
Stakeholdersessie Bree – Kim Clijsterszaal d.d. 13/10/20 (15u-17.30u) 

Projectteam: 

Lies Daenen 

Johan Robben 

 

Voorstellingsronde: 

Noem 1 ding waarvan je echt houdt in Bree (materieel, evenement) 

Marleen: woont in centrum, stadhuis heel mooi (iedereen akkoord) 

Dominique: gezellig Vrijthof (allemaal akkoord) 

Peter: Vrijthof, gezellig eten en drinken, geen autoverkeer 

Paul: 20 jaar op de markt gewoon, daarna 40 jaar op kleine ring, les gegeven, gepensioneerd 

De kleine kern is goed bereikbaar (allemaal akkoord) 

Peter: prachtige school in de kern van Opitter, park van Opitter is mooist (kindvriendelijk) (allemaal 

akkoord) 

Freddy: gewerkt op kadaster, 7 jaar op pensioen, kanaalzone tussen de bomen (allemaal akkoord) 

George: belang budgetvriendelijk maken van activiteiten/leven in Bree 

Omgeving Vrijthof het mooist 

Patrick: multifunctionaliteit (alles is er: sport, cultuur, natuur, natuur) – (allemaal akkoord) 

Ben: apotheker in Bree, druk in het verenigingsleven, ondervoorzitter Bree Beleven 

Alles is er, maar toch kleinschalig, iedereen kent elkaar  

Rina: gepensioneerd leerkracht, 27 jr in Bree, alles is op wandelafstand, gezellig klein, jammer dat de 

bioscoop weg is,  

IEDEREEN VINDT HET GEZELLIG IN BREE 

Tom: 20 jr stedenbouwkundige, vooral luisteren, Bree aantrekkelijk door kleinschaligheid 

Sven: historisch karakter (bijna allemaal akkoord) 

Jochen: adviseur verkeer Carma, kleinschaligheid is een troef 

Vanuit de markt is het in iedere richting 5 min wandelen tot de ring 

Lander: mobiliteitscoördinator: alles nabij, werk op de planken voor voetgangers en fietsers 

Marie-Josée: woont graag in Hoogstraat, alles is er 

Iedereen vindt Hoogstraat een mooie straat 

Bert: gezellige mix van horeca en handel (allemaal akkoord) 

 



Monica: kanaal mooiste plek 

KMO-zone aan het ontwikkelen aan kanaal 

Ook woningen daar, net alsof we op vakantie zijn 

Ook verbinding naar het kanaal (via Zeepziederij) 

Mathieu: woont aan Torenwal met uitzicht op park 

Mooiste plek: horeca, alles is kortbij, auto verkocht toen in Bree is komen wonen 

Roger: kleinstedelijke + verbindingen door de kleine steegjes (wordt beaamd) 

 

Lies overloop de bouwstenen: 

Compact, alles is er binnen handbereik allemaal akkoord 
Sport (divers aanbod) allemaal akkoord 
Groen & recreatie niet allemaal,  
   Meer groen in centrum, groen dat er nu is mag beter onderhouden worden 

Antwoord Ruimtelijke Ordening: verbod op pesticiden waardoor het 
arbeidsintensiever wordt 
 
Stadspark (tuin van de deken) wordt onderbenut, kunnen gezellige hoekjes 
gecreëerd worden, te weinig gepromoot door dienst toerisme 
Beter 1 grote groene long dan verschillende groene plekjes 

Cultuurcentrum Is belangrijk, allemaal akkoord, moeilijke periode wel (corona) 
Werkgelegenheid in industrie is belangrijk 
Speciale, vernieuwende winkels neen, wel compleet aanbod in vgl met Bocholt, Meeuwen 
Goed aanbod voor kinderen en jongeren akkoord 
Historisch karakter Te weinig erkend 
Ons kent ons  Ja, maar is minder, ook andere houding tov nieuwe inwoners 
   Ja, hangt af van karakter van de nieuwkomers 
Gastvrij: verschilt, hier wel grotendeels ivgl met Maaseik 
Veilig Ja 
Ondernemend klimaat akkoord, zeker op het Vrijthof 
   Bouwkranen in het straatbeeld geven dynamiek weer 
Mix van generaties onderscheid centrum (oudere generatie) vs Stift (jeugd) 
Leefkern (wonen, winkelen, werken) allemaal akkoord 
Geconnecteerd eiland allemaal akkoord 
Kwaliteit, nuchterheid 
Veilige cocon waar het goed leven is allemaal akkoord 
‘Bree is gezellig’ allemaal akkoord: “sowieso” 
‘Kloppend hart’ akkoord 
 

