg zodat daar een brede Britse 

Sportomgeving kan worden gerealiseerd 

 De meningen over het verplaatsen van de sporthal zijn verdeeld. 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 

’t Leafplein 

 Uitgaan wel op Leafplein, geen attracties 

 Muziek, bankjes, gezelligheid 

 Baarlosestraat afsluiten/éénrichtingsverkeer 

 Geen parkeren, groen, beleving en ontmoeten 

 Terug naar jaren 30 uitstraling met bomen en een pomp 

 Voldoende parkeerplekken in de buurt, eventueel met ondergrondse parkeerplaats 

 Plein met reuring, ook voor jongeren 

 Bed en breakfast naast het plein 

 Nieuwe  bebouwing goed isoleren 

 Gemengde bebouwing van koop en huur 

 Appartementen niet te hoog (Parklijnen) 

 




