
                                                          

Werkgroep Bijeenkomst Thema Waterrecreatie Noord&Midden Limburg 

Datum 24 april 2017 

Locatie De Neerhof 

Tijdstip 19.00 – 20.30 uur 

Aanwezig DOK Gerard Driessen (voorzitter DOK), Gabor Kovacs (voorzitter, 
ambassadeur). Aanwonende>zie presentielijst 

Afgemeld - 

Afwezig - 

 
VERSLAG 

1. Opening 
Gerard Driessen opent om 19.00u de bijeenkomst en heet iedereen van harte welkom. 

Gabor Kovacs neemt dan het woord over en laat een korte presentatie zien waar de loswal 

als voorbeeld genomen  wordt.  

 

2. Presentatie Gabor (deze presentatie is bijgevoegd bij de notulen) 
Gabor licht tijden de presentatie toe over het DOK en hoe we tot deze bijeenkomst gekomen 
zijn. Tevens wordt benadrukt dat niet alles mogelijk is ivm stroomgebied van de Maas en dat 
er nog een heel traject te gaan is. Na de presentatie worden de andere  schetsen nog eens 
vertoond.  Er wordt tevens op gewezen dat een aantal items in de schetsen aangepast moetn 
worden, bijv. de bollenlijn voor zwemwater.  
Na deze beelden krijgt iedereen nog kort het woord om een eerste indruk, impressie of 
opmerking te plaatsen over dit thema. 
 
 
Eerste reactie: 
Eigenlijk is iedereen positief over de eerste ideeën/schetsen, wat er telkens uitspringt zijn 
toch de trappen/zitplekken bij de Neerhof, het strandje/ligweide bij de kerk en ook de make-
over van de loswal. Hieronder kort samengevat alle andere opmerkingen: 
 
Neem het lage gedeelte van het voetpad mee in de plannen (haventje), dit loopt al snel 
onderwater en laat veel modder achter waardoor doorgang niet mogelijk is.. 
 
Fietsluw maken van het voetpad, denk wel aan kinderwagens en rolstoelen.. 
 
Er komen binnenkort 4 veerponten op de markt vanwege vervanging, kan hier iets mee? 
 
Hoogte Maasstand 1995-1995..kan hier iets ludieks mee gedaan worden? 
 
Parkeerplaats, anders inrichten, niet de loswal volzetten>Aan de overkant van de Maas? 
 
Concentreren op de loswal, geen campers op de loswal! 



 
Is het mogelijk fitnesstoestellen langs de route te plaatsen? (voorbeeld bijv. Boekend) 
 
Geen parkeerplaats van maken..dat zou zonde zijn.. 
 
Rondvaartboten..veel hinder met parkeren als deze de loswal als opstapplaats gaan 
gebruiken. 
 
Erg stijle toegangen, moeilijk voor rolstoelgebruikers en hun begeleiders.. 
 
Raakvlakken naar de nieuwe “Branding” niet vergeten mee te nemen.. 
 
Uitnodigend maken voor wandelaar.. 
 
Kiosk moet snel verplaatsbaar zijn met hoog water.. 
 
Rust behouden, maak er geen kermis van.. 
 
Kiosk, misschien historie Kessel in presenteren? (een functie geven) 
 
Trappen bij Neerhof erg mooi.. 
 
Strand idee erg leuk.. 
 
Geen geluidsoverlast..denk aan bomenhoogte.. 
 
Onderhoud moet wel een aandachtspunt worden.. 
 
Twijfel over Kiosk..niet wat gedateerd idee? 
 
 

3. Sluiting 
Tijdens “Belaef Kessel” zullen de schetsen aan alle inwoners van Kessel getoond gaan 

worden. Daarna worden de favoriete ideeën verder uitgewerkt tot concepten binnen alle 

regels en randvoorwaarden waarvoor uiteindelijk subsidie aangevraagd gaat worden. 

Gerard en Gabor bedanken alle aanwezigen voor de geweldige opkomst en voor ieders 

inbreng en sluit de bijeenkomst om 20.30 uur. 

 

De datum voor de volgende bijeenkomst zal nog bekend worden gemaakt. 

 
ACTIELIJST  
 

Nr. Wat Wie Datum gereed 

AL1- Verslag & schetsen toevoegen Gabor Kovacs Week 16 

AL2- Verslag en presentatie toezenden Inge Hanssen Week 17 

 
 
 


