
Of het nu gaat om het LVK, Kasteel De Keverberg of de uit-
voering van hulp in de huishouding; In Kessel slagen we er 
samen in om groot te denken én dat succesvol om te zetten 
in resultaat. Daardoor blijven we een aantrekkelijk dorp 
voor bewoners en bezoekers. Stilstaan is geen optie. 
Want een eigentijds gemeenschapshuis hebben we keihard 
nodig, toerisme helpt om de voorzieningen overeind te 
houden en dat alles moet in goede banen worden geleid als 
het gaat om overlast en veiligheid. Het herontwikkelen 
van De Poart, de nieuwe Maasboulevard en een gedegen 
verkeerscirculatieplan zijn dan ook keihard nodig. 

De omstandigheden maken het echter niet makkelijk  
om dit vorm te geven. Het is écht nodig om nu samen de 
handen ineen te slaan. Ik roep dan ook iedereen op  

om binnen zijn of haar mogelijkheden een bijdrage te 
leveren aan de drie majeure projecten die we de komende 
tijd vormgeven in Kessel. 

  Ger de Vlieger, waarnemend én aftredend voorzitter  
Dorpsoverleg Kessel
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Verkabeling hoogspanningslijn: van 
haalbaarheidsstudie naar basisontwerp
De haalbaarheidsstudie naar het onder de grond 
plaatsen van de hoogspanningslijn Kessel-Eik – Kessel 
heeft één duidelijke voorkeursoptie opgeleverd. Die 
optie gaat uit van een tracé waarbij de hoogspanning 
net voor Kessel-Eik (vanuit Neer bekeken) richting het 
Noorden wordt afgebogen.  Eind augustus zijn pand- en 
grondeigenaren binnen het voorkeursgebied geïnfor-
meerd en bijgepraat. De volgende stap is nu het maken 
van een Basisontwerp, een proces van anderhalf jaar. 
De gemeenteraad besluit 22 september of dit ontwerp 
in gang kan worden gezet en of hier budget voor vrij 
wordt gemaakt. Als dat niet zo is, houdt het proces 
hierop. Begin 2022 wordt het besluit verwacht over al 
dan niet realiseren van het gerealiseerde ontwerp.

Kessel vooruit helpen in tijden van Corona

Kesselse K(l)usjes  

Recent zijn de eerste plannen gepresenteerd aan de klank-
bordgroep van vijfendertig personen die verenigingen, 
gebruikers en vrijwilligers vertegenwoordigt. “Naar ver-
wachting kunnen we in oktober of november de volledige 
plannen presenteren aan de inwoners van Kessel en 
hopelijk zijn die net zo enthousiast. Volgende stappen zijn 
het financieel rondmaken en uitzetten van vergunnings-
aanvragen en aanbestedingen. In 2021 kan er dan gestart 
worden met de werkzaamheden.”

Broedplaats van gemeenschapszin
Op de plek van de huidige Paort gaat écht een nieuwe  
dynamiek ontstaan. “Enerzijds willen we horeca niet 
beconcurreren en anderzijds moeten verenigingen het 
gebouw betaalbaar kunnen gebruiken. Dat kan als je veel 
functies combineert en vrijwilligers en ruimtes flexibel 
inzet. Voor nu is in ieder geval al duidelijk dat de Dorps-
ontmoeting verhuist naar de multifunctionele accommo-
datie. Onderzocht wordt of het Toeristisch Informatie Punt 
(VVV-kantoortje) en de bibliotheek ook gaan mee verhui-
zen. Het huidige VVV kantoor wordt dan afgebroken net als 
de muur tussen dit gebouw en het voorplein van Baron Frits. 

Met het gezicht naar de Maas
Diverse activiteiten vragen om veel flexibiliteit.  
“Dat zullen mensen ook terugzien in het ontwerp.  
Geen balkon meer, de bar op een andere plek en een  
mobiel podium.” En op de plek van het huidige podium? 
“Dat is misschien wel het mooiste van alles, daar biedt 
straks een glazen pui uitzicht op de Maas!”

