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1. Inleiding
1.1 Aanleiding van het onderzoek
Momenteel is Kessel bezig met het renoveren van Kasteel De Keverberg. De geplande
werkzaamheden rondom deze renovatie zullen eind 2015 worden afgerond. Met deze renovatie wil
Kessel een unieke locatie bieden voor feesten, exposities, concerten, theatervoorstellingen en
evenementen. Verder heeft de renovatie ook ten doel een impuls te geven aan dit cultuurhistorisch
gebouw en Kessel. De realisatie van dit project is een belangrijke stap naar de toekomst van Kessel.
Daarnaast komen steeds meer taken van de overheid bij gemeenten terecht, dit alles onder de
noemer decentralisatie. Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van delen
van de AWBZ, de jeugdzorg en de Participatiewet. Een actieve dorpskern in de vorm van bijvoorbeeld
een actief Dorpsoverleg kan hierbij ook verantwoordelijkheden naar zich toe halen en actief bepalen
welke richting de kern opgaat.
Om deze twee kansen voor Kessel volledig te benutten is er naast de ontwikkeling van het kasteel
een aansluitende ontwikkelingsvisie nodig voor Kessel. Hier zullen de sterkte en zwakke elementen
van het dorp aan bod komen en de ambities, wensen en ideeën van de inwoners worden
beschreven. Vandaar uit kunnen projecten en activiteiten opgestart worden om de kernpunten in
Kessel aan te pakken. Daarmee staat het dorp straks klaar voor de toekomst zodra het kasteel wordt
opgeleverd. Daarvoor is er een onderzoek uitgevoerd naar de ambities, wensen en ideeën van de
inwoners van Kessel.
1.2 Doel van het onderzoek
Het doel van dit onderzoek is om inzicht te verkrijgen in de ambities, wensen en ideeën van de
inwoners van Kessel. Met behulp van deze inzichten kan een ontwikkelingsvisie/
dorpsontwikkelingsplan voor Kessel 2025 gevormd worden.
1.3 Onderzoeksopzet
Door middel van een kwantitatief onderzoek in de vorm van een enquête zijn de benodigde gegevens
verzameld voor Kessel. De resultaten uit dit onderzoek zullen vervolgens de basis bieden bij
verschillende dorpsgesprekken om thema’s/ kernpunten in kaart te brengen. Samen maken deze
twee onderdelen deel uit van de ontwikkelingsvisie Kessel 2025. Dit rapport bevat alleen het
kwantitatieve onderzoek.
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2. Onderzoeksmethode
2.1 Methode & Onderzoekspopulatie
Binnen dit onderzoek bestaat de onderzoekspopulatie uit 1 groep. Alle inwoners van Kessel komen in
aanmerking om een enquête in te vullen. Kessel telt ongeveer 3.500 inwoners en bijna 1500
huishoudens.
De vragenlijst is ontwikkeld door Neimed. Neimed is een Limburgs kenniscentrum voor
demografische veranderingen en verzamelt informatie over sociaaldemografische transities. De
vragenlijst bestaat uit twee onderdelen, een leefbaarheidonderzoek en een burgerschapsonderzoek.
Het eerste deel gaat over hoe men Kessel beleeft en het tweede deel vraagt naar de bereidwilligheid
om een bijdrage te leveren aan de directe woon- en leefomgeving. In beide delen komen zes
onderwerpen aan bod: gemeentebestuur en lokale politiek, directe leef- en woonomgeving, zorg,
welzijn en onderwijs, culturele aanbod, lokale en regionale economie en milieu. In het
leefbaarheidonderzoek komt ook nog het onderwerk openbare orde en veiligheid aan bod. De totale
vragenlijst bedraagt een vijftigtal vragen. Deze zogenaamde dorpsmonitor is ook al in andere kernen
in Limburg gebruikt, waaronder Egchel en Koningslust. De vragenlijst is dus al uitvoerig getest.
Doordat deze dorpsmonitor ook in andere dorpen is gehouden, kan er eventueel ook tussen de
dorpen een vergelijking gemaakt worden van de resultaten. Voor Kessel zijn enkele vragen aangepast
of toegevoegd om zo de vragenlijst meer specifiek op Kessel toe te spitsen.
2.2 Uitvoering
De enquête is uitgezet middels een USB stick waarop de link stond die verwees naar het webadres
van de enquête. Tevens stond op deze video ook een promotie film om respondenten aan te sporen
de enquête in te vullen. Dit filmpje is hier te bekijken. In deze video worden de kansen van een
dergelijke enquête besproken en beelden getoond van de Kessel met als doel zoveel mogelijk
response te behalen.
De enquête is digitaal ingevoerd door het internet research bedrijf Flycather uit Maastricht.
Flycatcher heeft haar wortels in de Universiteit van Maastricht. Uiteindelijk is de USB-stick met
enquête en filmpje verspreid door een aantal vrijwilligers bij 1460 huishoudens in Kessel.
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3. Analyse & Resultaten
In dit hoofdstuk volgen de resultaten van de analyses. Eerst zijn er primaire analyses uitgevoerd,
waarbij de dataset opgeschoond is en gecontroleerd is op representativiteit en zijn de demografische
factoren besproken. Vervolgens zijn de resultaten van de enquêtevragen besproken.
3.1 Voorbereidende Data Analyse
In totaal zijn er rond de 1460 huishoudens benaderd voor deelname aan dit onderzoek in de periode
van 20 februari 2015 tot 31 maart 2015. In totaal zijn er 891 enquêtes online ingevuld. Van deze 891
enquêtes zijn er 340 personen die de vragenlijst niet volledig hebben ingevuld. Flycatcher/Neimed
heeft deze daarom verwijderd uit de dataset. Na deze verwijdering bleven er nog 551 respondenten
over die de vragenlijst naar behoren hebben ingevuld.
3.2 Demografische Analyse
Hieronder volgt een tabel die demografische gegevens van de 551 respondenten procentueel
weergeeft:
Geslacht
Gezinssituatie
Man
64.2% Alleenwonend/Alleenstaand
9.6%
Vrouw
Tweepersoonshuishouden/Samenwonend
35.8%
40.1%
zonder kinderen
Leeftijd
Gezin/samenwonend met kinderen
42.8%
<21
21 – 30
31 – 40
41 – 50
51 – 60
61 – 70
71 – 80
81 – 90
>90
Opleiding
Geen
Lager onderwijs
Lager beroepsonderwijs
Middelbaar Algemeen Voortgezet
onderwijs
Middelbaar beroepsonderwijs
HAVO/VWO
HBO/Universiteit
Anders

1.8%
8.5%
11.1%
20.2%
27.4%
20.7%
9.1%
1.3%
0.2%

Eenoudergezin
Thuiswonend
Anders
Gezinsgrootte
1
2
3
4
5
6+
2.4% Situatie
2.5% Student/Scholier
8.9% Huisman/Huisvrouw
In loondienst
12.3%

2.4%
3.4%
1.6%
9.6%
42.8%
12.0%
25.8%
9.3%
0.6%

29.2%
10.7%
31.8%
2.2%

12.5%
4.4%
22.0%
2.2%

3.1%
5.6%
50.3%

Zelfstandig Ondernemer
Werkloos/AWW/WAO
Gepensioneerd
Anders

68.3% van de respondenten valt in de leeftijdscategorie 41-70 jaar. Van de respondenten is 21,4% ,
40 jaar of jonger. Zoals te zien in de tabel is met name de respons in de leeftijdscategorie tot en met
30 jaar laag. De leeftijdsopbouw van de respondenten komt echter vrij goed overeen met de
demografie van Kessel1.

1

http://www.note.nl/nl/gemeente_info/peel-en-maas
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Werk en wonen
Sector werk
Agrarische sector
Industrie
Dienstverlening
Creatieve/kennis industrie
Anders
Waar werkt u?
Op mijn woonadres
In mijn dorp/buurt/wijk
Elders in mijn gemeente
Elders in mijn provincie
In een andere provincie
In een ander land
Hoe hoog is uw inkomen
€0 - €1400
€1401 - € 2500
€2501 en meer
n.v.t.

#363
8.8%
22.6%
38.0%
5.2%
25.3%
#363
10.2%
13.2%
17.9%
44.6%
9.9%
4.1%
18.9%
37.0%
26.9%
17.2%

Waar woont u?
Huurwoning
Koopwoning
Soort woning
Appartement/flat/boven/benedenwoning met lift
Appartement/flat/boven/benedenwoning z. lift
Eengezinswoning
Twee-onder-een-kapwoning
Vrijstaande woning
Zelfstandige woning voor ouderen (woonzorgcomplex)
Woning speciaal bestemt voor mensen met een
handicap
Anders
Hoe lang in Kessel
Minder dan 1 jaar
1 – 5 jaar
6 – 15 jaar
16 – 25 jaar
Langer dan 25 jaar

14.3%
85.7%
1.8%
1.3%
12.2%
37.2%
42.8%
0.7%
0.2%
3.8%
1.8%
4.9%
10.2%
13.6%
69.5%

Bovenstaande tabel laat zien dat 69,5% van de respondenten al langer dan 25 jaar in Kessel woont.
Daarbij woont 85,7% in een koopwoning. De meesten (85,9%) respondenten werken in de provincie
Limburg, slechts 14% werkt buiten de provincie. Van de 363 respondenten die werken, werkt 38,0%
in de dienstverlening en 22,6% in de industrie. 25,3% heeft anders, namelijk ingevuld. Daarbij zijn
verschillende antwoorden gegeven zoals de bouw, zorg en welzijn, ICT, onderwijs en overheid. 98,7%
van alle respondenten heeft thuis de beschikking over internet.
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3.3 Leefbaarheid enquête
Het komende gedeelte heeft betrekking op de vragen uit het leefbaarheid gedeelte van de enquête.
Met onderwerpen als politiek en bestuur, veiligheid, leef en woonomgeving en zorg en welzijn. De
vragen hadden betrekking op hoe de respondent zijn of haar omgeving beleeft.
3.3.1 Politiek en bestuur
Wat gelijk opvalt, is dat 56,8% van de respondenten vertrouwen heeft in het Dorpsoverleg Kessel. Dit
ten opzichte van 42,6% van de respondenten die vertrouwen hebben in de gemeenteraad. 31,8%
heeft weinig vertrouwen in de gemeenteraad, terwijl 16% weinig vertrouwen heeft in het
Dorpsoverleg. Het Dorpsoverleg geniet dus meer vertrouwen dan de gemeenteraad. 24,1% heeft
geen mening/n.v.t/weet niet aangekruist bij het Dorpsoverleg. Hier ligt dus nog ruimte voor het
Dorpsoverleg Kessel om de inwoners te informeren en te overtuigen.
Met behulp van een one-way analysis of variance test is er gekeken of op bovenstaande een verschil
is tussen leeftijdsgroepen. Er zijn 3 groepen samengesteld: groep 1 bestaande uit de leeftijd tot en
met 30 jaar, groep 2 de leeftijden 31 tot en met 70 en groep 3 voor 71 jaar en ouder. Bij de vraag of
men vertrouwen heeft in de gemeenteraad is er een significant verschil (p<0,05) gevonden tussen
groepen. Er is een dalende lijn te zien van groep 1 naar groep 2 en 3. Dit wil zeggen dat naarmate de
groep ouder is, er des te minder vertrouwen is in de gemeente raad. Bij de vraag of men vertrouwen
heeft in het Dorpsoverleg is er geen significant verschil gevonden tussen groepen.
40,1% vindt dat de gemeente voldoende ondersteuning/subsidie biedt voor verenigingen, 28,9%
vindt dat dit te weinig is. 51% van de respondenten heeft geen mening/n.v.t/weet niet ingevuld op
de vraag of de gemeente voldoende ondersteuning/subsidie biedt voor bedrijven.

