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Inleiding. 
 
In de dorpsontwikkelingsvisie Kessel is geconstateerd dat Kessel over veel accommodaties beschikt 
waar verenigingen en initiatiefgroepen onderdak vinden. Sommige verenigingen beschikken over een 
eigen accommodatie. Het in de lucht houden van die accommodaties vraagt veel menskracht en geld. 
Tevens wordt geconstateerd dat Gemeenschapshuis De Paort verouderd is. Ook in Kessel Eik wordt 
nagedacht over aanpassing van het gemeenschapshuis en over de toekomst van de basisschool en 
de kerk. Het dorpsoverleg van Kessel en Kessel Eik hebben daarom gezamenlijk het initiatief 
genomen voor het samenstellen van een accommodatieplan voor beide kernen. Dit 
accommodatieplan dient antwoord te geven op de vraag aan welke activiteiten en voorzieningen beide 
dorpen behoefte hebben en welke accommodaties daarvoor nodig zijn. Vervolgens wordt in een 
accommodatieplan in beeld gebracht wat het aanbod van accommodaties is en hoe de behoeften zo 
doelmatig mogelijk kunnen worden gehuisvest. Het streven van beide dorpsoverleggen is om 
kwalitatief goede, betaalbare en goed bezette accommodaties te realiseren die geschikt zijn voor de 
huidige maar vooral ook de toekomstige activiteiten en voorzieningen in beide dorpskernen. 
 
De eerste stap van de werkgroep is een enquête onder verenigingen en gebruikersgroepen waarmee 
de behoeften aan accommodaties in beeld worden gebracht. Daarnaast is het aanbod van 
accommodaties in Kessel en Kessel Eik in beeld gebracht met een enquête onder beheerders. De 
uitkomsten van deze enquêtes zijn in dit rapport opgenomen. 
  
Tevens heeft de werkgroep op basis van deze uitkomsten een aanzet gemaakt voor uitgangspunten 
en een toekomstvisie voor het accommodatieplan. 
 
 

 

 Maatschappelijke ontwikkelingen 
 

Bevolkingsontwikkeling 

Kessel en Kessel Eik hebben samen 4.300 inwoners. De verwachting is dat dit aantal tot 2030 met 6 

% zal afnemen. Maar door de vestiging van arbeidsmigranten en statushouders kan het zijn dat deze 

prognose moet worden bijgesteld. Het totale aantal inwoners blijft dan wellicht stabiel. De 

samenstelling van de bevolking wijzigt wel. Er treedt een sterke vergrijzing op en tegelijkertijd zal het 

aandeel van jongeren afnemen. Deze vergrijzing en ontgroening leiden tot andere activiteiten en 

voorzieningen waarvoor andere accommodaties nodig zijn. 

 

Langer thuis wonen. 

Mensen blijven niet alleen langer leven en door de innovaties in de zorg veranderen ook de 

zorgbehoeften. Steeds meer ouderen van Kessel en Kessel Eik zullen met het verstrijken van de jaren 

hun leven graag willen voortzetten zoals ze gewend zijn. Men blijft langer zelfstandig wonen met 

behoud van levenskwaliteit en keuzevrijheid. Nog minder dan voorheen zullen ouderen uit beide 

dorpen verhuizen naar intramurale voorzieningen elders. Activiteiten en ontmoetingsplekken voor 

ouderen zijn nodig voor behoud van vitaliteit en die gewenste levenskwaliteit.  

 

Individualisering & gemeenschapszin 

Het grote verenigingsleven in beide dorpen zijn uitingen van sociale cohesie en collectivisme. 

Tegelijkertijd zie je naast deze vormen van gemeenschapszin in Kessel en Kessel Eik ook lossere 

verbanden. Inwoners zullen in toekomst in staat gesteld worden om individuele voorkeuren in te vullen 

op het terrein van wonen, welzijn, sport, cultuur en zorg. Deze individualisering en gemeenschapszin 

zijn twee kanten van dezelfde medaille. De individualisering vraagt om kwalitatief goede 

accommodaties die ook nog flexibel kunnen worden ingericht voor de verschillende vormen van 

vrijetijdsbesteding. 

 



Duurzaam en sociaal 

Mensen zijn zich steeds meer bewust van duurzaamheid en de kwaliteit van de leefomgeving. 

Wanneer de woonomgeving prettig, groen en veilig is dan vergroot dat de sociale cohesie in beide 

dorpen. Dat geldt ook voor accommodaties. Goede gemeenschapsaccommodaties waar het prettig 

vertoeven is, stimuleren de spontane ontmoetingen waaruit weer ideeën en initiatieven ontspruiten. 

 

 

Trends accommodaties 
Door de naoorlogse groei van bevolking, vrijetijdsbestedingen en verenigingen zijn er in Kessel en 

Kessel Eik veel accommodaties gerealiseerd. Het gaat hierbij om activiteiten en voorzieningen op het 

terrein van sport (binnen en buiten), religie, onderwijs, cultuur, zorg en welzijn. Hierdoor is een 

versnippering van accommodaties opgetreden. Vooral in Kessel zie je in elke sector aparte 

accommodaties. Sommige verenigingen beschikken over een aparte huisvesting. De trend van de 

laatste jaren is het clusteren van functies en het multifunctioneel gebruik van accommodaties. 

Afhankelijk van de lokale omstandigheden en behoeften ontstaan er nieuwe combinaties. Op het 

terrein van multifunctionele accommodaties gaat het allang niet meer alleen om een brede school van 

kinderopvang, welzijn, peuterspeelzaal en bibliotheek of een brede maatschappelijke voorziening 

waar cultuur, onderwijs en sport verenigd zijn. Er komen ook combinaties van kerk (verkleinde 

godshuizen), met cultuur, zorg en welzijn. En soms zie je ook combinaties van woningen, bedrijven, 

horeca met gemeenschapsaccommodaties. Kortom, de tijd lijkt voorbij dat er nog gebouwd wordt voor 

een enkele vereniging of een aparte functie. 

 

Andere partners 

De gemeente is nog steeds een belangrijke partij bij de planning en financiering van 

gemeenschapsaccommodaties. Maar de gemeente is niet meer de enige partij. Soms zijn ook 

woningstichtingen en particuliere partijen (b.v. Stichting Keverberg en horecaondernemers) actief met 

maatschappelijk vastgoed. Bovendien wil de gemeente Peel en Maas nog wel meewerken in een 

gedeeltelijke financiering van gemeenschapsaccommodaties, maar niet meer in de exploitatie van de 

gebouwen. Zo heeft de gemeente gesteld dat de gemeenschappen van Kessel en Kessel Eik moeten 

zorgen voor een haalbare en gezonde exploitatie van de twee gemeenschapshuizen. 

  

 

 

Huidige en toekomstige behoefte 
 
Verwachte ledenontwikkeling 
Het aanbod van activiteiten en verenigingen verandert voortdurend. Er komen nieuwe verenigingen of 
activiteitengroepen bij en bestaande verenigingen verdwijnen. Daarnaast is er een stabiel aanbod van 
verenigingsactiviteiten dat door de jaren heen stabiel blijft. Deze verenigingen zijn in staat om 
fluctuaties in ledenaantallen op te vangen.  
Veruit het merendeel van de verenigingen die aan het onderzoek hebben meegedaan, zien een 
positieve toekomst (periode 10 jaren). Twee verenigingen (7%) verwacht over 10 jaren geen 
bestaansrecht meer te hebben.  Negen verenigingen (32%) verwachten een krimp en de rest 17 
verenigingen (61%) verwachten een stabiele ontwikkeling of een groei. Een uitschieter in deze laatste 
groep is de Stichting Dorpsdagvoorzieningen Kessel en Kessel Eik die binnen 10 jaar een 
verdubbeling van de deelnemers/gasten verwachten. 
 
 
 



 
 
Dit beeld over de ledenontwikkeling door verenigingen komt overeen met de beoordeling van hun 
financiële situatie. Geen enkele vereniging opereert momenteel onder de rode streep en 4% typeert 
haar financiële situatie met “het ene jaar goed, het andere jaar minder goed”.  
 

Toekomstverwachtingen 

De toekomstige ontwikkeling van de verenigingen is volgens de deelnemende verenigingen vooral 
afhankelijk van de vraag of vrijwilligers zich willen blijven inzetten voor de vereniging. Het gaat dan 
vooral om de invulling van bestuurstaken. Hierover maken de meeste besturen zich zorgen. Een 
aantal verenigingen heeft te maken met de hoge leeftijd van bestuursleden. Vanwege de lastige 
invulling van bestuurstaken wordt gedacht aan een bestuurlijke samenvoeging en de oprichting van 
een pool van vrijwilligers die voor meerdere verenigingsactiviteiten inzetbaar zijn.  
 
 

Beoordeling verenigingen accommodaties 
Opvallend veel verenigingen vinden dat hun huidige accommodatie voldoet aan de huidige 
activiteiten. Slechts vier verenigingen vinden de huidige accommodatie niet geschikt. Wanneer 
gevraagd of de accommodatie ook in de toekomst geschikt is, dan neemt dit aantal toe met drie 
verenigingen. 
 

 
Deze hoge tevredenheid over de huidige accommodaties (75%) onder de verenigingen komt niet 
overeen met de gegevens van de beheerders van accommodaties. Van de 7 beheerders van 
maatschappelijk vastgoed (dus niet de ondernemers) vinden er 4 dat hun accommodatie moet worden 
aangepast. De gebruikers zijn dus over het algemeen meer tevreden over de accommodaties dan de 
beheerders. 

verwachting ledenontwikkeling over 10 jaren 

gestopt krimp  groei of stabiel

geschiktheid accommodatie

niet geschikt toekomst niet geschikt geschikt



 
Samenwerkingsmogelijkheden 
 
De helft van de verenigingen (14) ziet mogelijkheden in een samenwerking met andere verenigingen 
of instanties. Veel suggesties hebben betrekking op:  

 Samenwerking tussen verenigingen ten behoeve van beter en multifunctioneel gebruik van 
gemeenschapshuis De Paort. 

