
Maasboulevard Kessel 
           Bijpraatsessie d.d.20 juni 2018 

Welkom 



Maasboulevard Kessel 

• Plangebied 

• Proces tot nu toe 

• Programma van eisen 

• Verdere proces  



Maasboulevard Kessel-plangebied 



Maasboulevard Kessel-proces tot nu toe 

• 13 maart 2018: raadsbesluit beschikbaarstelling krediet, naast 

      provinciaal subsidie 

      Totale budget: 1 miljoen euro 

 

•  28 maart 2018: informatiebijeenkomst dorp 

 

•  5 april 2018: samenstelling werkgroep en 1e bijeenkomst werkgroe 

 



Maasboulevard Kessel-proces tot nu toe (2)  

• Samenstelling werkgroep:  

>> Op basis van aanmeldingen vanuit het dorp: Peter Paul Allard, 

Gerald Driessen, Winni de Groot, Paul Jacobs, Gabor Kovacs, Theo 

Peeters, Sjak Selen, Har Timmermans en Maurice Vervoort 

>>Gemeente: Luuk van Lier en Jan Emonts; projectondersteuning: 

Marlous Aerts  

 

Doel: Komen tot een voor gemeenschap Kessel gedragen 

(her)inrichtingsplan voor het gebied Maasboulevard. 



Maasboulevard Kessel-proces tot nu toe (3)  

• April -mei 2018: diverse bijeenkomsten werkgroep om te komen tot 

programma van eisen (pve) 

 

• pve is gebaseerd op alle ingekomen, ingezonden, ingebrachte 

zaken vanuit dorp, bewoners, partijen en inbreng werkgroepleden 

 

• 31 mei 2018: Bureau dat werkgroep ondersteund v.w.b. verwerken 

van pve naar beelden  Plangroep Heggen te Born, de heer Jeroen 

Pelzer 

 

• 7 juni 2018: pve afgestemd tussen werkgroep en plangroep Heggen 

 nu duidelijk en bureau gaat aan de slag om te tekenen 



Maasboulevard-programma van eisen 

• Tot stand gekomen o.b.v. ingekomen reacties, opmerkingen vanuit 

bewoners, belangengroepering, inbreng werkgroepleden, 

ingezonden mails, enzovoorts 

• Gerubriceerd naar: Algemene zaken, Themagerichte en 

Gebiedsgerichte zaken 

• Themagerichte zaken: Verkeer, Recreatie-toerisme-horeca, Cultuur -

historie, Beleving-rust-natuur, Duurzaamheid en Veiligheid 

(Nadere toelichting door Har Timmermans en Peter-Paul Allard) 



Maasboulevard-vervolgproces 

• Vóór de zomervakantie (begin juli 2018) bijeenkomst werkgroep en 

bureau om eerste ontwerpen te bespreken 

 

• Na de zomervakantie nog tenminste 1 á 2 sessies werkgroep 

 

• Eind september/begin oktober 2018: bijeenkomst dorp over de 

ontwerpen 

 

• Oktober 2018: hebben van definitief voorlopig ontwerp met 

voldoende draagvlak vanuit de bewoners van Kessel 

 



Maasboulevard Kessel-vervolgproces(2) 

• Oktober 2018-maart 2019: Van Voorlopig Ontwerp naar Definitief 

ontwerp 

 

• Maart 2019-december 2019: aanbesteding en uitvoering van het 

plan 

 

• Info: via site DOK: http://dorpsoverlegkessel.nl  

     site gemeente: http://www.peelenmaas.nl  onder kavelwinkel    

     projecten  Maasboulevard Kessel. 

    

  

http://dorpsoverlegkessel.nl/
http://www.peelenmaas.nl/


    VRAGEN? 