Vertrouwen in:

Verenigingen

Gemeenteraad

Bedrijven

Dorpsoverleg

Ondersteuning/subsidie voor:

0%

20%

Vertrouwen

40%

Weinig vertrouwen

60%
Geen vertrouwen

80%

100%

n.v.t/geen mening

0%

20%
Te veel

40%
Voldoende

60%
Te weinig

80%

100%

n.v.t/geen mening

3.3.2 Openbare orde en veiligheid
40,3% van de respondenten vindt dat er te weinig blauw op de straat is, tegenover 45,4% die het
voldoende vindt. 47% vindt dat er voldoende technische maatregelen worden genomen tegen
onveilig makende situaties, 32,3% heeft geen menig/weet niet/niet van toepassing. Technische
maatregelen is redelijk gelijk verdeeld (31,4%, 32,1%, 35,00%). Plein verboden vindt men voldoende
(41,6%) of heeft geen mening (41,4%).
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Openbare orde & Veiligheid
politieagenten
pleinverboden
technische maatregelen
maatregelen tegen onveilige…
0%
Te veel

Voldoende

20%

Te weinig

40%

60%

80%

100%

n.v.t./geen mening/weet niet

Wanneer er gekeken wordt naar verschillen tussen de groepen, kan er vastgesteld worden dat de
jongeren zich iets veiliger voelen dan de oudere groepen. Groep 1 vindt dat de bovenstaande
maatregelen voldoende worden toegepast dan ouderen. Dit geldt niet voor pleinverboden, hier is
geen significant verschil gevonden tussen de groepen.
3.3.3 Directe leef- en woonomgeving
Onderstaande grafieken laten zien dat de respondenten tevreden zijn met de verschillende
vervoersmogelijkheden in Kessel. Alleen bij vrijwilligersvervoer Kessel en Kessel-Eik en het
seniorenvervoer heeft respectievelijk 38,5 en 48,3% n.v.t./geen mening/weet niet ingevuld. Dit kan
omdat ze er nog geen ervaring mee hebben of het misschien nog niet voldoende bekend is.
Daarnaast zijn de respondenten ontevreden over de gladheidbestrijding. 49,4% heeft hier
onvoldoende ingevuld ten opzichte van 42,1% van de respondenten die dit voldoende vinden.
De respondenten zijn zeer tevreden met de eigenschappen van hun woning. Op
huurprijs/hypotheekkosten na heeft meer dan 80% tevreden aangekruist op de overige
eigenschappen. Over de huurprijs/hypotheekkosten is 59,7% van de respondenten tevreden en 20%
matig tevreden.

Vervoersvoorzieningen
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Ruim voldoende

Woning eigenschappen
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Voldoende

Onvoldoende

n.v.t./geen mening/weet niet

Tevreden

Matig tevreden

Ontevreden

n.v.t./geen mening/weet niet
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3.3.4 Zorg en welzijn
Onderstaande grafiek laat de afstand van verschillende voorzieningen zien. De respondenten zijn hier
zeer tevreden over, alleen 36,5% vindt de universiteit te ver. Huisartsenpraktijk, apotheek, tandarts
en basisschool zijn allemaal op loopafstand. Ziekenhuis is verder weg maar nog goed bereikbaar met
vervoer. Hetzelfde geldt voor de middelbare school en MBO. Een HBO instelling vindt 18,5% te ver
weg. De afstand tot de primaire voorzieningen is dus goed te noemen.

Afstand tot voorzieningen
Basisschool
Huisartstenpraktijk
Apotheek
Tandarts
Middelbare school
Ziekenhuis
MBO
Universiteit
HBO
0%

10%

Op loopafstand

20%

30%

40%

Niet te ver met vervoer

50%
Te ver

60%

70%

80%

90%

100%

n.v.t./geen mening/weet niet

De respondent denkt wel beroep te kunnen doen op familie (81,3%), buurt (68,6%) en vrienden
(76,6%) in geval van nood. Respectievelijk denkt 10,9%, 17,1% en 12,5% dat het moeilijk zal zijn en
maar 5,4%, 8,5% en 6,4% denkt dat het niet kan. Met name de leeftijdsgroep 71 jaar en ouder denkt
dat het moeilijker is om beroep te doen op de buurt of vrienden (p<0,05). Onderstaande
cirkeldiagrammen laten zien hoe de respondent zichzelf en zijn/haar omgeving ziet. Meer dan 70%
vindt het makkelijk om mensen te ontmoeten en contacten te leggen met anderen uit de omgeving.
Daarnaast voelt 72% zich thuis en identificeert zich met de mensen uit de omgeving. Minder dan 4%
is het niet eens met deze stellingen.
Het is makkelijk om andere
mensen te ontmoeten:
4%

1%

Ik voel me thuis en herken
me in de mensen uit mijn
woonomgeving:

Ik kan gemakkelijk contacten
leggen met mensen uit mijn
woonomgeving

3% 1%

3%

1%
Mee eens

25%

23%

24%

Gedeeltelijk
mee eens
Niet mee
eens

70%

72%

73%

n.v.t/geen
mening/we
et niet

50,3% van de respondenten vindt dat een openbare school op een niet te grote afstand van zijn/haar
woning ligt. Een bijzondere school en school met onderwijskundige grondslag liggen volgens de
respondenten niet in de buurt met respectievelijk 59,7% en 62,8%.
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3.3.5 Culturele aanbod
22,7% van de respondenten vindt dat er meer dan genoeg mogelijkheden zijn om actief bezig te zijn
op het gebied van sport en cultuur in hun woonomgeving. 62,4% vindt dat dit voldoende en 8,5% te
weinig mogelijkheden. Men is dus in het algemeen tevreden over de mogelijkheden om actief bezig
te zijn. 6,4% heeft n.v.t./geen mening/weet niet ingevuld.
75,1% van de respondenten is tevreden over het aanbod van culturele evenementen (carnaval,
concert, fanfare, straatmarkt) en 85,3% is tevreden over de fiets- en wandelroutes. Over het
cultureel aanbod (museum, schouwburg, theater, filmhuis, bibliotheek, mediatheek) is 41,6%
tevreden en 40,7% matig tevreden.

Beschikbaarheid culturele en sportieve voorzieningen
Fiets- en wandelroutes
Culturele evenementen
Sportvoorzieningen en evenementen
Recreatief aanbod
Speelvoorzieningen voor kinderen
Cultureel aanbod
0%
Tevreden

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Matig tevreden

Ontevreden

n.v.t./geen mening/weet niet

3.3.6 Lokale en regionale economie
In het algemeen is men tevreden over de bereikbaarheid van verschillende commerciële instellingen.
Alleen bij financiële dienstverlening zijn de meningen meer verdeeld. 47,5% vindt het op loopafstand,
38,1% niet te ver met vervoer en 16,1% vindt het te ver weg.

Afstand commerciële voorzieningen
100%
80%
60%
40%
20%
0%
detailhandel
Op loopafstand

horeca

Niet te ver met vervoer

financiële
dienstverlening
Te ver

Postkantoor

n.v.t./geen mening/weet niet
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Daarnaast zijn er nog verschillende voorzieningen in kaart gebracht en is er gevraagd hoe belangrijk
deze voorzieningen voor de Kesselnaren zijn. De Phicoop (72,8%), pinautomaat (78,0%) en
Basisschool (70,6%) vindt de respondent zeer belangrijk. De overige voorzieningen vindt men (zeer)
belangrijk, alleen de kerk is een voorziening die 31,2% onbelangrijk vindt.

Belang lokale voorzieningen
Pinautomaat
Phicoop
Basisschool
t Meulepaedje
Bibliotheek
Hof van Kessel
Proteion de Merwijck
De Poart
Os Knip
Kerk
0%
Zeer belangrijk

20%

Belangrijk

40%

60%

Onbelangrijk

80%

100%

n.v.t./geen mening/weet niet

16.2% van de respondenten vindt dat er genoeg geschikt werk te vinden is. 35,0% is van mening dat
er weinig werk te vinden is en 10,2% zegt dat er geen geschikt werk te vinden is in de omgeving.
38,7% heeft niet van toepassing/geen mening/weet niet ingevuld.
3.3.7 Milieu
Tot slot zijn er in het leefbaarheid deel van de enquête nog enkele vragen gesteld over het milieu.
82,8% van de respondenten kwalificeert zijn of haar gezondheid als goed, 15,1% als matig en 0,9% als
slecht. Men voelt zich gezond in Kessel. Over de waterkwaliteit (86%) en luchtkwaliteit (81,1%) is
men dan ook zeer tevreden. Over het bestrijden van vervuiling is men matig tevreden of zelfs
ontevreden. 44,5% is ontevreden over de bestrijding van hondenpoep en 37,6% is ontevreden over
de bestrijding van onkruid.