Teamwork, teamwork en nog eens  
teamwork
In allerlei groepen wordt er samengewerkt om van dit 
project een succes te maken. “Het is supergaaf om in 
zo’n project te ontdekken over hoeveel talent Kessel 
beschikt. Er zijn al veel talenten aan boord maar zeker 
bij het afbreken, bouwen en inrichten van het gebouw 
kunnen we nog veel mensen uit het dorp gebruiken. 
“Ik hoop oprecht dat Kessel zich inzet voor een van de 
lopende projecten. Dan brengen we samen het dorp echt 
weer een volgend hoofdstuk in. Een hoofdstuk mét een 
mooie, multifunctionele accommodatie. Mét uitzicht op 
de Maas, welk dorp kan dat nu zeggen!”

Er is best een zucht en een vloek gevallen in huize Van de Pas de afgelopen jaren als het ging om het proces richting 
een nieuwe multifunctionele accommodatie. “Maar nu kan ik best al zeggen dat dit het allemaal waard is geweest,” 
zegt Peter van de Pas kartrekker van dit project. Zijn ogen twinkelen als het gaat om de plannen die er nu liggen.

Iedereen die Kessel een warm hart toedraagt kan de 
komende periode een bijdrage leveren aan een van de 
lopende projecten. Dat kan op allerlei manieren.  
Check de ‘contactadvertenties’, maak een match en  
breng je liefde voor Kessel in de praktijk!
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Kessel als 
poort van  
Peel en Maas
 
Dát symboliseert de cortenstalen 
‘pergola’ die in de vernieuwde 
Maasboulevard een prominente 
plek krijgt op de Loswal. De toe-
komstige blikvanger bestaat uit 
elf onderdelen, ieder verwijzend 
naar een van de elf dorpen van de 
gemeente Peel en Maas. 
 
>> Op pagina 2 en 3 lees je alles 
over de plannen rondom de  
 Maasboulevard. 

Actueeltje

MFA  zoekertjes

Twinkelende ogen verraden machtig 
mooie multifunctionele accommodatie

Peter van de Pas over verbouwing De Paort

  Kartrekkers werkgroepen: Ruud Heldens (Bouw) | 
Roy Hillen (Financiën en fondsenwerving) |  
Hen Verhaegen (Communicatie) | André Sieben (exploitatie)

Verlos de Loswal 
 
Wij Loswal-elementen – banken, verkeers-
borden, vlaggenmasten, anker, bomen,  
struiken en stenen – zoeken mensen die ons 
tijdig weg willen halen. Met de inzet van  
professionele machines, tijd en spierkracht 
help je ons enorm! Bel of mail met Harald  
Giesbertz als je ons wilt helpen: 
06-53874474 / info@dorpsoverlegkessel.nl

Dorpsoverleg zoekt 
voorzitter
Als voorzitter van het Dorpsoverleg Kessel 
geef je richting aan de initiatieven die in Kessel 
ontplooid worden. Je hoeft zelf geen projecten 
te leiden. Het is belangrijk dat je onafhankelijk, 
zichtbaar en verbindend bent. Dat je beschikt 
over een goede communicatieve vaardigheden, 
dat je mensen en partijen weet te verbinden en 
uiteraard dat je vergaderingen leidt, vrijwilli-
gers motiveert en contacten onderhoudt met de 
gemeente Peel en Maas. 
Nieuwsgierig?  
Bel of mail eens met Ger de Vlieger, 0653716395 
/ info@dorpsoverlegkessel.nl 

Fietsenstalling  
zoekt staller  
 
Ik ben een fietsenstalling die wacht op plaat-
sing op de lekkerste plek van Kessel, tegenover 
Clevers. Mijn partner fietsenstalling wordt 
door de aannemer van de Maasboulevard 
geplaatst bij het veer. Maar ik kan nog hulp 
gebruiken om te settelen. Een ‘bölke iës’ kan er 
best vanaf. Kom jij enkele zaterdagen helpen? 
Mail naar info@dorpsoverlegkessel.nl of bel 
met Harald 06-53874474.