 Samenwerking buitensportverenigingen (voetbal en tennis) zodat kantine en kleedlokalen 
beter benut worden. Ook kan gedacht worden aan een multifunctioneel gebruik met andere 
sectoren dan buitensport. 

 Realisatie van een maatschappelijk centrum voor Dorpsdagvoorziening, dorpsondersteuner, 
informatiepunt en andere welzijns- of zorgvoorzieningen. 

 
 
 
Circa 65% van de verenigingen (18) ziet mogelijkheden voor samenwerking op het vlak van  
bestuurlijke taken, overige vrijwilligerstaken en communicatie: 

 Een overkoepelend bestuur voor het bestuur van sociale activiteiten zoals 
dorpsdagvoorzieningen, informatiepunt, maatjesproject, dorpsondersteuner, eetpunten enz. 

 Een overkoepelend bestuur voor de culturele verenigingen: muziek, zang, toneel. 

 Een overkoepelend bestuur voor beheer van maatschappelijk vastgoed zoals 
gemeenschapshuizen, Kasteel Keverberg, Hof van Kessel, Merwijck, sportaccommodaties. 

 In plaats van een overkoepelend bestuur wordt ook een tussenvorm voorgesteld waarbij 
huidige besturen besluiten om voor bepaalde bestuurlijke taken samen te werken b.v. één 
penningmeester of één secretariaat of één pool van vrijwilligers. 
 

 

Wensen met betrekking tot hoofdaccommodatie 
De wensen en behoeften van verenigingen zijn zoals eerder opgemerkt bescheiden. Men is in hoge 

mate tevreden met de huidige accommodatie (75%). De meeste wensen van de vereniging hebben 

betrekking op de inrichting van de hoofdruimte die men gebruikt zoals verlichting, podium, 

geluidsinstallatie, verplaatsbare wanden, temperatuurregeling, toegankelijkheid rolstoelgebruikers.  

 

Met het oog op de toekomst leggen diverse verenigingen accent op behoud of uitbreiding van toiletten 

+ invalidentoiletten, parkeervoorzieningen, keukenfaciliteiten en fietsenstalling. 

 

 



 
 
1 toilet + invalidentoilet 
2 parkeren 
3 keuken 
4 opslagruimte 
5 fietsenstalling 
6 garderobe 
7 vergaderruimte 
8 rokersruimte 
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Aanbod van accommodatie Kessel en Kessel Eik 
 

 

De accommodaties in Kessel en Kessel Eik die door verenigingen en initiatiefgroepen worden gebruikt 

kun je globaal indelen in accommodaties die eigendom zijn van particulieren en accommodaties die 

eigendom zijn van de gemeente of non-profit organisaties. De accommodaties in deze tweede groep 

kunnen ook geëxploiteerd worden door ondernemers. Dat zie je o.a. in gemeenschapshuis De Paort 

en kasteel Keverberg.  

Met name het dorp Kessel beschikt over een uitgebreide horeca, campings en zorgboerderijen die 

eveneens onderdak bieden aan verenigingen en initiatiefgroepen. Zij bieden net zo goed 

mogelijkheden voor het huisvesten van verenigingen als gemeenschapshuizen en 

gemeenschappelijke ruimten van woonzorgprojecten Merwijck en Hof van Kessel. De nadruk In deze 

inventarisatie ligt evenwel op het aanbod van het maatschappelijk vastgoed. Dit zijn dan 

accommodaties waar maatschappelijke activiteiten plaatsvinden  

 

Over het aanbod van de huidige accommodaties zijn de onderstaande conclusies te trekken: 

 Met name in Kessel is het aanbod ruim en versnipperd. 

 Diverse accommodaties zijn verouderd 

 De exploitatie van de meeste accommodaties is kostendekkend, m.u.v. De Paort. 

 De totale capaciteit is groter dan de vraag, maar niet alle accommodaties zijn geschikt 

 

 

Visie en uitgangspunten 
 

- Accommodaties zijn geen doel, maar de voorzieningen en activiteiten die daarin worden 

ondergebracht. 

- Beide dorpen dienen in de toekomst te kunnen beschikken over basisvoorzieningen om elkaar 

te ontmoeten, activiteiten te ondernemen en waar inwoners zich kunnen ontwikkelen. Die 

basisvoorzieningen liggen op het terrein van basisonderwijs, welzijn, zorg, sport (gezond 

bewegen) en cultuur. 

- Bereikbaarheid en toegankelijkheid van de accommodaties is belangrijk 

- Met oog op betaalbaarheid en goede kwaliteit van de accommodaties wordt gestreefd naar 

duurzame accommodaties en optimaal functioneel gebruik.  

- In beide kernen wordt gestreefd naar concentratie van accommodaties. 

- Intensief gebruik van minder accommodaties vergroot de aantrekkingskracht en levendigheid 

van de locaties (accommodaties). 

- De exploitatie van de gemeenschapsaccommodaties dient kostendekkend te zijn en voor 

beide gemeenschappen ook in de toekomst te dragen zijn. Meer aandacht voor rendement en 

exploitatie zo mogelijk in samenwerking met lokale ondernemers. 

- Het aanbod van particuliere accommodaties draagt eveneens bij aan de leefbaarheid van 

beide dorpen. Afstemming tussen gemeenschapsaccommodaties en ondernemers is daarom 

een uitgangspunt. 

- De accommodaties zijn toekomstbestendig. 

- De accommodaties zijn flexibel en kunnen voorzien in de veranderende behoeften. 

- De gemeenschapsaccommodaties zijn het resultaat van een samenwerkingsverband van 

verenigingen en andere geledingen in beide dorpen. 

 

Oplossingsrichtingen……………… 
 

 
 



Uitkomsten enquête gebruikers en beheerders accommodaties Kessel 

en Kessel Eik 
 

Respons 

 

In totaal hebben 43 verenigingen/ gebruikers en beheerders van accommodaties gereageerd.  

Aantal 

respondenten 

Organisatie 

1.  Biljart vereniging de Maasoever 

2.  Stichting Dorpsdagvoorziening Kessel-Kessel Eik 

3.  ZijActief Kessel 2.0 

4.  Stichting Dorpsoverleg Kessel 

5.  Buurtvereniging De Oude Kern 

6.  VoetbalVereniging Kessel 

7.  Stichting Dorpsoverleg Kessel Eik 

8.  Toneelvereniging Spektakel 

9.  KBO Kessel-Eik 

10.  de Maasruiters Kessel 

11.  Dartclub de Boesjer 

12.  Kon. Fanfare Maasoever 

13.  Tafeltennisvereniging DVO 

14.  Stg. Sint Maarten 

15.  Carnavalsvereniging de Kevers 

16.  Dialekgroep Angers 

17.  Schutterij St. Hubertus 

18.  Mannenzangkoor Aodemnoeet 

19.  Jong Nederland Kessel Eik 

20.  De Zonnebloem Kessel 

21.  Stg. Boerebroelof Kessel 

22.  WSV Poseidon 

23.  Stg. Toeristisch recreatief Platform  

24.  KBO Kessel 

25.  Buurtvereniging ’t kruispunt 

26.  Bibliotheek Kessel 

27.  Aikido centrum Kessel 

28.  MDS tekenen en Schilder 

29.  Oudervereniging basisschool de Merwijck 

30.  LTV Kessel 

31.  Parochie O.L. Vrouw Geboorte Kessel 

32.  Fysiotherapie Rombouts 

33.  Peeters Milieuadvies 

34.  Boerderijcamping De Ulend 

35.  Camping Gravenhof 

36.  Camping en zorgboerderij; H.Willems 

37.  Camping ut Tumpke 

38.  Kasteel De Keverberg 

39.  Merwijck en Hof van Kessel (Antares) 

40.  De Paort 

41.  Gemeenschapshuis Kessel Eik 

42.  Het Raadhuys 

43.  Gemeente Peel en Maas, Gymzaal Achter de Häöf 

 

 

Hiervan zijn 31 verenigingen of activiteitengroepen. Van deze groep beheren 7 verenigingen een 

eigen accommodatie: 



- Voetbalvereniging Kessel 

- De Maasruiters Kessel 

- De Schutterij St. Hubertus 

- Jong Nederland Kessel Eik 

- Watersportvereniging Poseidon 

- Tennisvereniging Kessel 

- Parochie O.L.Vrouw Geboorte Kessel 

 

In totaliteit hebben 17 beheerders van accommodaties de vragenlijst ingevuld. Naast de 7 hier boven 

genoemde verenigingen zijn dat: 

- Gemeenschapshuis De Paort 

- Gemeenschapshuis Kessel Eik 

- Antares: Merwijck en Hof van Kessel 

- Gemeente Peel en Maas 

- Kasteel De keverberg 

- Het Raadhuys 

- Boerderijcamping De Ulend 

- Camping Gravenhof 

- Camping en zorgboerderij H. Willems 

- Camping ut Tumpke 

Enkele beheerders van accommodaties hebben niet aan dit onderzoek deelgenomen zoals Os Knip 

De Hobbits, de basisscholen en Café Zaalruimte biej Ton en Marij. 

 

Tot slot hebben twee  ondernemers gereageerd: 

- Peeters Milieuadvies 

- Fysiotherapie Rombouts. 

 

 

In het eerste deel komen de antwoorden van de verenigingen ofwel de gebruikers van accommodaties 

aan bod en in het tweede deel de antwoorden van de beheerders van accommodaties. 

