
Het doel van het Dorpsoverleg Kessel is een verbinder te zijn tussen de inwoners en de gemeente Peel en Maas.  
Om samen een leefbaar en toekomstbestendig dorp te creëren en te borgen maakt het dorpsoverleg gebruik van 
een klankbordgroep. Deze klankbordgroep is een afspiegeling van inwoners uit Kessel en is vrij toegankelijk.  
Via openbare dorpsbijeenkomsten en nieuwskranten (Gazet van Kessel) volgt terugkoppeling naar alle inwoners.

Verder stimuleert het dorpsoverleg verbindingen tussen inwoners door elkaar te ontmoeten en nodigt iedereen 
uit om als actieve inwoners invulling te geven aan zelfsturing. Deze invulling vertaalt zich in het uitvoeren van 
projecten samen met de inwoners binnen het Dorpsontwikkelingsplan Kessel 2025 in een drietal domeinen, 
namelijk de fysieke -, economische - en sociale pijler.

Voor de komende raadsperiode vraagt het dorpsoverleg jullie aandacht voor:

1.  Fysieke pijler 
 
Toekomstbestendigheid wordt gecreëerd door ruimtelijke invulling te geven aan de functie wonen. Hiervoor is 
een brede integrale aanpak noodzakelijk door de parkeerproblematiek op te lossen, verkeersstroom in het dorp 
te regelen, hoogspanningsleidingen te verkabelen en de molen te verplaatsen. Alleen dan kunnen we de vraag 
naar het bouwen van 120-150 woningen vóór 2030 nog realiseren.

2.  Economische pijler 
 
Een Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Kessel verbetert voor jong en oud de leefbaarheid in het dorp. 
Voor een rendabele exploitatie en om het ontmoeten te stimuleren zullen zoveel mogelijk verenigingen en 
stichtingen hier hun “thuis” moeten vinden. 
  
Duurzaamheid en energie onafhankelijkheid zorgen mede voor een toekomstbestendige samenleving.  
Zet hiervoor zonneparken in, met creatieve energieopslag, voor de opwekking van groene energie op locaties  
die reeds eigendom zijn van de gemeente Peel en Maas en reeds onttrokken zijn aan de agrarische sector  
(bv. oude stortplaatsen)

3.  Sociale pijler 
 
Lokale en sociale netwerken moeten er voor zorgen dat Kesselnaren langer zelfstandig thuis kunnen blijven 
wonen. Hierbij ligt de focus op het algehele welzijn (positieve gezondheid) en de kwaliteit van leven.  
De dorpsondersteuner, die zich op het kruispunt bevindt van informele en formele netwerken (welzijn en zorg), 
speelt hierin een cruciale betaalde rol. Oplossingen voor eenzaamheid en armoede onder jongeren en ouderen 
moeten aangedragen worden om enerzijds de zorgvraag uit te stellen en anderzijds deze vraag betaalbaar te 
houden voor iedereen.

4.  Organisatie  
 
Bestuurlijke samenwerking tussen verenigingen en stichtingen is op den duur noodzakelijk om continuïteit 
te borgen voor toekomstbestendige bestuurscapaciteit. Het dorpsoverleg neemt hierin graag een verbindende 
rol op zich om samen met de gemeente tot oplossingen te komen, waarvoor financiële middelen beschikbaar 
gemaakt moeten worden.

  
 Namens bestuur en klankbordgroep van het Dorpsoverleg Kessel

Kessel werkt aan haar toekomst