Grenzeloze 
regenwaterrivier 
zoekt meedenkers en 
visualiseerders 
 
Op de vernieuwde Loswal komt een water-
speeltoestel dat op speelse en interactieve 
wijze informatie geeft over regenwaterrivier  
de Maas. Over hoog water en meer. Wil jij  
meedenken over de ontwikkeling hiervan? 
Meld je via info@dorpsoverlegkessel.nl 

Klinkers zoeken  
klinkende munt
 
Als je letterlijk je steentje bij wil dragen, dan 
moet je bij ons zijn. Wij, de klinkers op de  
nieuwe Loswal, bieden je een unieke kans 
om jouw naam of logo op ons bovenkantje te 
plaatsen.  Een zichtbare bijdrage van jou of je 
onderneming én een bijdrage aan het project 
Maasboulevard.  Klinkt goed toch? 
Harald Giesbertz 
06-53874474 / info@dorpsoverlegkessel.nl
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Van kermis aan de Maas naar realistisch 
plan op maat van Kessel Eerste stappen op weg naar gastvrij,  

autoluw en leefbaar centrum

Een idee uit december 2016 resulteert in 2021 in bouwwerkzaamheden. Dit soort projecten vragen een lange adem 
van de betrokken vrijwilligers. Er werd gebrainstormd, een kunstenaar uit Venlo maakte wilde schetsen en tij-
dens Belaef Kessel werd er geënquêteerd. Vanuit alle ideeën, wensen, zorgen en vragen ontstond er uiteindelijk een 
totaalproject. Een project dat een stuk verder gaat dan ‘het omkeren van klinkers’ dat mogelijk was geweest met 
de oorspronkelijke budgetten. Maar ook een project dat realistischer is dan geschetste vergezichten met torenhoge 
standbeelden en een carrousel op de Loswal. Vijf jaar na dat ene idee ligt er een concreet plan op basis van een pakket 
van eisen op Kesselse maat 
 
  Dit pakket van eisen is voortgekomen uit de werkgroep Maasboulevard welke bestond uit personen die het dorpsoverleg,  

aanwonenden, kerk, Kasteel en ondernemers vertegenwoordigen: Peter Paul Allard | Winnie de Groot | Sjak Selen | Paul Jacobs | 
Maurice Vervoort | Theo Peters | Har Timmermans | Gerald Driessen | Gabor Kovacs. Het pakket van eisen is samengesteld  
olv gemeente Peel en Maas: Jan Emonts | Luuk Van Lier. 

Plan Maasboulevard

Math Siebenbrug heeft de aandacht
De Math Siebenbrug verliest op deze locatie haar functie 
door de vernieuwde inrichting. Op exact dezelfde plaats 
komt een breder pad te liggen, geïntegreerd in de Spaanse 
trappen. Dit pad is breed genoeg om ook hulpdiensten 
toegang te geven tot de Maasboulevard, iets dat nu niet 
kan. Op dit moment worden er diverse scenario’s beke-
ken voor een nieuwe of andere functie van deze brug bijv. 
om een gedeelte elders terug te laten komen in het plan. 
Belangrijk om daarbij te weten is dat de constructie nog 
redelijk goed is maar dat het loopoppervlak vernieuwing 
vraagt én dat herplaatsing niet 1,2,3 haalbaar is.  
De huidige brug rust namelijk op vele  heipalen. Als dit op 
een andere locatie opnieuw moet gebeuren, moet de fun-
dering in de vorm van stempels daar vernieuwd worden. 
Eerste schattingen lopen in de tienduizenden euro’s.  

Toegankelijk kerkhof aan de Maas
In juli en augustus hebben vrijwilligers hard gewerkt  
aan de ‘ontbossing’ van een deel van het kerkhof.  
Deze plek – waar oorspronkelijk een paadje loopt – wordt 
toegankelijker gemaakt om er een moment van rust en 
bezinning te vinden of te genieten van het uitzicht.  
Mogelijk krijgen de bankjes die nu op de Loswal staan  
hier een tweede leven.