  



Deel 1 respons van verenigingen ofwel gebruikers van accommodaties 

 

leden verenigingen 
 

 Vereniging / gebruiker 

0-29 
jaar 

30-54 
jaar 

55 plus totaal Man vrouw 

Dorpsoverleg Kessel 1120 840 1185 3275 1637 1638 

Dorpsoverleg Kessel Eik       

Biljartvereniging de Maasoever  15 23 38 32 6 

Dorpsdagvoorziening Kessel-Kessel Eik   20 20 5 15 

ZijActief Kessel 2.0  1 48 49  49 

Buurtvereniging De Oude Kern 98 73     

Voetbalvereniging Kessel 285 75 20 380 370 10 

Toneelvereniging Spektakel 1 6 8 15 6 9 

Katholieke Bond v. Ouderen Kessel-Eik  1 128 129 58 71 

de Maasruiters Kessel    59   

Dartclub De Boesjer 4 13  17   

Koninklijke Fanfare Maasoever 35 35 37 107 69 38 

Tafeltennisvereniging D.V.O.  6 4 10   

Stichting St.Maarten 2000  3 2 5 2 3 

Carnavalsvereniging de Kevers 28 41 25 94 82 12 

Dialekgroep Angers  11 4 15 7 8 

Schutterij St. Hubertus Kessel 10 12 39 61 39 22 

Mannenkoor Aodemnoet  6 21 27 27  

Jong Nederland Kessel Eik 57 8 1 66 37 29 

De Zonnebloem Kessel   109 109 11 98 

Stichting Boerebroelof Kessel 150 100 150 400 200 200 

Watersportvereniging Poseidon  26 58 84 75 9 

Toeristisch recreatief platform P&M/ VVV 
Kessel 

  8 8  8 

Katholieke Bond v Ouderen afdeling 
Kessel 

  353 353 151 202 

Buurtvereniging " \'t Kruispunt " 106 97 97 300 146 154 

Biliotheek Maas en Peel/ Kessel       

Aikido Centrum Kessel  11  11   

MDS (Teken en schilderles)  15  15   

Parochie Onze Lieve Vrouw Geboorte.    4000   

oudervereniging basisschool de Merwijck  10  10   

       

Sommige verenigingen zoals de oudervereniging de Merwick hebben geen leden. Dat geldt ook voor 

de stichtingen Dorpsoverleg Kessel en Kessel Eik, het Toeristisch recreatief Platform en Stichting 

Boerebroelof. Deze organisaties hebben hun vrijwillige bestuursleden opgegeven, inwoners of 

deelnemers aan de activiteit. 

Een aantal verenigingen beschikt over een relatief jonge populatie leden zoals: De voetbal vereniging 

Kessel, de Koninklijke Fanfare Maasoever en de Carnavalsvereniging De Kevers. Voor Jong 

Nederland Kessel Eik is het aandeel van jeugdleden niet opmerkelijk. 

 

Toekomstverwachtingen aantal leden en activiteiten 
Het Dorpsoverleg Kessel is van mening dat op grond van de bevolkingsprognose de komende 10 jaar 
rekening gehouden moet worden met een bevolkingsdaling van ruim 5%.  
 
60% van de verenigingen verwacht een groei of stabiele ontwikkeling van haar ledenaantal en 40% 
verwacht een krimp.   
 



Alleen de Tafeltennisvereniging D.V.O. en MDS tekenen & schilderen verwachten over 10 jaar geen 
bestaansrecht meer te hebben. Een forse krimp verwachten de Schutterij Sint Hubertus en de 
Bibliotheek. Een aantal verenigingen verwacht een lichte daling, maar de meerderheid van de 
besturen ziet over 10 jaar een gelijkblijvende stabiele ontwikkeling van het aantal leden. Sommige 
bestuursleden denken zelfs aan een verdubbeling zoals de Stichting Dorpsdagvoorziening Kessel en 
Kessel Eik. 
 
Tabel ..  Verwachting Verenigingen / gebruikers ledenaantal de komende 10 jaren 

 Vereniging / gebruiker 

Stabiel of groei Krimp 

Dorpsoverleg Kessel  X 

Biljartvereniging de Maasoever  X 

Dorpsdagvoorziening Kessel-Kessel Eik X  

ZijActief Kessel 2.0 X  

Buurtvereniging De Oude Kern X  

Voetbalvereniging Kessel X  

Toneelvereniging Spektakel X  

Katholieke Bond v. Ouderen Kessel-Eik X  

de Maasruiters Kessel  X 

Dartclub De Boesjer X  

Koninklijke Fanfare Maasoever  X 

Tafeltennisvereniging D.V.O.  X 

Carnavalsvereniging de Kevers X  

Dialekgroep Angers X  

Schutterij St. Hubertus Kessel  X 

Mannenkoor Aodemnoet X  

Jong Nederland Kessel Eik  X 

De Zonnebloem Kessel X  

Stichting Boerebroelof Kessel X  

Watersportvereniging Poseidon X  

Toeristisch recreatief platform P&M/ VVV 
Kessel 

X  

Katholieke Bond v Ouderen afdeling 
Kessel 

X  

Buurtvereniging “ \’t Kruispunt “  X 

Biliotheek Maas en Peel/ Kessel  X 

Aikido Centrum Kessel X  

MDS (Teken en schilderles)  X 

Parochie Onze Lieve Vrouw Geboorte. X  

Oudervereniging Basisschool de Merwijck  X 

Totaal 17 11 

 
 
Ook wat de behoefte aan activiteiten betreft, zijn de verenigingen positief gestemd. Op de vraag welke 
activiteiten de vereniging over 10 jaren organiseren, wordt dat vooral afhankelijk gesteld van de mate 
waarin de vereniging er in slaagt hiervoor vrijwilligers te interesseren in het bijzonder voor de 
bestuursfuncties. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Welke ontwikkelingen verwacht uw organisatie over 10 jaar ten 
aanzien van de activiteiten? 
 

2 2 2 

Naam organisatie Bestuur / vrijwilligers, namelijk: Activiteiten, namelijk: 

Stichting Dorpsoverleg Kessel 
Kunnen wij voldoende vrijwilligers vinden om 
zitting te nemen in het bestuur? 

Opvolging implementatie DOP Kessel 
2025, gevolgd met een nieuwe DOP in 
2025 

Dorpsoverleg Kessel eik 
De bestuursleden van het dorpsoverleg zal 
waarschijnlijk wisselen of gewisseld zijn   

BV de Maasoever andere samenstelling afhankelijk van animo 

Stichting Dorpsdagvoorziening 
Kessel-Kessel Eik Blijft klein bestuur, bestaande uit vrijwilligers 

Bestaande activiteiten, aangevuld met 
activiteiten voor (licht) dementerenden 

ZijActief Kessel 2.0 bestuursleden moeilijk te krijgen!!!   

Buurtvereniging De Oude Kern 
Zal moeilijk worden om bestuursleden te 
krijgen.   

vv kessel 

moeilijk bij elkaar te krijgen, vooramelijk 
leiders / trainers wellicht bestuurlijke functies 
met andere soort gelijke verenigingen 
combineren.  

Toneelvereniging Spektakel moeilijk te bezetten handhaven 

de Maasruiters Kessel 
Minder vrijwilligers en niemand voor 
bestuursfunctie Geen vrijwilligers is geen activiteiten 

Koninklijke Fanfare Maasoever verbreding en projectmatig werken verbreding, en door ontwikkeling 

Cv de Kevers Volledig bestuur Alle carnavalsactiviteiten 

Dialekgroep Angers verwacht hetzelfde als nu nvt 

Schutterij, Fluit- en 
Tamboerkorps St. Hubertus 
Kessel andere samenstelling minder door teruggang ledenaantal 

Jong Nederland 

Als er een knelpunt komt dan is dit het 
vinden van vrijwilligers die "wekelijks" het 
spelaanbod willen verzorgen, bestuur en 
ondersteuning zal minder een probleem zijn. 

Activiteiten zijn in de jeugdomgeving altijd 
te ontplooien 

De Zonnebloem Kessel 

onzeker; gezien de redelijk hoge gemiddelde 
leeftijd van de vrijwilligers; afwachten of hier 
nog aanwas komt vanuit een jongere 
generatie. 

meer individuele activiteiten (1 vrijwilliger 
met 1 gast) 

Stichting Boerebroelof Kessel - 

Mogelijk uitbreiding activiteiten 
(zomerboerebroelof en/of 
kinjerboerebroelof) 

Stichting toeristisch recreatief 
platform Peel en Maas/ VVV 
Kessel 

Bestuurlijke aansturing vanuit het Toeristisch 
Platform blijft Toeristische informatievoorziening 

Katholieke Bond van Ouderen 
afdeling Kesseldorp 

Besturen samenvoegen met Kessel-eik en 
vrijwilligers van alle verenigingen in een pool 

Zelf nieuwe dingen aangepast aan de tijd 
maar ook weer vaker samenwerken 

Buurtvereniging " \'t Kruispunt " te weinig gegadigden dan ook geen of te weinig activiteiten 

Bibliotheek Maas en Peel/ 
Kessel 

Klein bestuur met betere communicatie naar 
de medewerkers Uitleen boeken en tijdschriften 

 
 

Accommodaties 
De verenigingen die de vragenlijsten hebben ingevuld maken gebruik van 16 accommodaties in 
Kessel en Kessel Eik. Het hoogste multifunctionele gebruik vindt plaats in gemeenschapshuis De 
Paort. Opvallend is dat ook veel verenigingsactiviteiten plaats vinden in café “Biej Ton en Mary”. 



 

Accommodatie  
 

Aantal  

Gemeenschapshuis De Paort xxxxxxxxx 

Café Biej Ton en Mary xxxxxxx 

Gemeenschapshuis Kessel Eik xxx 

Bibliotheek De Merwijck xx 

Kerk O.L. Vrouw Kessel xx 

De keverberg xx 

Hof van Kessel x 

De Merwijck x 

Sportpark Roode Egge x 

Sportzaal Achter de Haof x 

De Witmaeker (st. Hubertus) x 

Blokhut Kessel Eik x 

Club gebouw Poseidon x 

VVV-kantoor  x 

Tutti/Os Knip x 

Café De Boesjer x 

 
 
Een aantal verenigingen maakt gebruik van meerdere accommodaties. 
Nagenoeg alle verenigingen zijn tevreden over hun accommodatie. Alleen Toneelvereniging Spektakel 
en de Koninklijke Fanfare Maasoever zijn niet tevreden. Daarnaast vinden Watersportvereniging 
Poseidon en de Bibliotheek dat de huidige accommodatie niet voldoet voor de huidige activiteiten.. 
 

