NDK Bree: Stakeholdersessie 1: 04/02/2020
In aanwezigheid van 16 enthousiaste meedenkers werd onder begeleiding van het projectteam de
eerste stakeholdersessie georganiseerd.
We mochten een deelnemersveld verwelkomen met zeer uiteenlopende profielen. Onder meer
senioren, stadsgidsen, centrumbewoners, bedrijfsleiders, personen uit de gezondheidssector,
horeca, retail, de scholengemeenschap, etc. hebben allemaal meegedacht over het DNA van Bree.
In wat volgt een beknopte samenvatting van de eerste participatieve oefening:
Inhoud:
•
•

•

Presentatie Lies Daenen: methodiek NDK
Favoriete plekjes in Bree
o Rustige deelgemeente Beek (vlakbij centrum) [2x]
o ’t Oude kanaal en het nieuwe kanaal (Zuid-Willemsvaart)
o Centrum Bree voor de handelszaken, gezelligheid, … [3x]
o Industrieterrein Vostert omdat het de evolutie van Bree representeert
o Vrijthof als écht gezellig typisch plein [3x]
o De Markt van Bree [2x]
o Grauwe Torenwal
o Steenberg
o “Natte gebied” (richting de Maas)
o Kempisch plateau (dennenbos)
o Bree is gelegen tussen twee streken en geniet dus van de voordelen van beide
Vastellingen kennismakingsronde:
o Belang van senioren in moderne gemeente
o Toerisme als aantrekkingspunt voor Bree met z’n troeven
o Bree is een echte thuisbasis
o Aantrekkingspunten:
▪ Lichtstoet
▪ Schlägerfestival & carnaval
o Cultuur en de vele verenigingen zit in het DNA van Bree
o In Bree is alles op zeer korte (wandel)afstand [2x]
o De rust in Bree is een pluspunt [2x]
o Het centrum van Bree beschikt over hele mooie gebouwen. Dit moet bij
vernieuwingen in ere gehouden worden.
o Er is een belangrijke lagere school gelegen in het centrum van Bree.
o Sport en recreatie zijn belangrijk
o Bree heeft de laatste jaren een sterke evolutie doorgemaakt
o Dynamische sfeer door kleine afstanden
o Gezondheidszorg wordt steeds belangrijker en moet in de stad van toekomst
integraal voorzien worden. [2x]
o Bree voorziet ook in redelijk wat tewerkstelling
o Aandacht voor wonen in het centrum!
o Kerk centraal punt voor handel (5 straten komen er op uit)
o Link maken met campus atheneum Bree (tussen Grote- en binnenring)
o Bree is een echte woonstad met veel voorzieningen om te werken, te leven, etc.

•

Interactieve ronde: som 3 kenmerken op van Bree. Klopt dit voor de rest van de groep?
o Verenigingsleven (12/17)
o Klein maar gezellig (allures) én toch een volwaardige stad (16/17)
o Marktgegeven (zowel als plaats als wekelijkse markt) (14/17)
o Gebrekkige parkeeraanduiding (4/17)
▪ Wordt aangepakt tegen eind maart
o Authenticiteit (7/17)
▪ Projectontwikkelaars doen hier teniet aan en bepalen het beeld van Bree van
de toekomst
o Gezellig (16/17)
o Cultureel centrum met heel veel activiteiten (16/17)
o Sport (17/17)
o Groen in combinatie met ontspanning en recreatie (17/17)
o Alles is dichtbij, nabijheid (17/17)
o Gezellige drukte, veel te beleven (14/17)
o Groen / landschap / … (17/17)
o Lichtstoet (& koppeling carnaval) (13/17)
o Commerciële diversiteit (15/17)
▪ Opmerking: Er is te weinig diversiteit, er is te weinig diversiteit in nabijheid.
▪ Opmerking: Kwaliteit van het aanbod moet een stuk hoger (veel deelnemers
volgen deze opmerking).
o Complete handelsaanbod aanwezig in Bree als volledige gemeente (15/17)
▪ Opmerking: in de kern bijna alleen maar kleinere panden wat het moeilijk
maakt om handelszaken naar de kern te halen.
o Grote werkgelegenheid via industrieterreinen (Bree was één van de eerste die
industrieterreinen heeft aangelegd) (16/17)
▪ Ook op industrie- en KMO-terreinen moet kwaliteit primeren
o Jeugd! (Veel te doen rond jeugdwerking. Goede ondersteuning van jeugd,
initiatieven, jeugd actief houden, …) (16/17)
▪ Aanvulling: stad trekt jeugd aan door aanbod middelbaar onderwijs met
goede reputatie
▪ Jeugd heeft veel kansen in Bree
▪ Opmerking: er is wel géén jeugdhuis!
o Sterk aanbod van degelijk onderwijs (17/17)
▪ Veel jeugd blijft in Bree na middelbaar onderwijs
▪ Opmerking: werkgelegenheid hier gecreëerd is hoofdzakelijk arbeid
▪ Opmerking: hoe omgaan met risico van ‘braindrain’?
o Hokjesdenken: (16/17)
▪ Weinig structurele oplossingen (politiek vlak)
▪ Gebrek aan visie
▪ Drempel dat Bree wat op zichzelf is
o Groots in het kleinschalige (12/17)
o Alles binnen handbereik binnen de grenzen van Bree (17/17)
o Veel diversiteit in sport aanwezig maar weinig visie, nog veel kansen (17/17)
▪ Kim Clijsters – effect? (12/17)
o Rustig wonen (13/17))
▪ Opmerking: niet overal