Levendige, educatieve Loswal voorzien
Op de Loswal ontstaat een levendige plek met diverse 
functies. Onder de ‘pergola’ (zie cover) komt een water-
stroom die de Maas symboliseert. De betonnen ”puist” 
bij de passantenhaven  waarop ooit de silo’s en kranen 
leunden wordt hier gedeeltelijk verwijderd. Ook is er veel 
oog voor educatie door er interactieve borden te plaatsen 
die aandacht geven aan Peel en Maas, de geschiedenis van 
de Maas en aan het belang van water in bredere zin. Denk 
aan de gevolgen van droogte van afgelopen Augustus,  

Wat begon als een kritische klankbordgroep is nu een 
werkgroep onder aanvoering van Marian Wolters. Nu ze 
een tijdje met de materie bezig zijn, zien ze dat er twee 
zaken nodig zijn. Oplossingen op de korte termijn én een 
gedegen plan voor de langere termijn voor de kern en  
omliggende gebieden. 

Nieuwe fietsenstalling en extra  
bloembakken 
Voor de korte termijn waren er een aantal concrete ideeën 
om al dit toeristenseizoen stappen te zetten. Denk aan  
een pilot om de kern af te sluiten in de weekends, extra 
parkeerplaatsen en een betere bewegwijzering.  
Vanwege Corona en de daarmee gepaard gaande drukte  
bij de gemeente is het niet mogelijk geweest om alle  
ideeën nu al handen en voeten te geven. 
Drie ideeën die wel opgepakt worden zijn, een parkeerbord 
richting parkeerplaats sportzaal, extra bloembakken op 
de weg om parkeren te ontmoedigen én de aanleg van een 
nieuwe fietsenstalling. Die nieuwe fietsenstalling wordt 
gerealiseerd op de splitsing van de Baarloseweg en  
Ondersteweg schuin tegenover de tennisbanen. Door hier 
ruimte te maken is de verwachting dat minder fietsen 
worden gestald op de Markt en dat minder wordt gefietst 
langs de Maas. Bovendien kunnen mensen hier ook hun 
fiets stallen en naar het dorp of de Maas lopen. 

Groter plan nodig voor groter gebied 
Voor het grotere plan worden nu langzaam stappen  
gezet. De Gemeente Peel en Maas onderschrijft inmiddels 
de noodzaak van zo’n plan voor Kessel. Nu wordt nog  
gezocht naar een werkwijze om dit plan vorm te geven,  
al dan niet met een externe partij. In ieder geval is  
duidelijk – ook met de herinrichting van de Maasboulevard 
en verbouwing en nieuwe functie van De Paort – dat het 
in het belang van inwoners, ondernemers en bezoekers  
is dat er gewerkt wordt aan een veilig, schoon en  
overlastvrij centrum.  
Zodra er meer bekend is over het proces rondom dit  
grotere plan worden inwoners hier uiteraard over  
geïnformeerd. 

en ontspanning. Hier zoeken mensen een plekje om bij te 
praten, te genieten van het uitzicht of om te picknicken. 
En dat kan zo meteen ook in Kessel. Het talud tegen de  
gebouwen van Baron Frits – nu opgebouwd uit steenkorven 
– wordt volgend jaar opgebouwd uit trappen.  
Het onderste niveau is tevens het doorgaande voetpad en 
daarboven kun je heerlijk genieten van deze prachtige 
plek. Een Spaans stukje Rome in het Limburgse Kessel.

Kunst belangrijk onderdeel
Naast de poort tot Peel en Maas op de loswal krijgt  
ook op andere plekken, kunst een belangrijke rol in de  
beleving van de Maasboulevard. Onderaan de Boemel is 
een herdenkingsmonument voorzien voor de beman-
ningsleden van het in juli 1944 neergestorte Lancaster 
oorlogsvliegtuig. Ook wordt bekeken hoe de kazemat  
onderaan de Maas zichtbaarder gemaakt  kan worden en 
mogelijk is het oorspronkelijk silhouet terug vorm  
te geven. 