Voldoet de huidige accommodatie aan de huidige activiteiten? 
 

Naam Waarom voldoet de huidige accommodatie niet? 

Toneelvereniging 
Spektakel 

Missen een (demontabele) tribune, 
hebben geen vaste repetitieruimte, moeten vaker 
uitwijken naar een andere ruimte. Het gebouw is 
verouderd 
 

Koninklijke Fanfare 
Maasoever 

Ruimte niet geschikt voor geven van uitvoeringen. 
Ruimte nog 6 jaar gehuurd. Accommodatiewensen 
ook afhankelijk van ontwikkeling vereniging. 
 

WSV Poseidon 

Groot onderhoud aan clubgebouw 
gewenst/noodzakelijk 
 

Biliotheek Maas en Peel/ 
Kessel 

Koppeling met de algemene gebruikersruimte is 
niet optimaal. Gebruik van de algemene ruimte  
 

  

 
 
Op de vraag of de huidige accommodatie naar verwachting ook in de toekomst zal voldoen, reageren 
aanvullend nog drie organisaties. 

 De Stichting Dorpsdagvoorziening Kessel en Kessel Eik  wil ook dementerende ouderen de 
mogelijkheid bieden om hun dagen door te brengen in de Dorpsdagvoorziening. Hiervoor zal 
dan waarschijnlijk een nieuwe of aangrenzende locatie gezocht moeten worden. 

 De KBO Kessel Eik wil dat de toegankelijkheid (drempels en deuren) verbeterd wordt van 
gemeenschapshuis Kessel Eik. 

 Aikido vindt behoud van de dojo op de zolder erg belangrijk. Dit is in de omgeving één van de 
mooiste en meest praktische locaties voor budo voor kleinere groepen. Daarom worden ook 
andere krijgskunsten aangetrokken zoals karate.  



 
Wat gaat goed binnen uw organisatie en wat wilt u behouden t.a.v. bestuur/vrijwilligers en 
activiteiten? 
 

2 2 2 

Naam organisatie Bestuur / vrijwilligers, namelijk: Activiteiten, namelijk: 

Stichting Dorpsoverleg 
Kessel Klein bestuur, bestaande uit vrijwilligers 

Aansturen Werkgroepen ter invulling 
van het Dorpsontwikkelingsplan Kessel 
2025 

BV de Maasoever taakverdeling, samenwerking samenwerking 

Stichting 
Dorpsdagvoorziening Kessel-
Kessel Eik Klein bestuur, bestaande uit vrijwilligers 

Samen met leeftijdgenoten op een 
nuttige en gezellige manier 
doorbrengen van de dag 

ZijActief Kessel 2.0 actieve meedenkers en doeners educatieve en ontspannende 

Buurtvereniging De Oude 
Kern 

Bestuur bestaat uit vrijwilligers en is een leuke 
club 

Alle bovengenoemde activiteiten zei het 
dat de animo in de loop der jaren 
minder is geworden. 

vv Kessel zijn bezig met opzetten vrijwilligers beleid   

Toneelvereniging Spektakel behouden behouden 

KBO Kessel-Eik alles alles 

de Maasruiters Kessel 1x per jaar goed te stimuleren voor wat extra\'s   

Koninklijke Fanfare 
Maasoever redelijk Goed, toekomstbestendig blijven 

t.t.v. D.V.O. zie vorige vragen idem 

Cv de Kevers Volledig bestuur Alle carnavalsactiviteiten 

Dialekgroep Angers bestuur bestaat uit vrijwilligers nvt 

Schutterij, Fluit- en 
Tamboerkorps St. Hubertus 
Kessel taakverdeling, samenwerking samenwerking 

Aodemnoet goed goed 

Jong Nederland 
momenteel goede bezetting die aan het lange 
termijn project werken wekelijkse jeugd bezigheden 

De Zonnebloem Kessel 

gaat nu nog redelijk om vrijwilligers te 
verwerven, of dit in de toekomst blijft is de 
vraag behouden 

Stichting Boerebroelof Kessel Hecht team van bestuurs-/commissieleden 
Bezoekersaantallen laatste jaren in de 
lift 

WSV Poseidon prima 

Goed  
lastig om leden aan te trekken van 
relatief jonge leeftijd. Zie daarvoor ook 
de opgave van ons ledenbestand 
 

Stichting toeristisch recreatief 
platform Peel en Maas/ VVV 
Kessel 

De voorzitter, projectcoördinator en de 
winkelhoofden van de VVV winkels overleggen 
6 keer per jaar over operationele zaken bij de 
VVV\'s in Peel en Maas 

Verstrekken van toeristische informatie 
aan toeristen, recreanten en inwoners 

Katholieke Bond van 
Ouderen afdeling Kesseldorp Wellicht samenwerking met andere organisaties 

Meer overleg en samenwerking met alle 
verenigingen 

Buurtvereniging  \'t Kruispunt  lastig om (jonge) vrijwilligers te krijgen 

lastig om iets nieuws te vinden 
individualisering zorgt voor minder 
samenhang en minder animo om 
gezamelijke activiteiten te houden 
 

Biliotheek Maas en Peel/ 
Kessel 

Weinig gestructureerd overleg tussen bestuur, 
medewerkers en vrijwilligers 

Uitleen boeken. Organiseren van 
evenementen/ exposities 

Aikido   

  
Het kunnen blijven geven van aikido in 
de zolder van de Poart die daar erg 
geschikt voor is. 

MDS tekenen en schilderen   
  
Tekenen en schilderen 

Parochie Onze Lieve vrouw  Veel vrijwilligers 
  
H.H.Missen 

Oudervereniging de Merwijck     

   



 
 

Financiële situatie verenigingen 
 
Geen enkele vereniging opereert onder de rode streep (redden het eigenlijk niet of maken al jaren 
verlies). De verenigingen van Kessel en Kessel Eik, die aan de enquete hebben deelgenomen, staan 
er financieel goed voor. 
 
Kan uw organisatie de exploitatie rond krijgen? 
 
43% Ja, geen probleem 
53% Ja, net voldoende 
 4% Het ene jaar goed, het andere jaar minder goed 
 
Het verkrijgen van voldoende financiën is wel één van de hoofdaandachtspunten van de besturen van 
verenigingen. Hierover zijn onderstaande opmerkingen gemaakt. Diverse besturen weten via allerlei 
acties de inkomsten op peil te houden.  
 

 Subsidie van de gemeente voldoende om operationele kosten te dekken 

 genoeg financiële armslag om leuke informatieve avonden te organiseren 

 onkosten betalen we via contributie en ontvangsten bij optredens 
 

 het verkrijgen van voldoende middelen (subsidies van gemeente, provincie e.a.) vraagt veel 
aandacht. 

 Gemis van stimuleringssubsidie van de gemeente 

 Stabiliteit financiën belangrijk voor ontwikkeling vereniging 

 Is op redelijk peil middels contributie en andere activiteiten zoals Rabo clubkas campagne en 
verhuur van materialen. 

 Er blijft jaarlijks nagenoeg hetzelfde in kas 

 door acties, jaarlijkse rommelmarkt en veel pro deo ondersteuning kunnen we e.e.a. 
bekostigen. 

 Solide systeem \'vrienden van\' leidt tot vaste inkomensstroom van particulieren en bedrijven. 

 Bij behoud van aantal leden vormen de financiën geen probleem. 
 
 

Toekomst en financiën 
 
Een aantal verenigingen verwacht minder financiële ruimte in de toekomst. Dit zijn: 

- Dorpsoverleg Kessel Eik 
- De Maasruiters Kessel 
- De Koninklijke Fanfare Kessel 

 
Diverse verenigingen wijzen er op dat de toekomstige financiële situatie sterk afhankelijk is van het 
gemeentelijke of landelijke  subsidiebeleid: 

- Dorpsoverleg Kessel 
- Stichting dorpsdagvoorzieningen 
- De Zonnebloem Kessel  
- Bibliotheek Kessel 

 
 

 
 



Samenwerking 
Veruit de meeste verenigingen zien mogelijkheden voor samenwerking met andere verenigingen of 
organisaties.  
 
69% ziet mogelijkheden voor samenwerking 
31% ziet die mogelijkheden niet 
 
Tab .. Welke mogelijkheden tot samenwerking worden gezien? 
 