Milieu
Waterkwaliteit
Luchtkwaliteit
Bestrijding zwerfafval
Bestrijding Hondenpoep
Bestrijding Onkruid
Opruimen Herfstbladeren
Onderhoud groenvoorziening
0%
Tevreden

Matig tevreden

20%
ontevreden

40%

60%

80%

100%

n.v.t./geen mening/weet niet
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71,7% van de respondenten vindt dat er voldoende groen is in de woonomgeving. 26,0% vindt dat er
te weinig groen is. Daarnaast vindt 27% dat duurzame energie voldoende wordt toegepast in hun
woonomgeving. 43,4% van de respondenten vindt echter dat dit te weinig wordt toegepast en 29,6%
heeft n.v.t./geen mening/weet niet ingevuld.
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3.4 Burgerschap
Het tweede deel van de enquête ging dieper in op burgerschap. Met name de individuele
bereidwilligheid om een bijdrage te leveren aan de directe woon- en leefomgeving.
3.4.1 Gemeentebestuur en lokale politiek
62,4% van de respondenten gaat vaak stemmen bij gemeenteraad verkiezingen, 22,1% meestal.
Slechts 4,9% gaat nooit stemmen en 8,7% soms. Op de vraag of men geïnteresseerd is in het werk
van de gemeenteraad zegt 13,8% vaak en 27,9% meestal. 44,1% van de respondenten zegt soms en
8,9% is nooit geïnteresseerd in het werk van de gemeente. De respondenten tot en met 30 jaar gaan
minder vaak stemmen en zijn ook minder geïnteresseerd in het werk van de gemeenteraad (P<0,05).
Stemmen is dus belangrijk, maar vervolgens is men niet actief geïnteresseerd. Dit blijkt ook uit de
antwoorden op de volgende vraag. 82% bezoekt nooit ronde tafelgesprekken (voorheen
raadscommissies) ten opzichte van 0,9% die hier vaak naar toe gaan en 13,8% soms. Dorps
overleggen, werkgroepen en commissies worden iets vaker bezocht. 3,8% zegt vaak te gaan en 25,4%
soms. 67,3% van de respondenten gaat nooit.

Bezuiniging uitgave/subsidie

Bezuinigingen belastingen

Subsidies voor bedrijven/ondernemers

Leges op
paspoort/identiteitskaart/rijbewijs

Subsidies voor sport en cultuur

Afvalstoffenheffing

Sociale voorzieningen (WMO/AWBZ)

Onroerende zaakbelasting (OZB)

0% 20% 40% 60% 80% 100%
Als eerste verlagen

Als tweede verlagen

n.v.t./geen mening/weet niet

0%
Als eerste verlagen

20% 40% 60% 80% 100%

Als tweede verlagen

n.v.t./geen mening/weet niet

Bovenstaande grafieken geven aan waarop de gemeente als eerste of tweede mag bezuinigen.
Volgens de respondenten mag het eerst bezuinigd worden op subsidie voor bedrijven/ondernemers
(54,8%). Wat meer opvalt is dat veel respondenten n.v.t./geen mening/weet niet hebben ingevuld.
Gemiddeld meer dan 50%.
55% van de respondenten geeft aan dat hij/zij hetzelfde zou doen en ook een overvaller op de neus
zou slaan bij een overval in de supermarkt. 25,4% zou hetzelfde doen alleen als zij als slachtoffer
wettelijk beschermd worden. 7,4% doet niets en 12,2% heeft n.v.t./geen mening/weet/niet ingevuld.
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3.4.2 Directe leef- en woonomgeving
76% van de respondenten verplaatst zich in de regel per auto bij het doen van boodschappen. 14,5%
op de fiets of bromfiets en 8% te voet. In het algemeen is een meerderheid van de respondenten
tevreden met de verkeersituatie in Kessel. Alleen over de parkeergelegenheid voor bezoekers is
19,4% ontevreden.
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100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Parkeergelegenheid
inwoners

Parkeergelegenheid
bezoekers
zeer tevreden

Veiligheid voor
voetgangers
tevreden

ontevreden

Veiligheid voor
fietsers

Verkeersdoorstroming Verkeersveiligheid
algemeen

zeer ontevreden

Dorpsentrees
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95,1% van de respondenten vindt het aantrekkelijk om in een dorp te wonen ten opzichte van 12,2%
van de respondenten die de stad aantrekkelijk vinden. 34,7% van de respondenten vindt in een stad
wonen matig aantrekkelijk en 48,1% onaantrekkelijk. Jongeren tot 31 jaar vinden een stad
aantrekkelijker dan de oudere respondenten. Er is geen verschil gevonden tussen leeftijdsgroepen en
de aantrekkelijkheid van een dorp.
71,7% van de respondenten geeft de voorkeur aan een vrijstaande woning, 11,4% voor een
appartement en 10% voor een niet geheel vrijstaande woning. 69% van de respondenten denkt de
komende tijd niet te verhuizen. 19,8% zegt misschien te willen verhuizen en 6,9% zegt ja. Een
meerderheid van de respondenten (63,2%) van de 38 respondenten die willen verhuizen, blijft dan
het liefst in hetzelfde dorp. 0,5% wil naar een andere dorp binnen de gemeente en 1,5% buiten de
gemeente Peel en Maas.

Woningaanbod Kessel
Aanbod koopwoningen
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Aanbod levensloopbestendige woningen
Aanbod starterswoningen
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Bovenstaande grafiek laat zien dat de respondenten over het aanbod koopwoningen tevreden zijn.
Over levensloopbestendige en aanbod starterswoningen zijn de respondenten minder tevreden,
respectievelijk 26,7% en 24,1%. Veel respondenten hebben n.v.t./geen mening/weet niet ingevuld.
Dit hoogstwaarschijnlijk omdat ze zich niet actief op de woningmarkt begeven.
3.4.3 Zorg, welzijn, en onderwijs
Meer dan de helft van de respondenten zegt in actie te komen als er een belangrijke voorziening in
de omgeving verdwijnt. 53,2% komt in actie als de huisarts, apotheek of tandarts verdwijnt en 68,1%
als de school, dagvoorziening, sportvereniging of bibliotheek uit de woonplaats zou verdwijnen.
30,7% en 18,1% van de respondenten zullen respectievelijk vervoer regelen voor verder weg gelegen
voorzieningen. Slechts weinigen zullen niets doen, respectievelijk 7,1% en 5,1%.
Iets meer dan de helft van de respondenten (50,2%) is actief als vrijwilliger. Minder respondenten
hebben de afgelopen 12 maanden een hulpbehoevend persoon uit de omgeving geholpen (38,8%).
Daarbij is geen eenduidig antwoord wie ze dan geholpen hebben. 15,8% van de 214 respondenten
heeft een familielid of huisgenoot geholpen, 20,7% iemand in Kessel en 8,5% iemand buiten Kessel.

Schoolactiviteiten
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Overblijfouder/schoolreisjes
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20%
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40%
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100%
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Bovenstaande grafiek laat de betrokkenheid van de respondenten zien bij binnen- en buitenschoolse
activiteiten. Deze is vrij laag, allen onder de 20%.
20,7% van de respondenten vindt het belangrijk dat ze een school kunnen kiezen in de buurt die past
bij hun opvattingen/levensbeschouwing. 23,0% zegt ja, tenzij het niet meer kan en 30,3% vindt het
niet belangrijk. 26,0% heeft n.v.t./geen mening/weet niet ingevuld.
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3.4.4 Cultureel aanbod
De respondenten hebben het vaakst contact met familieleden en het gezin (92%). Internet, e-mail,
social media staat op plaatst twee met 65,7%. Maar weinig respondenten hebben nog contact via de
kerk. 4,4% van de respondenten zegt vaak contact te hebben via de kerk en 24,7% heeft soms
ingevuld.

Sociale contacten
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69,8% van de respondenten heeft het meeste contact met mensen die geboren en getogen zijn in
Kessel. 21,4% met mensen die elders geboren zijn, maar ingeburgerd zijn in Kessel. Een klein deel van
de respondenten (0,5%) heeft het meeste contact met nieuwkomers.
Van de respondenten heeft 37,6% aangegeven actief te zijn als vrijwilliger om activiteiten te
organiseren op het gebied van sport en/of cultuur of zorg en welzijn. 8% is van plan om actief te
worden en 37,6% zegt niet actief te zijn. Onderstaande grafiek laat zien in welk verband deze 37,6%
van de respondenten (207) actief zijn.
Van de 207 respondenten zijn de meesten (73,9%) actief als vrijwilliger in een vereniging,
buurtcentrum of club. Slechts 9,2% is actief in de organisatie van recreatieve activiteiten.
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26,7% bezoekt vaak een culturele dorpsactiviteit. 60,8% gaat soms en 9,8% gaat nooit.
Sportevenementen worden iets minder bezocht. 24,5% gaat vaak, 50,6% soms en 21,8% gaat nooit
naar een sportevenement.
3.4.5 Lokale en regionale economie
Wanneer er een belangrijke commerciële voorziening (winkel, supermarkt of horeca) dreigt te
verdwijnen, zegt 55,7% zich in te willen zetten om de voorziening te behouden. 33,2% zou vervoer
regelen naar een verder weg gelegen voorziening. 5,4% van de respondenten zegt niets te doen.
54,1% van de respondenten zegt als eerste te bezuinigen op luxe producten als cursussen, vakanties
en ontspanningen wanneer dat nodig is. 1,6% zou dan bezuinigen op voeding terwijl 65,3 hier als
laatste op zou bezuinigen.
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90,7% van de respondenten ziet graag dat er meer mensen aan het werk worden geholpen die nu
aan de zijlijn staan. Hiermee zouden de problemen met betrekking tot werkloosheid volgens hen
worden opgelost. Pensioenleeftijd verhogen en mensen van elders aantrekken zien ze niet als
duurzame oplossing.
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3.4.6 Milieu
44,5% van de respondenten vindt het onderhoud van groen in de leefomgeving een taak van de
gemeente en is niet bereid om zich hier voor in te zetten. 15,6% zegt zich wel in te willen zetten en
27% wil zich in zetten als de gemeente met hen samenwerkt.
De respondenten kijken bij de aanschaf van apparaten of auto doorgaans wel of het energiezuinig is.
31,2% zegt altijd hier naar te kijken en 47,4% soms. Onderstaande grafiek laat zien dat de herkomst
van producten en of er duurzame herbruikbare materialen gebruikt worden, een minder grote rol
speelt bij de aanschaf van producten.
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70,1% van de respondenten zegt meer te bewegen met het oog op gezondheid, gevolgd door 21,2%
die gezonder gaat eten. 8,7% matigt met genotmiddelen (roken, drinken).
Bij milieuoverlast zoals geluidshinder, stank of waterverontreiniging zegt 49,5% van de respondenten
dat de veroorzaker als eerste in actie moet komen. 28,3% vindt dat de gemeente in actie moet
komen en 15,4% zegt zelf als eerste in actie te komen.
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4. Conclusie en vervolg
4.1 Conclusie
Met betrekking tot de vragen over hoe de respondent zijn of haar omgeving beleeft, kan er gesteld
worden dat de respondenten zeer tevreden zijn. Men heeft vertrouwen in het Dorpsoverleg en voelt
zich veilig. Men is zeer tevreden over huis en haard. Alle primaire voorzieningen liggen op een goede
afstand, de overige niet te ver met vervoer. Sociaal gezien kan een ruime meerderheid op familie,
buurt en vrienden rekenen en voelt zich thuis in Kessel. Er valt van alles te beleven in Kessel, alleen
financiële dienstverlening is niet direct beschikbaar. Men is gezond en kwaliteit van milieu is goed te
noemen met veel groen.
Wat betreft burgerschap, men gaat vaak stemmen, maar interesse en actieve betrokkenheid in de
gemeentelijke politiek is minder aanwezig. Dorpsoverleg zou hier een tussenrol in kunnen vervullen.
Men woont graag in een dorp en meerderheid wil ook niet verhuizen. Als men wil verhuizen blijft
men in hetzelfde dorp of in ieder geval de gemeente Peel en Maas. Een merendeel zegt in actie te
komen als er voorzieningen verdwijnen en de helft is ook actief al vrijwilliger. Alleen bij milieu vindt
een groot deel dat er een actieve rol is weggelegd voor de gemeente.
4.2 Vervolg
Dit rapport is een onderdeel van de totale ontwikkelingsvisie/ dorpsontwikkelingsplan voor Kessel
2025. Door middel van meetings met Kesselse klankbordleden zijn ook al een aantal sterktes en
zwaktes in kaart gebracht. Als aanvulling op dit rapport zullen er nu thema gesprekken gehouden
gaan worden. Per thema worden dan knelpunten in kaart gebracht en een koers met projecten
bepaald om Kessel vooruit te helpen.
4.3 Thema’s
Tot slot is er nog gevraagd bij welk thema men zich het meest betrokken voelt en konden de
respondenten ook aangeven op welke thema’s ze zich eventueel willen inzetten. In totaal hebben 46
respondenten een e-mailadres achtergelaten om deel te nemen aan een van deze thema’s.
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2. BRANDING