GEZELLIGHEID TROEF: iedereen akkoord 

 

 

 



Reacties op Piet Stinckens (dialect): 

Straatnamen niet echt meerwaarde in dialect 

Druist in tegen duurzaamheid, bordjes vervangen die niet versleten zijn 

Heel beperkt aantal gezinnen waar het dialect leeft 

Mensen zijn ook niet meer enkel van Bree afkomstig waardoor dialect verdwijnt 

Herbruikbare winkeltassen met dialectteksten op: leuk 

Draagt dialect toe tot gezelligheid? 

Ja, bijvoorbeeld benaming manifestaties 

Maar creëert ook wel buitenstaanders voor zij die het dialect niet kennen 

Revue was groot succes  

 

Brainstormronde: wat betekent gezelligheid in Bree? 

Openbare ruimte 

Wel gezellig Niet gezellig 

Veel meer groenaanplanting (iedereen eens) 
Versiering met bloemen  
Gemakkelijke straatstenen 
Vrijthof (dezelfde terrassen of niet, dezelfde 
kleuren of niet? Werken met een kleurenpallet? 
Keuze uit straatmeubilair?) 
Wirwar kan ook gezellig zijn 
Ondernemers maken het gezellig… je moet ze 
vrijheid geven 
Ontmoetingsplaatsen in het centrum 
(er zijn 2 lokalen voor eenzamen en 
verslaafden) 
Petanquebaan komt er maar niet 
Stadspark als actieplan? 
Is een mogelijkheid 
Zeepziederij 

Teveel parking 
Beter indien gecombineerd met groen 
Privé-parken aan appartementsgebouwen 
Afval 
Te veel bouwwerken 
Hof van de Deken wordt verwaarloosd 

Ideeën: 
Gaat veel verbeteren met de centrumwerken, mensen weten niet hoe het eruit gaat zien 
Communicatie kan beter, antwoorden zouden anders kunnen zijn indien ze wisten hoe het eruit 
zou zijn 
Verder ontwikkelen verbinding met kanaal (actieplan?) 
Kan een aanvulling zijn 
Kanaallaan trekt nu op niets, maar kanaal is wel mooi (kanaalkom) 
Stad denkt aan tijdige oplossing voor verkeersveiligheid voor Kanaallaan, op termijn mooie 
promenade 
Kanaal ontwikkelen: watersport, boothaven, appartementen, fietsen 

 

 



 

Mobiliteit 

Wel gezellig Niet gezellig 

Zwakke weggebruiker voorrang op auto 
(centrum wordt zo volledig ingericht) 
Verbindingen met omliggende kernen beter en 
veiliger maken 
Samen fietsen en flaneren 
Fietsenstalling / fietsstraat 
Veilig houden voor fietser, wandelaar en 
automobilist (30 km/u) 
Meer controle op de snelheid 

Auto’s en parking in het centrum 
Duur busvervoer 

Ideeën: 
Bewegwijzering kan beter in centrum (ook naar parking voor andersvaliden) 
Ook gecombineerd met de werken is dit lastig 
Evolueren naar autoluw en niet autovrij (was doodsteek voor Maaseik) 
Autovrij blijft zeer gevoelig, zowel handelaars als inwoners 
Parking is deel van de reden dat mensen naar hier komen 
Iedereen pro-autoluw 
In Bree nog geen systeem voor deelauto 
 

 

Winkelen, op café, op restaurant 

Wel gezellig Niet gezellig 

Veel cafés 
Voldoende eetgelegenheden, maar mag het iets 
meer zijn? Neen, niet veel meer, wel iets meer 
kwaliteit 
Gratis parkeren 
Prioriteit geven aan fiets en voetgangers 

Geluidsoverlast 
Het winkelen verplaatsen naar de periferie 
Met je auto tot aan de winkel rijden 
Teveel ruimte ingenomen door auto’s 

Ideeën: 
Meer mengvormen (fietsenmaker die ook koffie serveert) 
Funshoppen (aanbod is klein, maar het centrum is ook klein) 
Leegstaande panden opvullen met nieuwe winkels (geen andere invullingen) 
Vanaf Toleik signalisatie naar centrum, doorsteek maken 
R.O. is ermee bezig 
Iedereen winkelt regelmatig in Bree 
Rustpunten inrichten in de straten 
Verkeersvrij op zondag in centrum 