 

1. Contactgegevens 17. Welke mogelijkheden voor samenwerking met andere verenigingen of een ac... 

Naam organisatie Qua accommodatie namelijk: Bestuurlijk / vrijwilligers en organisatorisch 

Stichting Dorpsoverleg 
Kessel 

Uitwerken van een beter gebruik van 
de MFA De Paort 

Een overkoepelend bestuur voor alle Sociale, 
Economische en Fysieke activiteiten in Kessel. Het 
DOK zou deze status moeten verkrijgen. 
Versterken van de PR en Communicatie rondom het 
DOP Kessel 2025 project 
Meer vrijwilligers universeel inzetbaar maken (Pool van 
vrijwilligers) 

Dorpsoverleg Kessel eik 

Wellicht is het mogelijk om in de 
toekomst een tennisvereniging op het 
zelfde complex te krijgen zodat de 
kantine en kleedlokalen meer benut 
worden en uiteindelijk minder 
onderhoudskosten, ect.. Wellicht 
kunnen er nog andere vereniging 
aansluiten wanneer er enkele zaken 
aan het complex aangepast worden. .  samenwerking met andere dorpsoverleggen 

BV de Maasoever ja ja 

Stichting 
Dorpsdagvoorziening 
Kessel-Kessel Eik 

Ontwikkeling van een 
Maatschappelijk centrum, al of niet 
rondom de huidige DDV 

Eén overkoepelend bestuur voor alle activiteiten in het 
Sociaal Domein (Stichting Welzijn Kessel-Kessel Eik) 
Uitbreiding van het aantal beroepskrachten 
Meer vrijwilligers inzetbaar maken voor specifieke taken 

ZijActief Kessel 2.0   

gezamenlijke penningmeester 
activiteiten organiseren waar ook leden van andere 
verenigingen welkom zijn denk dan aan KBO 

Buurtvereniging De Oude 
Kern   

 Sommige activiteiten samen met andere 
buurtverenigingen word nu al gedaan met de 
kinderactiviteiten. 

vv kessel 

combineren van de accommodatie 
met andere buiten sportvereniging 
 

Wellicht kan het club gebouw multifunctioneler ingezet 
worden. Hiervoor kan enige aanpassing noodzakelijk 
houden. Door dit te doen is de kans kleine dat een 
gemeente ooit aangeeft om bijvoorbeeld als 
voetbalvereniging samen te gaan met Helde 
 

KBO Kessel-Eik Gemeenschapshuis  Carnaval 

de Maasruiters Kessel    Elkaar ondersteunen met vrijwilligers tijdens activiteiten 

Koninklijke Fanfare 
Maasoever 

Kerkkoor gebeurt nu al, andere 
muziek verenigingen c.q. groepen 

Bestuurlijke taken bundelen, Muziekgroepen kunnen 
zich richten op muziek. 
Verbeteren toegankelijkheid 
Projectmatig werken en kennis en handjes delen 

Dialekgroep Angers zou kunnen 
nee is alleen voor eigen organisatie 
we hebben alleen maar vrijwilligers 

Schutterij, Fluit- en 
Tamboerkorps St. Hubertus 
Kessel samen delen accommodatie  overleggen 

De Zonnebloem Kessel 
gebruik ruimte voor activiteiten, 
echter tegen "redelijke" prijzen 

er vindt momenteel een verandering plaats binnen de 
landelijke organisatie. waarschijnlijk zullen bepaalde 
functies op regionaal niveau komen. 



1. Contactgegevens 17. Welke mogelijkheden voor samenwerking met andere verenigingen of een ac... 

Naam organisatie Qua accommodatie namelijk: Bestuurlijk / vrijwilligers en organisatorisch 

Stichting toeristisch 
recreatief platform Peel en 
Maas/ VVV Kessel Kasteel de Keverberg 

Deel uitmaken van een overkoepelend bestuur voor de 
economische pijler 
Opgaan in een pool van vrijwilligers. 

Katholieke Bond van 
Ouderen afdeling 
Kesseldorp 

Huidige accommodatie voldoet maar 
zijn we niet aan gebonden 

Samenwerking met andere kan met behoud van 
eigenheid. 
Daar waar mogelijk samen aktiviteiten opzetten 
samen in een vrijwilligers pool en niet vereniging 
gebonden 

Bibliotheek Maas en Peel/ 
Kessel 

Samenwerking met Daelzicht en 
Hoera optimaliseren 

Deelname aan een overkoepelend bestuur van alle 
activiteiten in het Sociaal domein 
Deelname aan evenementen in Kessel en Kessel Eik 
indien dit iets opbrengt 
Bestaande aantal vrijwilligers op peil houden 

Aikido   

 Eerder samengewerkt met KSV, waar Aikido eerder 
onderdeel van was. Graag meedoen aan gezamenlijke 
demonstratiedagen  

Parochie Onze Lieve vrouw concerten 
 Extra aandacht voor samenwerking met andere 
verenigingen. 

 
 
 
 
Wensen hoofdruimte 
 
Diverse verenigingen hebben geen specifieke wensen voor de accommodatie die men in de toekomst 
nodig denkt te hebben. Deze groep maakt gebruik van het aanbod van accommodaties en verwacht 
dat dit aanbod ook in de toekomst toereikend is. In totaliteit zijn dit 11 verenigingen (= 37%). Tot deze 
groep behoren ook twee verenigingen die een eigen accommodatie beheren (Jong Nederland Kessel 
Eik en WSV Poseidon). Jong Nederland antwoordde “Voor ons eigenlijk overbodige vraag daar wij 
een eigen gebouw hebben met daarin alles aanwezig wat voor het jeugdwerk nodig is”. Andere 
organisaties zoals de dorpsoverleggen en buurtverenigingen geven aan dat ze flexibel gebruik kunnen 
maken van het beschikbare aanbod van accommodaties. 
 
Daarnaast zijn er 19 verenigingen (63%) die wensen en aandachtspunten hebben aangegeven voor 
de hoofdruimte die men in de toekomst nodig heeft. In onderstaande tabel zijn de belangrijkste 
wensen opgenomen. Een geluidsinstallatie, Beamer/tv, Wifi, projectiescherm zijn bijna door alle 19 
verenigingen genoemd en kunnen beschouwd als een reguliere basisinventaris van accommodaties. 
 
Tab .. Wensen en aandachtspunten voor de hoofdruimte die verenigingen in de toekomst nodig 
hebben 

 
Wens / aandachtspunt Vereniging  

 

Toneel/ podium / verlichting - Toneelver. Spektakel (10x7 m + theaterverlichting)) 
- Koninklijke fanfare (> 50m2+ diverse spots) 
- CV de kevers (60 m2 + spots / dimlicht) 
- Schutterij St Hubertus (> 40 m2) 
- Stg. Boerebroelof (> 80 m2 + sfeerverlichting) 
- KBO Kessel (> 30m2) 
- Oudervereniging De Merwijck (met licht en geluid) 

 

Verplaatsbare wanden - Biljartvereniging Maasoever 
- Voetbalvereniging Kessel 
- KBO Kessel Eik 
- Schutterij St. Hubertus 
- KBO Kessel 
- Bibliotheek Kessel 

 

Soort akoestiek - Koninklijke Fanfare (droog) 



Wens / aandachtspunt Vereniging  
 

- CV de Kevers (voor muziek en  spraak 
- Schutterij St Hubertus (van groot belang) 
- Stg. Boerebroelof (geschikt voor livemuziek) 
- KBO Kessel (goede geluidsisolatie wanden MFC) 
- Bibliotheek Kessel (verbeteren in gemeenschappelijke ruimte + 

aparte ruimten) 
 

Tafels en stoelen - Biljartvereniging Maasoever (voldoende) 
- Voetbalvereniging Kessel (ook krukken) 
- KBO Kessel Eik (betere tafels) 
- Koninklijke Fanfare (60 stoelen zonder leuning) 
- CV De Kevers (30-35 tafels en 240-280 stoelen) 
- Zonnebloem (voor 100 personen minder validen stoelen en 

tafels) 
- KBO Kessel (130-150 stoelen comfortabel + 30 tafels) 
- MDS tekenen en schilderen (voldoende tafels + stoelen) 
-  

Omvang hoofdruimte - Stg. Dagvoorziening (van 150 naar 300 m2) 
- Toneelver. Spektakel (150m2) 
- Koninklijke Fanfare (hoogte >3 meter) 
- CV de Kevers (260 m2) 
- Schutterij St Hubertus (voldoende hoogte) 
- Stg. Boerebroelof (niet kleiner dan De Paort) 
- KBO Kessel (hoog 2.80 m en 200 m2) 

 

Bar met tap - Biljartvereniging Maasoever 
- Voetbalvereniging Kessel 
- Koninklijke Fanfare 
- CV de Kevers 
- Dialekgroep Angers 
- Stg Boerebroelof Kessel 
- KBO Kessel 

 

Geluidsinstallatie - Toneelvereniging Spektakel (bedienbaar vanuit zaal) 
- Koninklijke Fanfare (minimaal 6 kanalen voor zang) 
-  

Overige wensen en 
aandachtspunten 

- Biljartvereniging Maasoever (airco en afzuiging) 
- Toneelvereniging Sektakel (toneelgordijnen + tribune 

elementen) 
- Maasruiters (geheel nieuwe hoofdruimte) 
- CV de Kevers (makkelijk versierbaar) 
- Schutterij St Hubetus (opslagruimte) 
- De Zonnebloem (toegankelijkheid rolstoelgebruikers en 

mindervaliden 
- Aikido (vastliggende judomatten zoals nu in de Paort) 
- MDS tekenen en schilderen (mogelijkheid gebruik water) 
- Parochie O.L Vrouw Kessel (Camera’s voor toezicht) 

 
 
 
 

Extra ruimten in de toekomst? 
De behoefte aan extra ruimte is minimaal. De enige organisatie die er in dit verband uitspringt is de 
Stichting Dorpsdagvoorziening Kessel en Kessel Eik. Met het oog op de toename van het aantal 
senioren en een uitbreiding van de activiteiten voor licht dementerenden verwacht deze organisatie in 
de toekomst extra ruimte nodig te hebben. Het merendeel van de verenigingen verwacht geen extra 
ruimten nodig te hebben i.v.m. activiteiten. De aanvullende wensen hebben vooral betrekking op 
hieronder genoemde ruimten of voorzieningen 
 
 

Ruimte of voorziening Vereniging 
Behoud en uitbreiding van 
keukenfaciliteiten 
 

- Biljartvereniging de Maasoever 
- Stichting Dorpsdagvoorzieningen 
- Voetbalvereniging Kessel 



- Kon. Fanfare Kessel (beperkt) 
- Schutterij St Hubertus 
- Bibliotheek Kessel (behoud bestaande keuken) 

 

Garderobe 
 

- Biljartvereniging de Maasoever (wenselijk) 
- Kon. Fanfare Kessel  
- CV de Kevers 
- Dialekgroep Angers 
- Schutterij St Hubertus (wenselijk) 

 

Toiletten + invalidentoiletten 
 

- Biljartvereniging de Maasoever 
- Stichting Dorpsdagvoorzieningen (meer invalidentoiletten) 
- Voetbalvereniging Kessel 
- Kon. Fanfare Kessel  
- CV de kevers 
- Dialekgroep Angers 
- Schutterij St Hubertus 
- De Zonnebloem (meer voor minder-validen) 
- KBO Kessel (Meer en betere) 
- Bibliotheek Kessel  