EN BUURTPLEIN
KESSEL - KESSEL EIK

Branding Peel en Maas
met invulling hiervan
voor de toeristische kernen

Werkgroep Branding Kernen Kessel-Kessel Eik en Baarlo

Inhoudsopgave
1. Inleiding/algemeen
2. Positionering/ branding proces/marketingcommunicatie
2.1. Proces
2.2. Marketingcommunicatie

3. Wat gebeurt er in ons speelveld?
3.1. Provinciale kaders
3.2. Regionale kaders
3.3. Gemeentelijke kaders
3.4. Lokale kaders
4. Branding van digitaal Buurtplein in de kernen van Peel en Maas
4.1. Branding / Buurtplein in de kernen Kessel-Kessel Eik
5. Financiering
6. Conclusies
Bijlagen:
1. Branding Kessel-Kessel Eik en invulling van een nieuw digitaal Buurtplein
1a. Kosten Branding Kessel
1b. Kosten digitaal Buurtplein

1.

Inleiding/ algemeen

Alle kernen binnen Peel en Maas hebben de laatste jaren een dorpsontwikkelingsvisie
opgesteld. In deze visie geven de kernen aan hoe zij de ontwikkeling zien van hun kern in
diverse domeinen voor de komende 10 jaar.
Deze visies gaan vaak vergezeld met plannen en/of projecten die invulling geven aan deze
visie. Hiervoor worden, afhankelijk van de kern, werkgroepen of netwerken gecreëerd die
verantwoordelijk zijn voor de invulling van deze plannen.
Voorafgaand aan de invulling van deze plannen is er per kern echter een overkoepelende
vraag te beantwoorden: Hoe gaan we onze kern positioneren: Wat wordt de Branding van
onze kern en hoe gaan we deze positioneren?
Meijel en Panningen hebben dit traject de laatste jaren reeds doorlopen.
Het centrum van Panningen geeft vanaf 2013 invulling aan haar branding “Thuis in
Panningen” en Meijel staat aan de vooravond om haar “Peelgeluk” als branding te lanceren.
Baarlo en Kessel, die door de Gemeente Peel en Maas ook als toeristische kernen zijn
benoemd, staan nu voor dezelfde taak om invulling te geven aan hun branding.
In dit document geven wij aan welk proces we hiervoor in beide kernen willen doorlopen.
Ook nemen we hierbij de interactie mee die we in dit proces ondervinden op Provinciaal en
regionaal niveau.
Tot slot zullen we plannen of projecten beschrijven die ondersteunend worden aan de
invulling van de branding in de respectievelijk kernen Kessel/ Kessel Eik en Baarlo.
2.

Positionering/ branding proces/ marketingcommunicatie

2.1 Proces
In het model om te komen tot een positionering/ branding van een kern (Baarlo of Kessel/
Kessel Eik) worden vaak acht stappen/ fasen onderscheiden :
1. Concurrentieomgeving: Breng de concurrentie in beeld. Waarom kiest een toerist,
recreant of inwoner om naar Kessel of Baarlo te gaan?
2. Doelgroep: In deze stap wordt de (gewenste) doelgroep in kaart gebracht. Waarom
is onze kern voor onze doelgroep de beste keuze?
3. Inzicht: Wil een kern succesvol zijn in de markt, dan moet het inspelen op de
(latente) behoeftes van de consument. Belangrijk hierin is niet alleen te ontdekken
waarom consumenten een bepaald dorp wel kiezen , maar juist ook waarom ze het
niet zouden kiezen!
4. Voordelen: In deze fase worden de voordelen van het dorp benoemd. Deze
voordelen kunnen functioneel van aard zijn, maar ook psychosociaal.
5. Waarden & persoonlijkheid: Aan welke waarde moet het dorp appelleren? Dorpen
die aan waarden appelleren worden geacht een betere klik met de consument te
maken. Dit moet niet alleen leiden tot een betere herkenning, maar ook tot een
hogere mate van erkenning door de consument. Bij het benoemen van waarden zijn
twee aspecten van belang: (a) waarden worden bij voorkeur niet expliciet
gecommuniceerd, maar klinken uiteindelijk door in de reclameboodschap en (b)
waarden benoemen veelal niet datgene waar een dorp zich in onderscheidt.
6. Geloofwaardigheid: in deze fase gaat het er om argumenten te benoemen op grond
waarvan de doelgroep zal geloven dat dit dorp voor hen de beste keus is: Ik kies voor
Baarlo/ Kessel omdat…… Het dorp zal het bewijs moeten leveren dat het staat, voor
wat het claimt!

7. Onderscheidende kracht: Maak kernachtig duidelijk wat nu daadwerkelijk het
verschil is van ons dorp ten opzichte van andere dorpen.
8. Merkessentie: Benoem in één of twee woorden de essentie van het merk.
2.2 Marketingcommunicatie
Nadat de merkessentie voor de kern is bepaald wordt een marketing - en communicatie plan
uitgewerkt met een rode lijn waarlangs invulling wordt gegeven aan het kern specifieke
beeldmerk.
Hierbij is het van belang dat online en offline media elkaar afwisselen. Op deze manier
ontstaat een cross mediale campagne, waardoor het bereik en effectiviteit vele malen groter
wordt.

3.

Wat gebeurt er in ons speelveld?

3.1 Provinciale kaders
De Provincie Limburg heeft eind 2015 een tweetal kader programma’s laten verschijnen. Een
op het terrein van recreatie en toerisme en het ander in het sociale domein. Beide
programma’s geven ons de mogelijkheid om bij de uitrol van burgerparticipatie-projecten en
de financiering hiervan gebruik te maken.
Zo heeft de Provincie Limburg eind 2015 haar “Investeringsprogramma Toerisme &
Recreatie 2016-2020” laten verschijnen.
In dit programma worden onder het Motto “In Limburg beleven we meer” drie gesubsidieerde
(M€12) investeringslijnen gedefinieerd waarlangs dit motto vanuit de Provincie Limburg
ondersteund gaat worden:
1. Versterken van ondernemerschap (M€2)
2. Versterken van Limburgse kracht en infrastructuur (M€6)
3. Versterken van één Limburg (M€3,5)
Ook geeft de Provincie aan dat hiervoor de “Basis op orde” moet zijn. Hiermee wordt
bedoeld het in standhouden van de Toeristisch-recreatieve kennis- en
organisatiestructuur (M€0,5).
Tevens heeft de Provincie Limburg eind 2015 haar strategisch kader gedefinieerd voor de
Sociale Agenda van Limburg 2025. Dit meerjarig strategisch kader is richtinggevend voor de
besteding van €32 mln. investeringsmiddelen die beschikbaar zijn gesteld onder de noemer
Sociale agenda, Leefbaarheid innovatie zorg en Burgerparticipatie.
3.2 Regionale kaders
In Noord Limburg en Leudal hebben de Gemeenten besloten hun regionale toeristischrecreatieve promotie uit te besteden aan de Stichting Leisure Port (SLP).
In het ambitieplan 2016-2020 “Lokaal versterken en Regionaal verdiepen” geeft SLP aan hoe
zij haar ambities denkt te gaan invullen. Hiervoor worden door SLP zes acties uitgezet of
gecontinueerd:
1. Het behoud van de Toeristische Informatie Voorziening
2. Inzetten op het presenteren van een volledig aanbod op de site voor Liefde voor

Limburg

3. Inzetten op testimonia om toeristen, recreanten en eigen inwoners te overtuigen om
naar de regio te komen of in de eigen regio te recreëren
4. Inzetten op innovatie
5. Focus aanbrengen en beperken tot online marketing
6. Nuttige samenwerkingsverbanden aangaan
In de organisatie van SLP zijn voor de uitvoering hiervan de taken Marketing, Communicatie,
Contentbeheer en Productontwikkeling onder gebracht. De benodigde financiën voor de
uitvoering van dit businessplan 2017 tot en met 2020 zijn begroot op €(750-770).000 per
jaar, bijeengebracht door subsidies van Gemeenten en Derden (vooral ondernemers).
3.3 Gemeentelijke kaders
Het Toeristisch Platform Peel en Maas (TPPM) heeft in haar beleidsplan 2016-2020
aangegeven hoe zij invulling wil geven aan haar ambities. Hiervoor is door de gemeente
Peel en Maas in 2016 nog een subsidie van €85.000 vrijgemaakt. Deze subsidie wordt
enerzijds gebruikt ter dekking van de operationele kosten van de VVV winkels in Peel en
Maas en als bijdrage aan productontwikkeling en organisatiekosten van het TPPM.
Afstemming met andere partijen buiten de toeristisch-recreatieve sector vindt zoveel mogelijk
plaats binnen het PART-overleg (Peel en Maas Adviesgroep Peel en Maas).
In het Sociale domein is de Gemeente Peel en Maas vanuit haar zelfsturingsgedachte
steeds bezig met het versterken van het informele zorgnetwerk door verantwoordelijkheden
lager in de gemeenschap te leggen. Een voorbeeld hiervan is een pilotproject waarin een
maatwerk voorziening voor hulp in de huishouding getransformeerd wordt naar een
algemene voorziening, gedragen door vrijwilligers vanuit de lokale gemeenschap.
3.4 Lokale kaders
Tot slot willen wij komen tot de Branding/USP’ s van de Gemeente Peel en Maas. Daarvoor
wordt in de diverse kernen van Peel en Maas driftig gezocht naar de specifieke USP’s/
Beeldmerk van hun kern: hoe zetten we onze kern (toeristisch/ sociaal) neer? Wat wordt b.v.
het beeldmerk van de kern Meijel of dat van andere kernen? En welke producten/ diensten
ondersteunen dit beeldmerk?
Om dit uit te werken zijn/worden in diverse kernen werkgroepen gevormd, al of niet
gecoördineerd door het lokale Dorpsoverleg.
Afstemming van alle lokale initiatieven binnen bovengenoemde kaders , bottom-up alsook
top-down, is hierbij cruciaal. Op deze manier kunnen we met de minste kosten proberen een
maximaal resultaat te behalen en de hiermee de uniciteit van Peel en Maas toeristisch en
sociaal op de kaart zetten. (zie voorbeeld)

Afstemming op alle niveaus in het toeristisch kader creëert meerwaarde
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4.

