Aan:
Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas,
t.a.v. wethouder Erik Nijssen

Onderwerp: Speerpunten dorp Maasbree voor komende jaren
Maasbree, 7 september 2022

Geachte heer Nijssen,
Tijdens de dorpsavond op 20 juli jl. in de Vermaekerij hebben ruim 70 bewoners (jong en oud) van
Maasbree in verschillende groepen gediscussieerd wat zij belangrijk vinden voor het dorp nu en in de
nabije toekomst. De totale groep was opgedeeld in verschillende werkgroepen met als onderwerp:
1.
2.
3.
4.

Meuleveld
Centrum en Sporthal
Laefplein
Jouw idee voor een Heerlyck Bree

In elke werkgroep werden de speerpunten van de toekomstvisie Maasbree van het Dorpsoverleg en
Heerlyck Bree aangestipt. Deze speerpunten (op basis van de reacties op de stellingen van het
voorjaar) zijn:
a.
b.
c.
d.

Verkeersveiligheid
Groen/Duurzaamheid
Wonen
Jong zijn in Bree

Bewoners konden ook zelf nieuwe speerpunten inbrengen. Het was goed om te zien dat de
bewoners alle speerpunten uit de toekomstvisie ondersteunden en belangrijk vonden. Tevens werd
aangegeven dat de huidige kenmerkende karakteristieken van Maasbree zoals de Ossefeesten, het
Kindervakantiewerk (KVW) , het Mafcentrum, etc. vooral doorgang moesten konden vinden en
waarvoor ook de faciliteiten aanwezig moesten blijven. Opvallend was dat groen, groen en nog eens

groen in alle werkgroepen zeer sterk naar voren kwam. Eigenlijk voor heel het centrum van
Maasbree, maar zeker voor het verharde centrumlint. Het Kennedyplein werd als voorbeeld steeds
weer aangedragen van hoe het dus niet moet.
Het speerpunt waar wij als gevolg van deze dorpsavond prioriteit aan willen geven, zonder de andere
(ingebrachte) speerpunten uit het oog te verliezen, is “Het groene dorpslint, de zogenaamde
“Hartlijn”. Dit zou moeten starten vanaf de Wilhelminalaan via het Laefplein, Kennedyplein en
Meuleveld/Molenstraat en eindigen bij de sportvelden aan de Breetse Peelweg van Maasbree. Dit
kwam in alle discussies sterk naar voren dat dit prioriteit moest krijgen voor Maasbree. Het mooie
van dit speerpunt is dat alle andere onderwerpen in de toekomstvisie hier op aansluiten. Groen
komt in de overige speerpunten steeds weer terug. Speerpunten waar de gemeente in feite aan zet
is.
Het Dorpsoverleg wil graag op korte termijn, eventueel met vertegenwoordigers van de gemeente
met de het dorp verder aan de slag om aan dit speerpunt inhoud te geven en mogelijk prioriteiten te
stellen. Want een ding staat vast: als we aan de oproep van het dorp geen gevolg geven gaat de
geloofwaardigheid van de gemeente maar ook van ons Dorpsoverleg verloren. We zullen tot
concrete acties samen met elkaar moeten komen. Acties gericht op verdere planuitwerking en
daadwerkelijke realisatie. Tevens willen wij het dorp vragen voor vrijwilligers die actief mee willen
denken en doen. Tenslotte zullen we omwonenden, indien zij niet op de avond aanwezig waren, ook
aanschrijven na de avond waar wij hun inspraak en hulp vragen.
Deze ruimtelijke inrichtingen voor vergroening kun je niet los zien van de andere speerpunten zoals
verkeersveiligheid en bijvoorbeeld wonen. We willen, als Dorpsoverleg, de gemeente dan ook vragen
om naast een stuk begeleiding en hulp om van de visie een concreet plan met het dorp te maken,
ook een integrale visie/plan te maken voor Maasbree op het gebied van wonen, verkeersveiligheid
en natuurlijk groen. Deze integrale visies willen we bij elke locatie die zal worden geadresseerd
meenemen in het plan voor dat specifieke stukje Maasbree. Tenslotte willen wij de gemeente vragen
om het eigenaarschap en de trekkersrol te nemen voor die projecten die gemarkeerd zijn als type 3
en 4. Uiteraard met enthousiaste steun van de burgers van Maasbree.
Mochten er nog vragen en/of onduidelijkheden zijn dan zijn we bereid deze te beantwoorden. Zo
niet dan hopen we op korte termijn een antwoord van jullie te ontvangen waar Heerlyck Bree
verdere stappen mee kan maken.
Bij voorbaat dank,

Het Dorpsoverleg Maasbree