 

Opslagruimte 
 

- Biljartvereniging de Maasoever (ca. 6 m2) 
- Stichting Dorpsdagvoorzieningen (30-50 m2) 
- Voetbalvereniging Kessel  
- Kon. Fanfare Kessel (30 m2 slagwerk/instrumenten) 
- Schutterij St Hubertus (20m2 voor instrumentarium) 
- De Zonnebloem (voor materialen die niet wekelijks gebruikt 

worden) 
 

Vergaderruimten 
 

- Biljartvereniging de Maasoever (minimaal 8 personen) 
- Schutterij St Hubertus (ca. 10 personen) 
- De Zonnebloem (ca. 25 personen) 
- Bibliotheek Kessel ( mogelijkheid gemeenschappelijke ruimte op 

te delen in kleine vergaderruimten) 
 

Parkeervooziening 
 

- Biljartvereniging de Maasoever (15 plaatsen) 
- Voetbalvereniging Kessel 
- CV de Kevers 
- Dialekgroep Angers (5 plaatsen) 
- Schutterij St Hubertus (minimaal 15 plaatsen) 
- De Zonnebloem (20 plaatsen) 
- Bibliotheek Kessel (Annaplein is altijd bezet) 
- MDS Tekenen en Schilderen 

 

Fietsenstalling 
 

- Biljartvereniging de Maasoever (15) 
- Voetbalvereniging Kessel 
- Kon Fanfare Kessel (25) 
- CV de Kevers 
- Dialekgroep Angers  
- Schutterij St Hubertus 

 

Rokersruimten 
 

- Biljartvereniging de Maasoever 
- CV de Kevers 
- Dialekgroep Angers 
- Schutterij St Hubertus 

 

  
 

De Stichting Dorpsdagvoorziening heeft aanvullend nog opgemerkt dat de toegang naar de 
Dorpsdagvoorziening nu wat verstopt ligt en verplaatst dient te worden 
De KBO Kessel pleit voor een lift in het gemeenschapshuis De Paort die ook geschikt is voor 
rolstoelgebruikers. 

Waaraan dient volgens de verenigingen extra aandacht besteed te 
worden in het accommodatieplan? 
 



Naam organisatie 
21. Waar zou volgens u extra aandacht naar uit moeten gaan in het 
accommoda... 

Stichting Dorpsoverleg Kessel Beter gebruik van de bestaande accommodatie capaciteit 

Dorpsoverleg Kessel eik samenwerking 

BV de Maasoever Bij meerdere etages een lift. 

Stichting Dorpsdagvoorziening 
Kessel-Kessel Eik 

Beter gebruik van de bestaande accommodaties. r/n integratie van Hof 
van Kessel en De Merwijck 

ZijActief Kessel 2.0 
Grote en kleinere ruimtes afhankelijk van welke activiteit 
georganiseerd wordt 

Buurtvereniging De Oude Kern 

Voldoende ruimte en goed toegankelijk voor validen maar zeker ook 
voor mindervaliden.\r\n En ingericht naar de maatstaven van deze of 
toekomstige tijd. 

vv kessel 

Het combineren van de buitensporten op een locatie, kun je 
kleedlokalen en kantine delen en de binnensporten centraliseren naar 
1 locatie met een grotere gymzaal ( sporthal ) eventueel gecombineerd 
met een multifunctionele accommodatie 

Koninklijke Fanfare Maasoever 
Multi functioneel. Geschikt voor muziek, toneel, e.d. uitvoeringen. In 
Heel hebben ze een goed voorbeeld 

Cv de Kevers 
Behoud van een behoorlijk gemeenschapshuis, omdat anders een 
groot deel van onze activiteiten niet realiseerbaar zijn. 

Schutterij, Fluit- en Tamboerkorps 
St. Hubertus Kessel Een lift bij meerdere etages 

Jong Nederland 

Ïndien" er een gezamenlijke accommodatie behoefte is moet deze 
uiteraard aan de behoeftes van alle gebruikers voldoen.\r\n Dit kun je 
echter pas bepalen als je weet wie deze behoefte/noodzaak heeft. 

Stichting Boerebroelof Kessel Samenwerking verenigingen met eigen vaste accommodaties 

WSV Poseidon Voor onze vereniging niet relevant 

Stichting toeristisch recreatief 
platform Peel en Maas/ VVV Kessel 

Optimaal gebruik van de bestaande accommodaties. Betere 
aansluiting van De Paort op bebouwing en uitstraling van Markt en 
Keverberg. 

Katholieke Bond van Ouderen 
afdeling Kesseldorp 

Een accommodatie met een redelijke huurprijs en goed toegankelijk 
voor senioren en rolstoelgebruikers. Voldoende toiletten, 
parkeergelegenheid en goed bereikbaar met vervoer.\r\n Geen 
overdadige luxe maar een goede kwaliteit. 

Buurtvereniging " \'t Kruispunt " 

Het gemeenschapshuis zou een mogelijke verzamel- of 
vergaderlocatie van de buurtvereniging kunnen zijn. maar we houden 
nu om toerbeurten vergadering bij de bestuursleden. 



Naam organisatie 
21. Waar zou volgens u extra aandacht naar uit moeten gaan in het 
accommoda... 

Bibliotheek Maas en Peel/ Kessel 
Vraag en aanbod op elkaar afstemmen via de resultaten van het 
Accommodatie plan 

Aikido 
 Doorgaan op deze voet en bij groei een extra les per week gaan 
verzorgen 

Parochie Onze Lieve vrouw  Openstellen van de kerk 
 
 
 
 

Heeft uw organisatie al uitgewerkte plannen voor de toekomst? 
 

2 2 

1. Contactgegevens 22. Heeft u als organisatie al plannen voor de toekomst? 

Naam organisatie Ja, zo ja wat zijn die dan? 

Stichting Dorpsoverleg Kessel Uitrol DOP Kessel 2025 

Dorpsoverleg Kessel eik 

De ideeën en tips zijn weergegeven bij punt 21.\r\n\r\n Verder de vraag als 
er vanuit het dorpsoverleg met de gemeente overlegd kan worden als het 
boventallig trainingsveld aan de Baarskampstraat ingevuld kan worden als 
openbaar trapveldje. Op deze manier krijgen de kinderen van Kessel de 
ruimte om te voetballen, is het perceel aan de Baarskampstraat ingevuld en 
wordt er ons complex niet gebruikt als trapveldje waardoor de kans op 
vernieling en vervuiling kleiner wordt. 

BV de Maasoever Huidig beleid handhaven. 

Stichting Dorpsdagvoorziening 
Kessel-Kessel Eik 

Project Welzijn Kessel-Kessel Eik uit het Dorpsontwikkelingsplan Kessel 
2025 

ZijActief Kessel 2.0 
doorgaan zoals we het tot nu toe doen met de werkgroep de vereniging 
draaiende houden. 

vv kessel 

we staan open voor ideen en vernieuwing 
Om de leefbaarheid in een kern hoog te houden is het van belang dat 
verenigingen in de kern blijven momenteel staat de gemeente Peel en Maas 
hier nog achter echter zijn we bang dat de gemeente bij een teruglopend 
leden aantal hun visie gaat wijzigen naar centraliseren zoals dit reeds in 
Leudal gebeurt. De kans bestaat dan dat ze verenigingen verplichten naar 
een andere dorp te gaan om daar samen te werken. Op het moment dat het 
sportcomplex multifunctioneel gebruikt wordt is de bezettingsgraad hoog 
waardoor de kans op centralisering kleiner wordt en de leefbaarheid in de 
kern hoog blijft. Ik denk daarbij dat een Voetbalclub en Tennis club perfect 
op de zelfde locatie kunnen liggen zeker nu dat het trainingsveld aan de 
Baarskampstraat boventallig is en niet meer gebruik wordt biedt dit de 
mogelijkheid om hier tennisbanen neer te leggen. Op het moment dat er een 
nieuwe invulling wordt gevonden voor het tenniscomplex mogelijk voor zorg 
of iets dergelijk komen hier gelden uit welke de verplaatsing deels kunnen 
bekostigen. 
 

KBO Kessel-Eik Blijven bestaan 

Cv de Kevers behoud van een gemeenschapshuis 

Dialekgroep Angers doorgaan zoals het nu gaat 



2 2 

1. Contactgegevens 22. Heeft u als organisatie al plannen voor de toekomst? 

Naam organisatie Ja, zo ja wat zijn die dan? 

Schutterij, Fluit- en 
Tamboerkorps St. Hubertus 
Kessel Beleidshandhaving binnen de vereniging 

Jong Nederland 
De vereniging levensbestendig maken voor de lange termijn, zowel gebouw 
als organisatie 

WSV Poseidon 

Behouden wat we hebben. Een rustige watersportvereniging met veel 
aandacht voor de leden en hun achterban. Samen genieten van de 
watersport op een manier die je niet overal vindt. 

Stichting toeristisch recreatief 
platform Peel en Maas/ VVV 
Kessel Meerjarenplan tot 2020 voor leisure activiteiten in Peel en Maas 

Katholieke Bond van Ouderen 
afdeling Kesseldorp 

Het behouden van het ledenaantal, ons beleid en activiteiten aanpassen 
aan de jongere senioren zonder de ouderen uit het oog te verliezen. 

Bibliotheek Maas en Peel/ Kessel Er komt een beleidsplan voor de Bibliotheek Maas en Peel 

Aikido Nee, maar dank dat ik mijn mening heb mogen delen 

Parochie Onze Lieve vrouw Samenwerking met het kasteel 

 
 
 
 

Overige opmerkingen, ideeën of tips voor het accommodatieplan 
 

2 2 

1. Contactgegevens   

Naam organisatie 23. Heeft u tot slot nog opmerkingen, ideeën of tips voor het 
Accommod... 