Branding van en digitaal Buurtplein in de kernen van Peel en Maas

4.1 Branding/ Buurtplein in de Kernen Kessel/ Kessel Eik en spin-off.
De noodzaak om te komen tot een goede branding van de kernen Kessel en Kessel Eik
wordt door meerderen onderkend:







Stichting Keverberg
Dorpsoverleg Kessel en Kessel-Eik
Stichting Toeristisch Platform Peel en Maas
Lokale horeca bedrijven
Stichting Leisure Port en
Vijf ondernemers in Kessel (Artline, 2WCF, PJP Film&TV Producties, Dick Holthuis
Photography en ARSprintmedia)

Uit deze groep is een werkgroep gevormd die nu invulling gaat geven aan de branding van
de kern Kessel. Deze groep heeft zich ten doel gesteld om:






Kesselnaren bewust te maken van hun eigen dorp
Welk verhaal vertellen we over Kessel?
Wat wordt de aanpak (marketing) om hier invulling aan te geven?
Welke processen gaan we hiervoor doorlopen?
Wat wordt het branding verhaal van Kessel?

Uiteindelijk wil de werkgroep de branding van Kessel definiëren, aangevuld met concrete
projecten uit het Dorpsontwikkelingsplan Kessel 2025 die deze branding gaan ondersteunen
( zie onderstaande figuur).

In bijlage 1 is het concept voor de Branding van Kessel en de opzet van een nieuw
Buurtplein verder uitgewerkt en een indicatie gegeven van de eenmalige en jaarlijkse kosten.
De ervaring die binnen de kern Kessel-Kessel Eik wordt opgedaan over de Branding komt
ook ter beschikking van de kern Baarlo.
De kennis die wordt opgebouwd bij de ontwikkeling van een digitaal Buurtplein voor KesselKessel Eik wordt kosteloos doorgegeven aan de kernen Baarlo en Maasbree.
Uiteraard zal de content in deze Buurtpleinen kern-specifiek gemaakt moeten worden.
Hiervoor is de lokale gemeenschap zelf aan zet.

5.

Financiering

De kosten voor de Branding van Kessel en de opzet van een nieuw Buurtplein zijn onder te
verdelen in eenmalige investeringen en jaarlijks terugkerende kosten.
Onderstaand is hiervan een overzicht gegeven en een voorstel gedaan voor de financiering
hiervan.

Investeringen
(eenmalig)
Branding
€15.500
Kessel-Kessel Eik
Buurtplein
€8.000
Kessel, Baarlo,
Maasbree
Presentatie-kosten
€2.000
in de drie kernen
Totaal
€25.500

Financiering
investeringen
Kernen Kessel€2.500
Kessel Eik
Toeristisch Platform €10.000
Peel en Maas
Gemeente Peel en
Maas *

€13.000
€25.500

*Het Dorpsoverleg Kessel heeft op 28 september 2015 €6274,78 terugbetaald aan de
Gemeente Peel en Maas bij beëindiging van de Portal Kessel.
Er is toen afgesproken dat deze gelden geoormerkt zouden worden voor de opstart van een
nieuw Buurtplein met breder draagvlak in de gemeenschap en bij ondernemers.
De jaarlijks terugkerende kosten (€6.000) voor het Buurtplein worden gefinancierd via de
“Vrienden van Kessel” (ondernemers, particulieren, fondsen,..).

6.

Conclusies

De Gemeente Peel en Maas heeft in haar toeristische visie vier kernen gedefinieerd waar
toeristische activiteiten in principe worden ondersteund.
Om deze kernen goed op de kaart te zetten is het hebben van een goede Branding
noodzakelijk om de USP van deze kernen beter te vermarkten.
Panningen en Meijel zijn hier al ver mee. Met dit project willen we ook Kessel en Baarlo
helpen het Branding proces te doorlopen.
Met een digitaal Buurtplein, dat qua lay-out voor Kessel, Baarlo en Maasbree identiek zal
zijn, kunnen we randvoorwaarden creëren om de USP van de individuele kernen verder uit te
werken.
Het Toeristisch Platform Peel en Maas ziet het belang van voornoemd proces en wil daarom
in 2016 (Kessel) en 2017 (Baarlo) bovengenoemd proces mee financieren (€10.000 per
jaar).

Concreet vragen wij aan de Gemeente Peel en Maas het volgende:

2016:

Cofinanciering voor de opzet van een uniform digitaal Buurtplein voor de
kernen Kessel/ Kessel Eik, Baarlo en Maasbree en Branding van de kern
Kessel/Kessel Eik voor een bedrag van €13.000

2017:

Cofinanciering voor de Branding van de kern Baarlo voor een bedrag
van €7.500

Werkgroep Branding kernen Peel en Maas
Afgevaardigden uit:








Stichting Keverberg
Dorpsoverleg Kessel-Kessel Eik
ZO Kessel
Dorpsoverleg Maasbree
Dorpsoverleg Baarlo
Toeristisch Platform Peel en Maas
Stichting Leisure Port

Marcel van Bergen
Ger de Vlieger/ Bert Kokshoorn
Geert van Bergen/ Koen Willems/..
Harold Stemkens
Lion Kniest
Pascal Schreurs
Carla Smits/ Ilse Lenders

Bijlage 1: Branding Kessel-Kessel Eik en invulling van een nieuw Buurtplein

Het plan:
Het initiatief is gebaseerd op een 2-tal punten:
1. Branding Kessel (EXTERN gericht):
ontwikkelen van een cross mediaal platform (website & social-media) afgestemd op de
wensen en behoeften van de recreant, de toerist en de eigen inwoner. Kessel méér en
beter op de kaart zetten.
2. Nieuw buurtplein (INTERN gericht):
ontwikkelen van een cross mediaal platform (website & social-media) voor de eigen
bevolking. Dus vóór en dóór Kessel- en Eikenaren waarop wekelijks nieuwe content
geplaatst wordt. Denk hierbij aan alles wat met Kessel en Kessel Eik te maken heeft
zowel intern als extern. Maar vooral ook de koppelingen met bestaande social-media.
Eventueel uitgevoerd in opdracht of onder beheer van het Dorpsoverleg Kessel en Kessel
Eik.

Doel:
Het doel is de kernen Kessel en Kessel eik, als uniek historisch Maasdorp, visueel beter op
de (toeristische) kaart te zetten. De Kesselse highlights visueler en beter zichtbaar maken.
Het platform (websites) moet een instrument worden om alle initiatieven in het dorp aan te
jagen en de economie (MKB) te stimuleren door bundeling en combinaties van kennis,
netwerken, middelen en geld.
De komende jaren ligt de focus op het intensief inzetten op m.n. online marketing. Denk
hierbij aan Facebook, Google+, Pinterest, Instagram en Youtube zijn op dit moment dé
social-media onder jong volwassenen welke zich perfect lenen voor een beeldstrategie.
Hiervoor moet een professionele (betaalde) redactie worden ingezet, maar denk ook aan het
opstellen van een planning om (visuele) content te plaatsen, om op die manier de
website/platform actueel en dynamisch te houden.

Inhoud:
Uit eerder gevoerde gesprekken met het Dorpsoverleg Kessel en Kessel Eik blijkt dat er
behoefte is (binnen de gemeenschap) aan beide initiatieven. De combinatie van
bovenstaande kan een meerwaarde zijn voor de samenhang en cohesie binnen onze kernen
en aansluiting vinden bij allerlei doelgroepen, verenigingen en ondernemers.
Wat een grote rol kan spelen bij het op de kaart zetten van Kessel is het ontwikkelen en
binnenhalen van evenementen die mensen naar Kessel halen en hiermee kennis gaan
maken.
We denken dat er op dit moment vooral behoefte is aan goed promotiemateriaal (folder &
huisstijl) en beeldmateriaal (zowel foto als video) om Kessel zichtbaarder te maken. Op dit
moment is er weinig tot geen (professioneel) materiaal aanwezig wat puur gericht is op
Kessel en Kessel Eik.

Raakvlakken:
Meerdere partijen zijn al bezig met de Branding van Kessel, die duidelijk overlap met elkaar
hebben. De sleutel ligt in het combineren van visueel promotiemateriaal en dit
beschikbaar stellen aan iedereen die Kessel en Kessel Eik meer op de kaart wil zetten.

Denk hierbij aan toeristische organisaties zoals recreatieve bedrijven binnen Kessel, maar
ook daarbuiten.

Wie zijn wij?
Een samenwerkingsvorm van professionele bedrijven op communicatie- en grafisch gebied
om (regionale) klanten te ontzorgen op deze gebieden. Ieder bedrijf is uniek en professioneel
in eigen discipline maar zijn allen gelijkwaardig qua professionaliteit, creativiteit,
betrouwbaarheid, flexibiliteit, prijsstelling en leversnelheid. Allemaal no-nonsense bedrijven
welke kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan.