  Werkgroep kunst: Piet Relouw |Tom Seerden |Geert van Bergen 
Ine Geraets | Lisette Peeters

Gunning aanbesteding in november 2020, 
aanvang werkzaamheden maart 2021 

In juni nam de gemeenteraad van Peel en Maas een  
belangrijk besluit, de garantstelling voor het financie-
ringstekort. Dit zorgt ervoor dat het plan Maasboulevard 
volledig gerealiseerd kan worden. Een aanvullend  
amendement  dat op een stem na unaniem aangenomen 
werd door de raad zorgt ervoor dat zelfs de wegbezuinigde 
onderdelen gerealiseerd kunnen worden.  Deze zomer is 
de aanbestedings- en gunningsprocedure uitgewerkt en 
in gang gezet. Eind september / begin oktober worden de 
offertes verwacht, in november vindt de gunning plaats 
en dan kan er gestart worden met de voorbereidende 
werkzaamheden. De exacte startdatum van de groot
schalige werkzaamheden hangt af van de waterstand. 
Sowieso mag er vanwege het risico op hoog water pas  
na 15 maart gestart worden. Het streven is dat de  
werkzaamheden medio augustus 2021 zijn afgerond  
maar het is nog onduidelijk of dat haalbaar is.    

Sfeervolle Spaanse trappen 
Wie wel eens in Rome is geweest kent ze: De Spaanse 
Trappen op het Piazza di Spagna. Een plek van ontmoeting 

de plastic soup in de zee die voornamelijk vanuit rivieren 
als de Maas ontstaat, veilig drinkwater, etc. Verder zijn 
er mogelijkheden voor een pop-up store of foodtruck te 
plaatsen en wordt de passantenhaven uitgebaggerd. 
Het voetpad langs de passantenhaven wordt opgehoogd 
zodat hier ook in de donkere maanden met droge voeten 
gewandeld kan worden.  

Rabobank eerste grote sponsor  
Maasboulevard
De coöperatieve Rabobank heeft al vroegtijdig haar en-
thousiasme en steun voor het project uitgesproken. Vanuit 
het zogenoemde ‘ik doe met je mee fonds’ dat er is voor 
nieuwe maatschappelijke initiatieven, is € 25.000,-  
bijgedragen aan de Maasboulevard. Rabobank Directie-
voorzitter Guul Smeets over deze bijdrage: “Als coöpe-
ratieve bank dragen we bij aan een vitale regio, een regio 
waar het goed wonen, werken en recreëren is. Dit initiatief 
past daar natuurlijk ontzettend goed in. Het versterkt de 
toeristisch recreatieve positie van Kessel en dat zorgt weer 
voor dynamiek bij de ondernemers in Kessel. Goed voor 
inwoners én goed voor ondernemers dus.”

Kijkdagen gedurende herinrichting
Het herinrichten van een dergelijk gebied is een complexe 
operatie. Om dat veilig en verantwoord te organiseren is 
het nodig dat het projectgebied wordt afgesloten zolang er 
grootschalige werkzaamheden plaatsvinden. Maar niet 
getreurd. Inwoners en geïnteresseerden krijgen via enkele 
kijkdagen zeker de mogelijkheid een glimp op te vangen 
van de werkzaamheden. Waarschijnlijk worden deze  
kijkdagen gecombineerd met enkele ludieke acties om 
extra middelen te verwerven die nodig zijn om ook echt  
de puntjes op de i te kunnen zetten. 

  Werkgroep sponsoring en fondsenwerving: Har Timmermans |  
Ton Franssen | Henk Vorst | Ger de Vlieger | Gerald Driessen | 
Gabor Kovacs | Hen Verhaegen

 

  Betrokken inwoners: Marian Wolters | Herm Beurskens |  
Ingrid Wijnands | Joyce Beerens | Harald Giesbertz |  
Eric Geurts | Johan Leijten | Marij Peeters

Het versterkt de toeristisch recreatieve positie van Kessel en 
dat zorgt weer voor dynamiek bij de ondernemers in Kessel. 

Goed voor inwoners én goed voor ondernemers dus.”
Het kan niet zo zijn dat Kesselnaren het dorp en hun huis in het weekend liever verlaten vanwege de gevolgen van 
de toegenomen drukte. En toch is dat soms het geval. Daarom trok een bezorgde groep inwoners enkele jaren  
geleden aan de bel bij Dorpsoverleg Kessel. De boodschap? Wij genieten ook van de levendigheid in het dorp maar 
het is zonde als er daardoor te veel verrommeling, herrie, stank en verkeersonveiligheid ontstaat. 

Kritische klankbordgroep werd werkgroep Verkeerscirculatieplan

Maasboulevard Verkeerscirculatieplan


