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Agenda 

• Traject tot vandaag 

• Kaders 

• Werkstructuur 

• Samenstelling Werkgroep 

• Tijdlijn traject 

• Tot slot 
(Vragen etc.) 
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 Traject tot vandaag 

• Medio 2016 voorbereiding renovatie loswal door gemeente Peel en Maas  
• Juli 2016 Actieprogramma Waterrecreatie provincie Limburg: 
 - Nieuwe doelgroepen, verbreding van waterrecreatiesector 
 - Bereikbare en bruikbare oevers 
 - Integratie met droge recreatiesector & bijdrage aan  
   werkgelegenheid in Noord Limburg 
 
 
  
 
 
 

• December 2016 overleg DOK met gemeente om renovatie loswal te 
koppelen aan kansen van actieprogramma 

• Voorjaar 2017 presentatie houtskoolschetsen in Kessel 
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Traject tot vandaag  

 

 

 

• Juli 2017 Terreinbezoek met Rijkswaterstaat 

• Juli 2017 Terreinbezoek met gedeputeerde Geurts en wethouders 
Sanders en van Kessel (informele subsidietoezegging) 

• Najaar 2017 verdere uitwerking kredietraming, verkrijgen 
draagvlak, voorbereiding gemeentelijke besluitvorming  

• 6 maart 2018 Beschikking subsidie provincie 

• 13 maart 2018 Verlenen subsidie gemeente  

• Kick-off project Maasboulevard 28 maart 2018 
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  Kaders 

1. Beleid Rijkswaterstaat 

2. Kaders provinciale subsidiebeschikking: 
- De herinrichting van de Maasboulevard tussen havenplateau en  

de opgang naar de markt, waarbij is voorzien in een doorlopende  
wandelvoorziening 

- De realisatie van brede trappen ter hoogte van kasteel de Keverberg 
dienen als zittribune aan de Maas 

- Het herinrichten van het havenplateau als onthaalplein met een  
presentatie van het achterland 

- Looptijd project 15 februari 2018 tot 1 juli 2019 
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Kaders 

3. Kaders gemeente Peel en Maas 
 - Bestemmingsplan kern Kessel 

 - Concept plan is uitvoerbaar en wordt breed gedragen in Kessel, 
   het dorp is daarbij aan zet 

 - College toetst draagvlak 

 - Renovatie loswal is leidend 

 - Reparatie Maasmuur is een apart onderdeel. Idealiter i.c.m. herstel  
   Kasteelmuur en kijken in hoeverre dit met voorrang kan worden     
   uitgevoerd (loopt) 

 - Beschikbaar budget gemeente en provincie van € 1.000.000,-  (excl. 
   btw) is leidend. Incl. alle kosten voorbereiding etc. 

  - Gemeente regisseert in samenspraak met het dorp, voert uit en  
   bewaakt het budget 
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Werkstructuur 

1. Gemeente in the lead samen met dorp/DOK 
• Procesmanager (Jan Emonts, gemeente) eerste  

aanspreekpunt tot aanbesteding 
• Projectleider (Luuk van Lier, gemeente)  

2. Opgave nu voor Gemeenschap Kessel: 
     input projectplan en verkrijgen draagvlak  

3. Middels Werkgroep Maasboulevard (gemeente en  
    gemeenschap  Kessel) 
• Regelmatig overleg Werkgroep Maasboulevard 
• Regelmatig informatie avond / terugkoppeling naar dorp 

4. Communicatie door DOK: 
– maasboulevard@dorpsoverlegkessel.nl (intern) 
– lokale blaadjes (extern) 
– Ondersteuning van team communicatie gemeente 
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Samenstelling werkgroep 
Maasboulevard 

• Maximaal 10 personen 
 

• Verdeling leden werkgroep Maasboulevard: 
• Vertegenwoordiging van: 

>  DOK. 
    > omwonenden/dorp 
• Procesmanager gemeente (Jan Emonts) 
• Projectleider gemeente (Luuk van Lier) 
• Adviseur overdracht kennis vanuit  

voortraject Dave Moorrees (tijdelijk) 
• Medewerker communicatie gemeente 

 
• Op afroep beschikbaar procesmanager Provincie Rob Vrolijks 
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Tijdlijn, een 1e beeld 
• 28-mrt-18  :  Start project en samenstelling werkgroep 

• apr-18  :  Maken van stappenplan met tijdpad 

   :  Start onderzoeken (o.a. archeologie en  
      achtergebleven munitie WOII) 

• apr-juni 18  :  Uitwerken pakket van eisen, maken ontwerp; moet 
      gedragen en uitvoerbaar zijn 

• jun 2018  : Concept plan gereed 

• juli-sep 18  : Offertetraject / Aanbestedingstraject 

• okt-18  : Definitieve keuze uitvoerende partij 

• nov-18    : Voorbereidende (opruim)werkzaamheden 

• dec-18 - jun-19  : Realisatie  en inrichting  

• 01-juli- 19  : Oplevering 
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Risico’s: 
 - Tegenvallende onderzoeken 
 - Aanbestedingsprocedure Gemeente Peel en Maas 
 - Gesloten periode werkzaamheden Rijkswaterstaat (geen dijk)/hoog water 
 - Mogelijke vergunningaanvragen / bezwaren 



Tot slot 

• Algemene vragen 
 

• Aanmelden voor werkgroep Maasboulevard 

– Aanmeldformulier voor op tafel  

– Via Maasboulevard@dorpsoverlegkessel.nl 
 

• Afsluiting 
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