Wie zijn deze bedrijven ?
Een samenwerkingsverband tussen Kesselse bedrijven:
2WCF:

ICT en web-hosting o.a. internet, hosting
website,
e-mailverkeer

www.2wcf.nl

ARS
Printmedia

Drukwerk, folders, flyers, boeken etc. etc.

www.arsprintmedia.nl

Artline:

Grafische vormgeving o.a. huisstijl
ontwikkeling, teksten o.a. brochure, website
teksten, website ontwikkeling o.a. website
bouwen, SEO etc.

www.artline.nl

Dick Holthuis
Fotografie

Fotografie o.a. bedrijfsfotografie,
productfotografie en luchtfotografie etc.

www.dickholthuis.nl

PJP Film &
TV-producties

Film & Videoproducties o.a. bedrijfsfilms,
animatiefilms etc.

www.pjpfilmstudio.nl

Wat levert deze samenwerking op?
De grote voordelen op een rij:
- Klanten ontzorgen op het gebied
van communicatie
- Eén eerste aanspreekpunt
- Transparantie
- Groot netwerk van ieder
afzonderlijk
- Snelheid van communiceren
- Combineren van disciplines
- Kennis en ervaring
- 2 weten méér dan 1

Visuele locaties in Kessel-Kessel Eik:
Denk hierbij aan:
-

Maas & maasboulevard
Veerpont
Plein Veers & Veersepad
Kasteel De Keverberg
Marktpleinen
Horeca / terrassen
Campings
Industrieterrein / ondernemers
Maasplassen Ondersteweg
Agro bedrijvigheid (Donk/Hout)
Buurtschap Oyen
Evenementen
Heldense Bossen / Sterrenberg
Kessel-Eik / Mussenberg
Maasplassen in Neer
Kessel gezien vanuit Beesel

Verdienmodel t.b.v. beheer websites:
- Het opzetten van een goed ondernemersinitiatief zoals ZO Kessel (Zelfstandige
Ondernemers Kessel).
- Een plan maken waarbij (alle 150!!) Kesselse en Kessel Eikse ondernemers een (vrijwillige)
bijdrage doen. Het bedrag varieert naar gelang de bedrijfsgrootte (“Vrienden van Kessel”)
- Alle ondernemers krijgen sowieso gratis naamsvermelding op de website (al dan niet
gecategoriseerd).
- Elke ondernemer kan tegen vastgestelde tarieven adverteren op de website denk hierbij
bijv. aan banners.
- Denk ook aan het organiseren van minimaal 1 netwerkavond voor alle Kesselse en Kessel
Eikse ondernemers bijv. op het kasteel of bedrijfsbezoek bij (grotere) ondernemers op
locatie.
- De ondernemers de gelegenheid geven gebruik te laten maken (tegen betaling van
gereduceerd tarief) van het beeldmateriaal voor eigen promotiedoeleinden.
- De inkomsten worden o.a. gebruikt voor de netwerkavonden en het beheer van de website.

Ideeën voor maken van content voor de komende jaren:
- Bouwen van een app zodat gebruikers gepersonaliseerde content kunnen zien. Niet alle
rubrieken zijn even interessant.
- Het streamen van de nieuwscontent op (bestaande of nieuwe interactieve) schermen op
locaties met wachtruimten zoals bijv. tandarts, dokter of fysiotherapie, gemeenschapshuis,
gezamenlijke ruimten.
- Plaatsen van een digitale paal bij het kasteel zodat bezoekers selfies kunnen maken en
verspreiden.
- Via WIFI laten inchecken op het kasteel en automatisch posten op Facebook,
- (Video) testimonials van toeristen, dagjesmensen, fietsers, passanten die Kessel of Kessel Eik
bezoeken en hun persoonlijke mening geven over het dorp. Dit vastleggen op video en

verspreiden via social-media. Eventueel de testimonials uitschrijven en plaatsen op de website.
- Het maken van (lowbudget) timelapse video’s van karakteristieke plekken in Kessel.
- Het maken van fotoreportages van evenementen die in Kessel georganiseerd worden.

Begroting:
Branding Kessel (zie bijlage 1a):
TOTAAL EENMALIGE KOSTEN REALISATIE COMMUNICATIEUITINGEN EXCL. BTW.

€ 15.500

TOTAAL KOSTEN PRESENTATIE COMMUNICATIE-UITINGEN
EXCL. BTW.

€

1.000

Buurtplein Kessel & Kessel-Eik (zie bijlage 1b):
TOTAAL EENMALIGE KOSTEN REALISATIE EXCl. BTW:

€ 8.000

TOTALE KOSTEN PRESENTATIEAVOND EXCl. BTW:

€ 1.000

TOTAAL JAARLIJKS TERUGKERENDE VASTE KOSTEN
EXCL.BTW:

€ 6.000

1

Bijlage 1a: Kosten Branding Kessel

Branding Kessel 2016-2020
1

MARKETING PLAN:
€1.000

2

Het schrijven van een professioneel compact marketingplan waar
alle uitingen aan opgehangen kunnen worden.
GRAFISCHE VORMGEVING:
Het grafisch vormgeven van een huisstijl die representatief is voor
het dorp Kessel.
Het grafisch vormgeven van een strooifolder en poster.

€ 2.000
€ 500

3

DRUKWERK:

4

Het drukken van folders en/of posters om de dorp te profileren.
Deze folders verspreiden via de (lokale en regionale) horeca en
toeristische organisaties in met name Peel en Maas en Leudal.
10.000 stuks folders à 4 pagina’s en 100 stuks posters.
FOTOGRAFIE:

5

Het maken van karakteristieke foto’s van de highlights van Kessel
incl. luchtfotografie en videoshots m.b.v. drone.
VIDEO:

6

Het maken van een uitnodigende, korte, krachtige video van ca. 2
minuten met mooie sfeervolle beelden van de highlights van
Kessel en Kessel-Eik en kenmerkende buitengebieden inclusief
Nederlandse voice-over
Engelse en Duitse uitvoering van de video incl. voice-overs
WEBSITE:
De branding website is gebaseerd op de website voor het digitale
buurtplein en wordt relatief eenvoudig met 5 pagina’s. Ca. 3
alinea’s tekst per pagina. De branding website wordt in
Nederlands, Duits en Engels uitgegeven.

€1.000

€2.500

€2.500
€ 500

€2.000

7

Onderhoud website en social-media zit inbegrepen in uren van
bijhouden van het digitale buurtplein.
SCHRIJVEN TEKSTEN
€1.000

8

Het schrijven van teksten t.b.v. websites, folders en
videoproducties.
VERTALINGEN TEKSTEN
Het vertalen van de geschreven teksten in het Duits en Engels
door professioneel vertaalbureau.

€1.000

TOTAAL EENMALIGE KOSTEN REALISATIE COMMUNICATIEUITINGEN EXCL. BTW.

€15.500

2

Bijlage 1b: Kosten digitaal Buurtplein

Buurtplein Kessel-Kessel Eik
1

REALISATIE WEBSITE
Nieuw buurtplein voor Kessel en Kessel-Eik (INTERN
gericht) op basis van een nieuw te ontwikkelen template
(open source) met een 5-tal pagina’s die Kessel goed
vertegenwoordigt. Hiervoor wordt een op maat gemaakte
template gemaakt incl. koppelingen naar bestaande socialmedia bijv. evenementenkalender.

2

€2.000

HOSTING WEBSITE & ONDERHOUD & SOCIAL MEDIA:
Het opzetten van een plan voor ‘content-planning’ in de
social media voor het gehele jaar (52 weken) inclusief 1x per
kwartaal á 2 redactie-uren.
€1.000
Het plaatsen van nieuws en bijhouden van de social- media
kanalen, 52 weken ca. 2 uur per week door professional.
Het hosten van een aantal domeinnamen die met Kessel te
maken hebben.
TOTALE EENMALIGE KOSTEN REALISATIE Buurtplein
EXCl. BTW:

€4.500
€ 500

€8.000

3
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1. Inleiding
Begin 2015 heeft de Stichting Dorpsoverleg Kessel het initiatief genomen voor de
samenstelling van het Dorpsontwikkelingsplan Kessel 2025. Hiervoor is een
leefbaarheidsenquête gehouden en zijn dorpsgesprekken gevoerd over een zestal thema’s
die uit deze enquête naar voren kwamen. In deze dorpsgesprekken over welzijn, zorg,
vrijwilligersactiviteiten en verenigingen werden enkele belangrijke constateringen gedaan:
a. De behoefte aan activiteiten op het terrein van welzijn en zorg zal de komende 10
jaren in Kessel en Kessel Eik fors toenemen.
b. Er worden in beide dorpen al veel initiatieven en activiteiten ondernomen door
vrijwilligers op het terrein van welzijn en zorg.
c. Er is behoefte aan afstemming en samenwerking tussen vrijwilligersactiviteiten en
aan professionele ondersteuning.
Naast de bestaande voorzieningen zoals de Zonnebloem, de Eettafel, de
Dorpsdagvoorziening, het Vrijwilligersvervoer Kessel-Kessel Eik, het activiteitenaanbod van
de beide KBO-afdelingen en het Infoloket, zijn tijdens deze dorpsgesprekken initiatieven
opgekomen voor nieuwe activiteiten en voorzieningen zoals:
-

De Dorpsondersteuner,
Het maatjesproject “Wij Samen” en
“Hulp in de Huishouding” als algemene voorziening

Deze nieuwe activiteiten zijn gericht op het versterken van de gezondheid en het verbeteren
van het welbevinden van de dorpsbewoners in een kwetsbare positie. Het zijn initiatieven die
gericht zijn op het hulp bieden aan elkaar zodat de zelfzorg en eigen regie versterkt wordt en
mensen langer zelfstandig kunnen wonen.
Om nu te voorkomen dat voor elk initiatief een aparte stichting met een eigen bestuur moet
worden opgericht hebben de Dorpsoverleggen van Kessel en Kessel Eik met de
vrijwilligersorganisaties besloten om de krachten te bundelen in de Stichting Welzijn Kessel Kessel Eik (stichting WKK). Dit initiatief is één van de resultaten van het
Dorpsontwikkelingsplan Kessel 2025.
Met deze stichting wordt de sociale cohesie binnen de gemeenschap versterkt. De nieuwe
stichting is een platform van georganiseerde burgers, (zorg) ondernemers, de gemeente
Peel & Maas en kennisinstellingen. Het is een partnerschap vanuit bestaande netwerken die
een bijdrage levert aan de sociale innovatie en participatie van de dorpsbewoners. Ze
ontmoeten elkaar om ideeën, problemen en kansen op het terrein van het sociaal domein in
de dorpskernen uit te wisselen. Er worden (nieuwe) verbindingen gelegd tussen de
(bestaande) sociale partijen en netwerken. Op deze wijze ontstaat een integrale aanpak
met bewoners, publieke organisaties en zorgondernemers in de buurt die ondersteunend
werk verrichten voor mensen in een kwetsbare positie.