Stichting Dorpsoverleg Kessel Zorg voor een zo breed mogelijk draagvlak bij de inwoners van 
Kessel/Kessel Eik.\r\n Neem in dit proces ook de verenigingen/ 
stichtingen uit Kessel Eik zeker mee. 

Dorpsoverleg Kessel Eik Voor de activiteiten die het dorpsoverleg heeft is het belang van een 
accommodatie niet direct aanwezig. Bij uitnodiging van gasten is het 
welbelangrijk om een juiste ruimte te hebben. 

Stichting 
Dorpsdagvoorziening Kessel-
Kessel Eik 

Probeer het resultaat van deze enquêtes concreet/ tastbaar te maken 
voor de inwoners van Kessel en Kessel-Eik 



2 2 

1. Contactgegevens   

Naam organisatie 23. Heeft u tot slot nog opmerkingen, ideeën of tips voor het 
Accommod... 

vv kessel De ideeën en tips zijn weergegeven bij punt 21.\r\n\r\nVerder de vraag 
als er vanuit het dorpsoverleg met de gemeente overlegd kan worden 
als het boventallig trainingsveld aan de Baarskampstraat ingevuld kan 
worden als openbaar trapveldje. Op deze manier krijgen de kinderen 
van Kessel de ruimte om te voetballen, is het perceel aan de 
Baarskampstraat ingevuld en wordt er ons complex niet gebruikt als 
trapveldje waardoor de kans op vernieling en vervuiling kleiner wordt. 

Koninklijke Fanfare 
Maasoever 

maak een inventarisatie langs gemeenschapshuizen e.d. met name 
ook buiten de gemeente Peel en Maas. Leer van andere, en copy 
past. 

Stichting ST>Maarten 2000 moeilijk in te vullen voor ons, wij zijn namelijk 1x in het jaar actief als 
stichting ST.Maarten. wij doen dit met behulp van vrijwilligers en 
hopen nog lang van de kasteeltuin gebruik te mogen maken. Wij lenen 
altijd de tijd van d crossclub, maar zouden er natuurlijk best zelf een 
willen hebben. onze spullen liggen her en der opgeslagen wat ook 
handiger is om dit in een ruimte te hebben. maar helaas hebben wij 
hier de middelen niet voor. wij doen dit geheel vrijwillig voor heel het 
dorp. 

Jong Nederland Inderdaad eerst inventariseren zoals middels deze enquête.\r\n 
knelpunten vast leggen (voor zover die er zijn) In samenwerking 
zoeken gezamenlijke belangen. Voor onze vereniging zijn er op dit 
moment geen knelpunten in deze maar we willen graag meedenken in 
uw aktieplan 

Katholieke Bond van Ouderen 
afdeling Kesseldorp 

Hopend dat alle verenigingen en Kesselnaren er van overtuigd gaan 
raken dat we alleen allen samen iets kunnen bereiken. 
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1. Contactgegevens   

Naam organisatie 23. Heeft u tot slot nog opmerkingen, ideeën of tips voor het 
Accommod... 

Buurtvereniging " \'t Kruispunt 
" 

Samenwerking met meerdere buurtverenigingen is niet wenselijk, 
want dan gaat juist het karakter verloren om met "naaste buren" 
contacten te onderhouden. Misschien dat het organiseren van 
activiteiten een bredere betekenis kan krijgen met eventuele hulp- of 
zorgtaken zoals bv. vervoer van personen (huisarts, kapper, winkel), 
oppas, of maaltijden bedienen. Deze zaken worden vaak op 
dorpsniveau geregeld, maar kunnen in uitvoering op buurtniveau 
gedaan worden. 

Bibliotheek Maas en Peel/ 
Kessel Goed initiatief om dit onderzoek te doen 

Oudervereniging de Merwijck 
Proberen om accommodaties zo goedkoop mogelijk te houden en wel 
met alle voorzieningen. 

Fysiotherapiepraktijk 
Rombouts Succes! 

 
 
  



Uitkomsten enquête beheerders en eigenaren van accommodaties 
 
 

- Merwijck en Hof van Kessel 

- Gemeenschapshuis De Paort 

- Gemeenschapshuis Kessel Eik 

- WSV Poseidon 

- LTV Kessel 

- Kasteel De keverberg 

- LTV Kessel 

- De maasruiters 

- Het Raadhuys 

- Gemeente Peel en Maas 

- Camping ut Tumpke 

- Boerderijcamping De Ulend 

- Camping Gravenhof 

- Camping en zorgboerderij H. Willems 

 

De watersportvereniging Poseidon en De Maasruiters hebben zowel de vragenlijst van gebruikers als 

ook de vragenlijst van beheerders ingevuld.  

De verenigingen met een eigen accommodatie die alleen de vragenlijst van gebruikers hebben 

ingevuld zijn: de Voetbalvereniging Kessel, De Schutterij St. Hubertus, Jong Nederland Kessel Eik en 

Parochie O.L. Vrouw Geboorte Kessel. Deze verenigingen komen dus niet voor in onderstaande 

overzichten. Tot slot is er één vereniging met eigen accommodatie die wel de vragenlijst voor 

beheerders heeft ingevuld en niet de vragenlijst voor de gebruikers. Dat is de tennisvereniging LTV 

Kessel. 

De gemeente Peel en Maas heeft een vragenlijst ingevuld voor de sportzaal Achter de Häöf.  

 

Van welk bouwjaar is de accommodatie en zijn er meerjarenonderhoudsplannen? 

 

1. contactgegevens   

Werkt u met 
een 
meerjaren-
onderhoudspl
an? 

Reserveert 
u voor groot 
onderhoud? 

naam accommodatie 
 Van welk bouwjaar is uw 
accommodatie? Ja Ja 

Merwijck en Hof van Kessel  2010 resp. 1998 1 0 

De Paort 1980 0 0 

Gemeenschapshuis Kessel Eik 

1983 0 1 

WSV Poseidon 1999 1 1 

Kasteel De Keverberg 2015 1 1 

LTV Kessel 1965? 1 1 

Maasruiters kessel 2000 0 1 

Het Raadhuys 1844 1 1 

Sportzaal Achter de Häöf 1998 1 1 

Camping Ut Tumpke 
Wij hebben geen accommodaties in 
eigendom 0 0 

Boerderijcamping De Ulend 

De camping met sanitair gebouw is 
van 2009. De gemeenschappelijke 
ruimte is in 2014 geheel verbouwd 0 0 

camping gravenhof   0 0 

camping en Zorgboerderij 
Willems  

Boerderij 1927\r\n Camping 2001\r\n 
Zorgboerderij 2008 1 1 



 

Opvallend is dat Antares niet reserveert voor groot onderhoud. Blijkbaar ligt hiervoor ook een 

verantwoordelijkheid bij de gebruikers van Merwijck en Hof van Kessel in ruil voor een lagere huur. 

 

 

Aantal verhuurbare ruimten en omvang 

 

Kasteel de Keverberg en gemeenschapshuis De Paort springen eruit met de beschikbaarheid van 

verschillende verhuurbare ruimten, respectievelijk 7 en 5 ruimten. Daarna volgen Gemeenschapshuis 

Kessel Eik, Het Raadhuys en camping / Zorgboerderij Willems met ieder drie ruimten. De 

tennisvereniging en de Maasruiters kunnen velden of terreinen verhuren die zijn hier buiten 

beschouwing gelaten. 

 

naam 
accommodatie 

 Uit hoeveel 
verhuurbare 
ruimten bestaat 
uw 
accommodatie? 

4. Hoe groot zijn de (verhuurbare) gebruikersruimten in uw 
accommodatie in m2? 
. 

1 2 3 4 5 6 7 

De Paort 5 
ca 
100    25  40  

210  -
260  
deelbaar 65      

Gemeenschapshuis 
Kessel Eik 3 244 52           

Kasteel De 
Keverberg 7  75  57 - 60  37  57  78 30  113 

LTV Kessel 
1 kantine + 6 
kleedlokalen 60 1500           

Sportzaal Achter de 
Häöf 2 zaaldelen 336 336      

Het Raadhuys 
3 
vergaderruimtes 50  30  18         

camping en 
Zorgboerderij 3 250 210 25000         

 

Van de beheerders die hebben deelgenomen aan de enquete zijn er 4 die geen ruimte hebben voor 

nieuwe gebruikers. Sommige van deze beheerders hebben hun accommodatie verhuurd aan één 

gebruiker of exploitant, zoals: 

- Antares met Merwijck en Hof van Kessel  

- Kasteel de Keverberg 

De andere beheerders die geen ruimte hebben voor nieuwe gebruikers zijn: 

- Camping Ut Tumpke 

- Camping Gravenhof. 

De meeste ruimte voor nieuwe gebruikers is te vinden bij: 

 

Beheerder Ruimte aantal nieuwe gebruikers 

per week 

- Tennisvereniging LTV Kessel 48 

- Gemeenschapshuis De Paort 46 

- Camping en zorgboerderij Willems 22 

- Gemeenschapshuis Kessel Eik 19 

- Sportzaal Achter de Häöf 15 

- De Maasruiters 2 



- Boerderijcamping de Uilend 4 

- WSV Poseidon 1 

totaal 157 

 

Bij de tennisvereniging gaat het vooral om het aantal banen dat verspreid over de dagdelen in de 

week onbenut is. Bij de gemeenschapshuizen gaat het om zaalruimten waar activiteitengroepen 

terecht kunnen. 

 

De ruimten voor nieuwe gebruikers is bij de deelnemende beheerders te vinden op: 

- Dinsdagochtend 

- Woensdagochtend 

- Donderdagochtend 

- Vrijdagochtend 

- Zaterdagavond en  

- Zondagavond. 

De minste ruimten voor nieuwe gebruikers zijn beschikbaar op: 

- Donderdagavond 

- Zaterdagochtend 

- Zaterdagmiddag en  

- Zondagochtend. 