o

o
o
o
o
o

o
o
•
•

Bereikbaarheid, zowel positief als negatief:
▪ Centrum is heel vlot bereikbaar en je kan er gemakkelijk auto parkeren
▪ Over het algemeen zeer fietsvriendelijk en goed voor zwakke weggebruiker
▪ Openbaar vervoer is dan weer vrij slecht (zeker verbinding deelgemeenten)
• Bezorgdheid: vanaf maart worden er bijkomend nog
busverbindingen geschrapt
▪ Bree op zich is zeer moeilijk bereikbaar (eilandgevoel)
▪ Bezorgdheid: Als alle initiatieven voor een betere bereikbaarheid in Limburg
gerealiseerd worden (bvb. noord-zuid verbinding, etc.) zal dit een nadelig
effect hebben op Bree die niet zal profiteren van deze verbinding.
• Spreken we dan van een Breexit?
• IDEE: Nu al sterk inzetten en bouwen aan treinverkeer, verkeer en
transport via waterwegen, etc. die wel mogelijk zijn in Bree
• IDEE: De rustgevende en ‘afgesloten’ factor als sterkte uitspelen
▪ Onduidelijke signalisatie en slechte combinatie van signalisatie met inrichting
publieke ruimte
Historisch karakter: Bree heeft z’n stadsrechten te wijten aan historische gronden en
ook veel historische kenmerken (17/17)
Ondernemend klimaat heel wat vlakken (ondernemingen, industrie, actieve
middenstand maar ook verenigingen, sport, …): (17/17)
Zeer veilig en ook sterk veiligheidsgevoel in Bree (17/17)
Kindvriendelijk (Bib, CC, tekenacademie, sporten, …). (15/17)
Duinengordel / Kempenbroek (grootste stiltegebied van Vlaanderen)
▪ Duinengordel is prachtig maar ongelofelijk onbekend bij heel veel mensen,
niet in het minst bij de inwoners van Bree.
Cultureel erfgoed (Carnaval, boom, zonnewijzer, monumenten, keikoppen,
kinderkipke, geitenmarkt, …) (14/17)
Breeënaar is eigenzinnig, moeilijk te overtuigen (12/17)

Prioriteitenronde (zie beeldmateriaal in bijlage 1)
‘Winnaars’ prioriteitenronde:
o Gezellig
▪ Woordassociaties: Ontspannend, levendig, top, veilig, herbergzaam
▪ Waar voel je dit? Vrijthof, gebouwen, pleinen, Zeepziederij, beweging, sport,
ons-kent-ons, terrasjes, gemoedelijkheid, alles komt goed, Alaaf, …
▪ Gezelligheid in de kern? Vriendelijke uitbaters, kleinere winkels in de kern
met persoonlijk aanpak
▪ Gezelligheid ligt niet zo zeer in het supersociale maar eerder in de rust of
sociale rust
• Opmerking: geen deeleconomie, geen co-housing, …
• Opmerking: Privacy is vrij belangrijk
▪ Dorpsgevoel (niet echt)
▪ Opmerking: Breeënaar komt heel ‘voornaam’ voor.
o Hokjesdenkers (geen lange termijn)
o Werkgelegenheid
o Commerciële diversiteit
o Degelijk onderwijs
o Fietsvriendelijk

Vraagstelling:
•

Heeft Bree nog steeds aantrekkingskracht op de omliggende gemeente?
o Middenstandsvereniging geeft duiding: Meer dan 60 % vanuit retail is uit
buurgemeenten
o Weinig leegstand
o Veel vanuit scholen
o Blijven we op termijn nog een centrumstad?
• Wat met uitbreiding Bocholtse kiezel als leegzuiging van de kern van Bree?

Bijlage 1: Beeldmateriaal prioriteitenronde

Bijlage 2: Sfeerbeelden