2. Aanleidingen
De aanleidingen voor de proeftuin WKK zijn de veranderende behoeften van inwoners in
beide kernen. In de periode tot 2030 neemt het aantal 65-plussers met 68% toe en het aantal
kinderen jonger dan 15 jaar neemt met 18% af. Steeds meer mensen die voorheen in
instellingen voor ouderenzorg en gehandicaptenzorg woonden, zoeken een plek in beide
gemeenschappen (extramuralisering). Daarnaast neemt het aantal alleenstaanden,
arbeidsmigranten en statushouders toe. Het aantal 75-plussers zal na 2030 zelfs
verdubbelen. Deze groep zal langer zelfstandig wonen en onder hen bevindt zich een grote
groep kwetsbare ouderen. Deze groep zal in toenemende mate een beroep doen op een
geschikte (huur)woning en de sociale netwerken.
Door de vergrijzing en extramuralisering wordt niet alleen een groter beroep gedaan op
mantelzorg en vrijwilligerswerk, maar ook op de zelfredzaamheid van dorpsgenoten. Veel
vrijwilligers en mantelzorgers zorgen er voor dat de ‘zorgnood’ niet uitbreekt in Kessel en
Kessel Eik, maar op enkele plaatsen piept en kraakt het wel in onze gemeenschappen. Veel
dorpsgenoten staan voor de zware taak om werken én mantelzorg (en vaak ook nog eens
vrijwilligerswerk) te combineren.
Er is behoefte aan een verbinder tussen de individuele hulpvragers en hun (informele)
netwerken met het vrijwilligerswerk en de professionele hulpverleners. Dit kan gerealiseerd
worden door iemand die de gemeenschappen goed kent en kan schakelen met het aanbod
van voorzieningen.
Inwoners van Kessel en Kessel Eik nemen steeds meer zelf het initiatief om te voorzien in de
stijgende behoeften aan zorg- en welzijnsvoorzieningen. In Kessel hebben zorginstellingen,
woningstichting en gemeente de laatste decennia het voortouw genomen in de realisatie van
woon- en welzijnsvoorzieningen, zie o.a. de Merwijck en het Hof van Kessel. Dat heeft in
Kessel en Kessel Eik ook geleid tot een professionalisering van het sociale domein.
Daardoor is bij velen het idee ontstaan dat zorg- en welzijnsvoorzieningen alleen uitgevoerd
kunnen worden door professionals die daarvoor opgeleid zijn.
Hierdoor zijn inwoners van beide kernen vooral in de positie gekomen van consument van
diensten, geleverd door overheid en instellingen. Bovendien is hierdoor een soort tweedeling
of hiërarchie ontstaan van zorgafhankelijke en zelfstandige inwoners of, tussen
getalenteerde en minderbegaafde mensen of, tussen kwetsbare en niet-kwetsbare mensen.
Dit kan er toe leiden dat van buitenaf (sociale teams Gemeente) bepaald wordt wat mensen
kunnen en niet kunnen. In de gesprekken in Kessel kwam naar voren dat niet de ongelijkheid
tussen mensen belangrijk is maar dat alle inwoners talenten hebben om een bijdrage te
leveren aan wat beide dorpen belangrijk vinden. Ook dorpsgenoten die een steun in de rug
nodig hebben beschikken over kwaliteiten die in sociale relaties met buurtgenoten tot hun
recht komen.
De huidige vrijwilligersorganisaties zien het werven en behouden van vrijwilligers als een van
de grote uitdagingen voor de komende jaren. Tegelijkertijd is geconstateerd dat beide
dorpskernen beschikken over een (onbenut) reservoir van talenten en capaciteiten onder
inwoners. Samenwerking tussen vrijwilligersinitiatieven is nodig om dat reservoir aan te
boren, te activeren en te organiseren. Met behoud van autonomie is er behoefte aan een
platform in beide dorpen waar de initiatiefgroepen elkaar informeren en inspireren.
Met de proeftuin WKK wordt invulling gegeven aan de zoektocht naar nieuwe
gemeenschappen. Daarbij worden de inzichten en ervaringen van de geïndividualiseerde

samenleving meegenomen. Dus geen terugval naar de naoorlogse collectieve en soms
knellende verbanden van familie, buurt, vakbonden en andere (kerk)genootschappen.
De proeftuin zal daarom bijdragen aan nieuwe inzichten en ervaringen voor inlopen van
achterstanden in participatie en gezondheid. Er ontstaan in Kessel en Kessel Eik nieuwe
werkwijzen en concepten om de gezondheid van inwoners te verbeteren en hen in hun eigen
kracht te versterken. De eigen leefomgeving is daarbij het uitgangspunt.

3. Doel Stichting Welzijn Kessel - Kessel Eik (WKK)
De stichting WKK heeft tot doel bij te dragen aan vitale gemeenschappen in Kessel en
Kessel Eik. Dat betekent een prettig woon- en leefklimaat voor alle inwoners en waarin
mensen zich betrokken voelen bij elkaar. Inwoners van beide kernen zullen zo lang mogelijk
zelfstandig in hun vertrouwde omgeving blijven wonen terwijl de benodigde voorzieningen
aanwezig zijn.
De WKK wil dat doen door het stimuleren, ontwikkelen, faciliteren en uitvoeren van
activiteiten en voorzieningen die de leefbaarheid in beide dorpen verbeteren. De kunst
daarbij is een op elkaar afgestemd aanbod van o.a. (gezonde) maaltijdvoorziening,
servicediensten aan huis, dorpsdagvoorziening en vervoer te creëren.
De WKK heeft de functie van platform waar bestaande vrijwilligersgroepen op het terrein van
zorg en welzijn kennis en ervaringen uitwisselen. Het WKK behartigt gezamenlijke belangen.
De proeftuin WKK wil haar doel bereiken door:
Het bij elkaar brengen en afstemmen van vrijwilligersinitiatieven, verenigingen
actief op het terrein van welzijn en zorg in Kessel en Kessel Eik.
Gezamenlijk activiteiten te ontwikkelen voor werving en behoud van vrijwilligers.
Diensten en passende concepten te ontwikkelen die verband houden met het
doel van de stichting. Deze inzetten als proeftuinen en de expertise beschikbaar
stellen voor experimenten in breder gemeentelijk, regionaal en provinciaal
verband.
Samenwerking met gemeente Peel en Maas, professionele organisaties zoals
Proteion, Welzijnsstichting Vorkmeer, de Woningstichting Kessel- Antares en
kennisinstellingen zoals Vereniging Kleine Kernen Limburg (Knooppunt Zorgen
voor Elkaar Limburg), Hogeschool Zuyd en Vilans.
Werving van financiële middelen, kennis en andere faciliteiten voor de
aangesloten initiatiefgroepen en verenigingen.

4. Activiteiten en organisatie WKK
De WKK start met het bij elkaar brengen en houden van bestaande activiteiten van
verenigingen en initiatiefgroepen. De participanten uit beide gemeenschappen zijn:
-

Stichting Dorpsdagvoorzieningen Kessel -Kessel Eik
Stichting Dorpsoverleg Kessel
Stichting Dorpsoverleg Kessel Eik
Kernteam Kessel-Kessel Eik
Stichting Vrijwilligersvervoer Kessel-Kessel Eik
KBO Kessel Dorp

-

KBO Kessel Eik
Zonnebloem Kessel
Bewonersvereniging de Merwijck
Welfare Kessel
Infoloket Kessel-Kessel Eik
Zijactief Kessel 2.0

Deze organisaties uit beide gemeenschappen hebben besloten te gaan samenwerken in het
overkoepelende WKK. Enkele groeperingen zullen hierin opgaan zoals het Kernteam,
Dorpsdagvoorziening en het Infoloket. Andere zelfstandige stichtingen zoals Stg.
Vrijwilligersvervoer Kessel -Kessel Eik en de KBO’s zullen afhankelijk van de ontwikkeling
van WKK beoordelen of een zelfstandig voortbestaan van hun rechtspersoon nog nuttig is.
Wel zullen de betrokken verenigingen en activiteitengroepen in beide dorpen deelnemen aan
dorpsbijeenkomsten die WKK organiseert voor afstemming en kennisuitwisseling.
Daarnaast wordt het initiatief van WKK ondersteund door:
-

De gemeente Peel en Maas
De Welzijnsstichting Vorkmeer
De Zorggroep Noord-Limburg
De Zorgaanbieder (Proteion) en
De Woningstichting Kessel (Antares).

Inhoudelijk maakt WKK deel uit van de sociale pijler van het Dorpsontwikkelingsplan Kessel,
zie bijlage 1. Organisatorisch is WKK een zelfstandige entiteit / rechtspersoon van beide
gemeenschappen in de gemeente Peel en Maas die er als volgt uitziet.

Proeftuin partners:

Afstemmingsoverleg
Welzijn & Zorg

Maatjesproject
WijSamen

Stichting Welzijn
Kessel – Kessel
Eik

Gemeente P&M
Koningslust
Meijel
Hogeschool Zuyd
Vilans

Dorpsondersteuner
Hulp in de
Huishouding

De samenwerking met professionele instellingen is van belang voor de coördinatie en
afstemming van activiteiten en dienstverlening. Tevens beschikken de professionele
instellingen over expertise die WKK nodig heeft voor de ontwikkeling van activiteiten en voor
scholing of begeleiding van vrijwilligers.
De proeftuin WKK is een kern overschrijdende (Kessel en Kessel Eik) activiteit. Binnen de
gemeente Peel en Maas wordt nauw samengewerkt met vergelijkbare initiatieven in
Koningslust en Meijel.
Tevens is een drietal kennisinstituten betrokken voor doorontwikkeling van het concept van
vitale gemeenschappen. Daarbij gaat het zowel om collectieve initiatieven van inwoners als
ook het vergroten van het dynamische vermogen van inwoners om zich met veerkracht aan
te passen en zelf de regie te voeren over hun welbevinden. Deze wisselwerking van het
beschikbare vermogen van individuele inwoners en de betekenis daarvan in de sociale
omgeving komt in de proeftuin WKK tot uitdrukking in het vervlechten van de formele en
informele netwerken. De drie betrokken kennisinstituten zijn:
Knooppunt Samen zorgen in Limburg van de Vereniging Kleine Kernen Limburg
(VKKL)
Hogeschool Zuyd
Vilans
In de proeftuin WKK zal veel aandacht besteed worden aan het borgen van ervaringen en
een goede beschrijving daarvan (lessons learned). Die expertise zal in samenwerking met de
kennisinstituten verspreid worden.
De proeftuin WKK start met een drietal speerpunten
1.
2.
3.