 

Exploitatie accommodaties 

Veel beheerders hebben voldoende bezetting om de exploitatie rond te krijgen. De uitzondering hierop 

zijn de twee gemeenschapshuizen en de sportzaal Achter de Häöf. Met name gemeenschapshuis De 

Paort maakt al jaren verlies. Dit negatieve resultaat wordt gecompenseerd door de gemeente. De 

bezetting is volgens de exploitant behoorlijk, maar de huurprijzen zijn bewust laag gehouden in 

opdracht van de gemeente om het gebruik door verenigingen mogelijk te maken. Op sommige 

dagdelen zijn weliswaar niet alle ruimten verhuurd, maar dat is ook niet mogelijk vanwege 

geluidsoverlast door overige gebruikers. De bezetting van gemeenschapshuis Kessel Eik is net 

voldoende om de exploitatie rond te krijgen. De gemeente wenst een optimale bezetting van de 

sportzaal Achter de Häöf. 

De Stichting Keverberg heeft de accommodatie geheel verhuurd aan een BV die zorgt draagt voor de 

exploitatie.  

 

Waar lopen accommodatiebeheerders momenteel tegenaan? 
 

organisatorisch 

Er zijn drie beheerders die de (vrijwillige) beheerstaken aanwijzen als belangrijk aandachtspunt. Voor 

deze accommodaties zijn onvoldoende bestuurders beschikbaar voor een adequate uitvoering van de 

bestuurstaken. Dat geldt voor Merwijck, Gemeenschapshuis Kessel Eik en de Tennisvereniging 

Kessel. Voor de Paort en de Stichting Keverberg speelt de invulling van dit vrijwilligerswerk niet of 

nauwelijks omdat de exploitatie in handen is gelegd van professionals. 

 

Kwaliteit en onderhoud van accommodatie 

Er zijn vier beheerders die vinden dat de kwaliteit of onderhoud van de accommodatie verbeterd moet 

worden. 

Antares / Merwijck: Ruimte is fysiek ongeschikt waarvoor het gebruikt kan worden. “zoek een goede 

formule of functie voor het gebouw”. 

De Paort: De gemeente maakt pas op de plaats in verband met studie naar de toekomst. Het 

onderhoud staat daarom op laag pitje en vindt plaats bij defecten en vaste onderhoudsafspraken dan 

wel volgens wettelijke verplichtingen. 

Tennisvereniging LVT Kessel: vier van de 6 banen moeten vernieuwd worden. 

De Maasruiters: accommodatie moet opgeknapt worden.  



 

Financieel 

Zoals eerder aangegeven ziet gemeenschapshuis De Poart zich in nabije toekomst voor grote 

financiële problemen gesteld. “De Paort heeft vanaf het begin een structureel exploitatietekort dat door 

de gemeente wordt aangevuld. In de overname naar een commercieel model is afgesproken dat die 

bijdrage op de tekorten als gevolg van het niet commerciële exploitatiedeel door de gemeente wordt 

gedragen. De gemeente wil dat na 2017 niet meer doen waardoor het voortbestaan in ernstig gevaar 

komt. De bezettingsgraad wordt hoger, maar omdat er geen baromzet tegenover staat levert deze 

onvoldoende inkomsten op in relatie tot de toename van de kosten. Ons is toegestaan om 

commercieel te werken (vergunning ) maar door de hoge bezettingsgraad met verenigingen die geen 

commerciële huur hoeven te betalen, is de mogelijkheid om commercieel te werken zeer klein. Te 

meer omdat het exploitatiemodel van het kasteel een groot deel van deze potentiële markt opslokt.” 

 

 

 

Wat gaat goed, wat willen beheerders behouden? 
 

naam 
accommodatie 

Bestuur / vrijwilligers / 
medewerkers, namelijk: 

Financiën / 
exploitatie, 
namelijk: 

Huurders / 
gebruikers / 
bezetting, namelijk 

De Paort 

Wij zijn op uitdrukkelijk 
verzoek van de 
gemeente in 2010 
omgegaan van stichting 
naar VOF, met de 
voorwaarde dat de 
gemeente een 
vergoeding betaalt voor 
de werkzaamheden t.b.v. 
de niet commerciële 
huurders. Dat moet ons 
inziens zo blijven. 
Medewerkers worden 
per activiteit ingehuurd 
(pay rolling ). 

Het huidige model 
functioneert redelijk 
met dien verstande 
dat de ondernemer 
steeds meer uit 
eigen middelen 
moet bijpassen om 
de exploitatie rond 
te krijgen 

Verenigingen weten 
de Paort goed te 
vinden. 
Bezettingsgraad is 
hoog. 

WSV Poseidon     

 Alles goed geregeld, 
alleen het aantal 
jongere 
watersportliefhebbers 
is klein 

LTV Kessel 
Voldoende vrijwilligers 
m.u.v. bestuursleden 

Teruglopend 
ledenaantal 

Teruglopend 
ledenaantal 

Maasruiters 
Kessel   

draaien ongeveer 
kostendekkend elk 
jaar   

Sportzaal Achter 
de Häöf   

Samenwerking met 
de gebruikers 

Het Raadhuys      Ontwikkeling is goed 

Boerderijcamping 
De Ulend     Groei 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Welke ontwikkelingen zien de beheerders op lange termijn en ziet men 

mogelijkheden tot samenwerking? 
 

naam 
accommodatie 

 Welke ontwikkelingen, die van 
invloed kunnen zijn op uw 
accommodatie, v... 

Ziet uw mogelijkheden tot samenwerking? 

Qua accommodatie 
Bestuurlijk en 
organisatorisch 

Merwijck en Hof 
van Kessel 

Draagvlak vanuit het dorp om de 
juiste functie aan de ruimte te geven 
en te beheren. De behoefte en het 
beheer zal vanuit he dorp moeten 
ontstaan. De voorziening ligt er, nu de 
rest nog. 

als eigenaar niet, wij 
zijn een 
verhuurstichting. Het 
dorp zal het moeten 
omarmen, wij 
kunnen faciliteren 

Plannen genoeg, maar 
de haalbaarheid is 
sterk afhankelijk van 
de behoefte van de 
mensen in Kessel. En 
de inzetbaarheid van 
vrijwilligers is daarbij 
cruciaal. 

De Paort 

Afstoten van de gemeente van 
faciliteiten in eigendom. Beperking 
van financiële bijdragen in niet 
commerciële faciliteiten. Vergrijzing 
bevolking, centralisatie neen 

Wij zijn een VOF en 
hebben dus geen 
bestuur in die zin, dus 
neen 

Gemeenschapshuis 
kessel eik 

Gebrek aan vrijwilligers en het aantal 
inwoners van eik vergrijsd waardoor 
er minder of minder druk bezochte 
activiteiten zijn     

Kasteel De 
Keverberg 

De te verwachten positieve 
ontwikkelingen in de 
bezoekersaantallen aan Kessel zijn 
de basis voor nieuwe initiatieven bij 
ons en anderen Zeker wel 

in latere fase, 
Daarvoor is eerst het 
uitwerken van de 
andere elementen van 
het DOP nodig  

LTV Kessel 

Vergrijzing waardoor het ledenaantal 
verder terugloopt. LED verlichting 
wordt aantrekkelijker. Verdere 
toeristische ontwikkeling van het 
dorpscentrum. Blijft er plaats voor een 
tennispark in de dorpskern 

Kantine delen met 
zwembad en 
volleybalvereniging Nee 

Maasruiters kessel Geen ingrijpende nee 

Samenwerking met 
andere 
vrijwilligersorganisaties 
kan altijd interessant 
zijn 

Sportzaal Achter de 
Häöf 

Bevolkingskrimp en misschien 
daardoor minder gebruik 

Ja, multifunctioneel 
gebruik stimuleren 

Ja, gezamenlijk 
beheer 

Het Raadhuys 
maatwerk, onderscheid, kwaliteit, 
flexibiliteit 

werken reeds samen 
met restaurants en 
kasteel in Kessel   

Boerderijcamping 
De Ulend 

Meer gebruik van de ruimte door de 
camping. Mogelijk een tweede ruimte. 

Ik zou niet weten 
hoe of waarom Nee 



naam 
accommodatie 

 Welke ontwikkelingen, die van 
invloed kunnen zijn op uw 
accommodatie, v... 

Ziet uw mogelijkheden tot samenwerking? 

Qua accommodatie 
Bestuurlijk en 
organisatorisch 

camping Gravenhof   

Verhuurbare 
ruimten/velden 
alleen voor 
campinggasten   

camping en 
Zorgboerderij uitbreiding ja   

 

 

Hebben de beheerders al uitgewerkte plannen voor de toekomst? 

Naast de Stichting Keverberg en de Maasruiters hebben vooral de professionele beheerders in Kessel 

plannen voor de toekomst: Antares, Het Raadhuys, Camping Ut Pumpke, Camping Gravenhof en 

Camping / zorgboerderij Willems. 

 

Leven er nog andere ideeën onder beheerders? 

 

naam accommodatie 
14. Hebt u nog opmerkingen, ideeën of 
tips? 

Merwijck en Hof van Kessel 

Plannen genoeg, maar de haalbaarheid 
is sterk afhankelijk van de behoefte van 
de mensen in Kessel. En de 
inzetbaarheid van vrijwilligers is daarbij 
cruciaal. 

Kasteel De Keverberg 
Daarvoor is eerst het uitwerken van de 
andere elementen van het DOP nodig 

Sportzaal Achter de Häöf 

Kijk niet alleen naar Kessel en Kessel 
Eik, maar ook naar de omliggende 
kernen, sommige doelgroepen zijn 
mobiel. De bezetting van de sportzaal is 
online te raadplegen. 

camping Gravenhof 
Verhuurbare ruimten/velden alleen voor 
campinggasten. 

 

 

In deelname aan de werkgroep Accommodatieplan Kessel en Kessel Eik zijn geïnteresseerd: 

- Antares (hof van Kessel en Merwijck) 

- De Paort 

- Gemeenschapshuis Kessel Eik 

- Kasteel Keverberg  

- Gemeente Peel en Maas en 

- Camping / Zorgboerderij Willems 

 

-.-.- 

 