 

 

 

 

 

 

 



Gezellig gastvrij 

Wel gezellig Niet gezellig 

Sfeervolle verlichting (iedereen akkoord) 
Verlichting moet wel werken 
Dorpsfeest per kern 
Welkomtas voor nieuwe inwoners / 
kennismakingsmoment met nieuwe inwoners 
Centrum is zeer toegankelijk 
Horeca = gezellig 

Smalle stoepen (naast elkaar wandelen is 
moeilijk) 
Vuile straten (afval/hondenpoep) 
Onduidelijke (wijzigende) verkeerssituaties owv 
de werken II 
Verbinding om in Bree te geraken 

Ideeën: 
Een inloopplaats voor nieuwkomers, senioren en eenzamen in het centrum 
Meer inzetten op toerisme 
Meer inzetten op aantrekkelijk wonen in het centrum / in een groene stad 
Meer activiteiten om mensen elkaar te laten leren kennen 

 

 

Laatste ronde:  

Visuele oefening moodboard 

Huisje: handel, dhz-zaak, geen gezelligheid 

Winkel met potten: ambachtelijke chocolaterie, past bij Bree 

Uitrusten op bank: lijkt op hangjongeren, wel sport buiten kern 

 Zou wel passen in park in de kern 

 

Om sfeer in de kern te krijgen is de kern te klein, dicht genoeg bij het groen zodat er geen reden is 

om het groen naar de kern te brengen 

 

Jonge gezinnen: vestigen zich in de deelgemeenten, niet in de kern 

 Hoe ver wil Bree nog groeien? 

 Kleinschaligheid kan verdwijnen 

 Studie provincie die aantoont dat Bree nog groeimogelijkheden heeft 

 Lagere scholen zitten aan maximumcapaciteit 

 

Ook het beleid moet keuze maken tot waar de groei kan om gezelligheid te behouden 

 

Grootvader en kind: nieuwbouwprojecten worden bewoond door ouderen 

Kaders: thuisgevoel 

 



Kweek je eigen groenten: in de stad? Per wijk? Stadstuintjes 

Kan gezelligheid verhogen alsook sociale contacten 

 

Sleutel met huis: hoe is kwaliteit van de woningen? 

Moet geïnvesteerd worden in woningen in de stad? 

Ja, combinatie woningen, handel, maar ook co-working plekken 

Co-working plekken moeilijk verhaal in Bree (te klein) 

Co-housing? Nog onbekend, maar zal wel opkomen (huurprijzen) 

 

Meer jonge gezinnen aantrekken, maar in de kern is weinig plaats en er is nog voldoende aanbod in 

de deelkernen 

 

Verticale tuintjes: aantal mensen zegt dit wel iets 

Bree onder koepel: gezelligheid, kerstmis, geborgenheid 

Koffieshop: zou er komen, maar is niet doorgegaan 

 Slechts 15.000 inwoners 

 Koffie staat ook symbool voor gezelligheid (iedereen akkoord) 

 

Lichtjes: sfeer creëren op eenvoudige manier 

Upcycling: van iets oud iets nieuw maken 

Foodtruckfestival in het park (evenementen in het park) 

Gerecycleerde tasjes 

 

Ouderen in het centrum zijn niet bezig met nieuwe trends 

 Bedoeling is jongeren aan te trekken (toekomstgericht) 

 

Vraag komt: hoe zijn deze plannen realiseerbaar 

 Ondersteuning vanuit beleid 

 

Foto kanaal: schoonheid kanaal op de kaart zetten 

 

 



Genieten van muziek: muziek in de straten? 

Kan werken, maar dan zit je met de bewoners op de eerste verdieping die de hele dag muziek 

horen 

 

Beeld toonbank: goede service, zo zou het moeten zijn 

 

Vogels in de stad: duiven genoeg  

 

Creatieve manier om een bankje te maken, past in Bree 

 

Laatste opmerking: 

1 woord dat de workshop samenvat 

 

Gezelligheid 

Eensgezindheid 

Interessant 

Realisme 

Apart 

Verrijkend 

Stapjes 

Opportuniteiten 

Kwaliteit 

Iets anders verwacht 

Uitdagend 

Toekomst 

Nuttig 

Leerrijk 

 

 