De Professionele Dorpsondersteuner
Het maatjesproject “Wij Samen” en
“Hulp in de Huishouding”

Deze voorzieningen vallen onder definitie van ‘algemene voorzieningen’ uit de Wet
Maatschappelijke ondersteuning 2015. Het zijn diensten of activiteiten gericht op
maatschappelijke ondersteuning en zijn beschikbaar zonder vooraf onderzoek naar
behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van gebruikers. Deze algemene
voorzieningen zijn meestal voor iedereen toegankelijk en laagdrempelig. Wanneer een
algemene voorziening gericht is op een specifieke doelgroep dan kunnen voor het verlenen
van toegang voorwaarden worden gesteld. Algemene voorzieningen kunnen een alternatief
vormen voor de zogenaamde maatwerkvoorzieningen. Een algemene voorziening is per
definitie voor een bredere doelgroep dan een maatwerkvoorziening die op aanvraag gericht
is op het individu.
4.1 Professionele Dorpsondersteuner
De Dorpsondersteuner wordt de spil van de stichting WKK. Hij/zij verbindt initiatieven,
ondersteunt initiatiefgroepen en zorgt op individueel niveau voor verbinding met
gemeenschapsactiviteiten en professionele dienstverlening van WMO-consulenten,
gezinscoaches en welzijnswerkers.

De dorpsondersteuner is een verbinder, brengt bestaande netwerken en burgers samen om te
komen tot een vitale gemeenschap. Hierbij wordt het begrip “positieve gezondheid” als
uitgangspunt genomen. Sociale netwerken, bestrijden van eenzaamheid en gezonde voeding
zijn van groot belang op de algehele gezondheid van inwoners.
De dorpsondersteuner komt voort uit de wens van inwoners om als gemeenschap meer
zeggenschap te krijgen over voorzieningen in het dorp. Zo bepalen ook Kessel en Kessel Eik
zelf wat de komende jaren belangrijk is in het kader van leefbaarheid op het vlak van welzijn
en zorg, ouderen, jongeren, verenigingen, wonen, werk, natuur, toerisme, voorzieningen en
infrastructuur. De gemeente Peel en Maas stimuleert en faciliteert deze vorm van
gemeenschapsontwikkeling en zelfsturing van burgers, door burgers.
Door Kessel en Kessel Eik zijn dorpsontwikkelingsplannen gemaakt. Het Dorpsoverleg
Kessel en Kessel Eik zoeken voor ondersteuning van hieruit voortvloeiende projecten een
professionele Dorpsondersteuner.
4.1.1 Wat is een dorpsondersteuner (DO)?
De dorpsondersteuner is de verbindende schakel in het dorp tussen de bewoners en
professionals. Hij/zij werkt voor de invulling vanuit de Stichting WKK nauw samen met het
Dorpsoverleg Kessel en Kessel Eik, het Infoloket, Verenigingen en Stichtingen.
4.1.2

Taken van de dorpsondersteuner

Initiatiefgroepen op het terrein van welzijn en zorg kunnen bij de dorpsondersteuner terecht
voor advies en ondersteuning om van idee tot een uitvoerbaar project te komen. De DO
zorgt voor verbindingen met andere vrijwilligersactiviteiten in beide dorpskernen en beschikt
over een netwerk aan contacten met gemeente, provincie en andere instanties. De eerste
projecten waarmee de DO aan de slag gaat zijn Hulp in de Huishouding en het
Maatjesproject.
De DO staat midden in het gemeenschapsleven van Kessel en Kessel Eik. Daardoor kan
zij/hij goed de verbinding maken tussen de individuele behoeften en de mogelijkheden van
collectieve voorzieningen : tussen individuele- en de zorgnetwerken in Kessel en Kessel Eik.
De DO vervult een spilfunctie in de vervlechting van informele en formele zorg.
De DO bevordert dat er in beide dorpen een netwerk van formele en informele hulpverleners
komt voor het project Hulp in de Huishouding. De DO zorgt voor voldoende hulpverleners
(Werknemers van Zorgaanbieders of zelfstandige hulpverleners) in dit project.
Verder verleent de DO ondersteuning aan de Stichting WKK en Dorpsoverleggen van Kessel
en Kessel Eik.
De DO draagt bij aan dorpsdialogen en dorpsevenementen die bijdragen aan doelen van
WKK en beide Dorpsoverleggen.
4.1.3 Wat verwachten wij van de dorpsondersteuner?
-

Vertrouwd zijn met de gemeenschappen in Kessel en Kessel Eik
Een netwerkbouwer die samen met de inwoners van Kessel wil werken aan een
leefbaar en toekomstbestendig Kessel en Kessel Eik
Ervaring heeft met de vertaling van signalen en dorpsinventarisaties in wensen en
behoeften van beide gemeenschappen

-

In staat is de Stichting WKK en de Dorpsoverleggen Kessel en Kessel-Eik te
adviseren en te ondersteunen
Die wil pionieren en innoveren met een proactieve houding
Kennis heeft van de ontwikkelingen op het gebied van welzijn en zorg.

4.1.4 Overige gegevens
-

De dorpsondersteuner werkt op freelance basis voor de Stichting WKK (€42,50 excl.
BTW)
De omvang van de werkzaamheden zal variëren van 12 tot 16 uur per week.

4.1.5 Kennisuitwisseling
De dorpsondersteuner is een voorbeeld voor andere dorpskernen. Daarom wordt in deze
proeftuin veel aandacht besteed aan uitwisseling van kennis en ervaringen. Het concept
dorpsondersteuner wordt na de proeftuinfase in Kessel en Kessel Eik ook gedeeld met
andere dorpskernen in de gemeente Peel en Maas en met meerdere gemeenten in Limburg.
Daarvoor wordt in samenwerking met de kennisorganisaties als VKKL, Hogeschool Zuyd en
Vilans de ervaringen beschreven en gepubliceerd. Tevens worden gemeentelijke en
provinciale symposia georganiseerd.

4.2 Maatjesproject “WijSamen”
Uit het dorpsgesprek over “Welzijn en Zorg” is het Maatjesproject “WijSamen” naar voren
gekomen. Met dit project wil WKK zich inzetten voor hulpbehoevende mensen die de
voorkeur geven aan één-op-één ondersteuning. Deze vrijwillige hulp kan b.v. bestaan uit een
wandeling maken, samen fietsen, aanwezig zijn en een praatje maken, ergens een kopje
koffie gaan drinken, samen boodschappen doen of meegaan naar een afspraak bij het
ziekenhuis. Voor deze lokale vrijwillige ondersteuning is geen indicatie nodig in tegenstelling
tot andere informele hulp waarvoor wel een indicatie noodzakelijk is (b.v. Zorgondersteuner,
Humanitas, De Zonnebloem etc.). Gezocht wordt naar een bredere uitrol van dit project over
alle kernen in Peel en Maas, in nauwe samenwerking met de zorgorganisatie Proteion
Welzijn.
4.2.1 Doelen
Het doel van het maatjesproject is dat inwoners langer zelfstandig kunnen blijven wonen en
leven in beide dorpskernen. Het maatjesproject beoogt hulpvragers weerbaarder te maken
door ze meer zelfvertrouwen en zelfinzicht te geven. Het maatjesproject wil de
afhankelijkheid van professionele hulpverleners verminderen.
4.2.2 Rol dorpsondersteuner
De dorpsondersteuner van WKK adviseert en begeleidt de werkgroep die het Maatjesproject
“Wij Samen” ontwikkelt. Tevens biedt het maatjesproject handvatten voor de vervlechting
van formele en informele zorg. De dorpsondersteuner zorgt, eventueel in samenwerking met
andere professionals, voor de begeleiding en ondersteuning van de ‘maatjes’ / vrijwilligers.
Tevens zorgt de dorpsondersteuner voor een goede match tussen vrijwilliger en hulpvrager.

Voor de coördinatie en de uitvoering van de taken van het maatjesproject worden vrijwilligers
geworven. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het netwerk van vrijwilligersorganisaties van
WKK.
Financiering van de opstartkosten vindt plaats vanuit lokale reserveringen/besparingen in het
sociaal domein en co-financiering door de Gemeente Peel en Maas. Ook worden andere
mogelijkheden voor financiële bijdragen onderzocht.
4.3 Hulp in de Huishouding
4.3.1 Aanleidingen
In de dorpsgesprekken over het Dorpsontwikkelingsplan Kessel 2025 kwam de vraag naar
voren waarom op een ingewikkelde manier voorzien wordt in de stijgende behoefte aan hulp in
de huishouding. Veel inwoners in Kessel en Kessel Eik regelen de hulp in de huishouding via
het particuliere, vaak zwarte circuit. Daarnaast is er een grote groep (circa 100 huishoudens)
die voor hulp in de huishouding een beroep doen op de WMO van de gemeente. In dat geval
wordt een brede indicatie gedaan d.m.v. een ‘keukentafelgesprek’. Na 6- 8 weken ontvangt de
aanvrager de uitslag van de gemeente. In de indicatiestelling van de professional komt
nadrukkelijk de vraag aan de orde in hoeverre informele netwerken of andere voorzieningen
een rol kunnen vervullen in oplossing van de gestelde vraag. Dat kan volgens de stichting
WKK beter en doelmatiger.
4.3.2 Omschrijving Hulp in de Huishouding
In beide dorpen is het plan opgevat om op een snelle en eenvoudige manier te voorzien in de
stijgende behoeften aan hulp in de huishouding. In de lijn van andere algemene
dorpsvoorzieningen, zoals de Dorpsdagvoorziening en het Vrijwilligers vervoer, kan ook Hulp
in de Huishouding worden georganiseerd als een algemene voorziening van het zorgcollectief
Welzijn Kessel en Kessel Eik. De Dorpsondersteuner van WKK gaat bij een vrager naar hulp
in de huishouding de gehele persoon in zijn of haar omgeving betrekken. De
dorpsondersteuner staat namelijk midden in de gemeenschap en heeft zicht op de formele en
informele netwerken. Door het sociale netwerk en gemeenschapsleven te betrekken bij het
leven en welzijn van de hulpvrager, wordt hulp in de huishouding meer gezien als een activiteit
die bij het alledaagse leven hoort en minder als een dienst of product van de overheid.
Wanneer hulp in de huishouding onderdeel wordt van het totaal van algemene voorzieningen
van de gemeenschap, zal dat leiden tot minder zorgbehoeften. Tevens is de verwachting dat
Hulp in de huishouding een positief effect heeft op de gezondheid van hulpvragers. De korte
en snelle procedures en de aansluiting op de sociale structuren van de gemeenschap leiden
tot behoud van sociale contacten en minder zorgen (stress).
In tegenstelling tot de huidige WMO geïndiceerde huishoudelijke hulp (=
maatwerkvoorziening) wordt Hulp in de huishouding nu een algemene voorziening. Om van
een algemene voorziening gebruik te kunnen maken, is geen uitgebreid onderzoek nodig noch
een formele beslissing van de gemeente. Een lichte toets om te bepalen of iemand tot de
doelgroep behoort, is wel nodig.
Door de hulp in huishouding als stichting WKK te organiseren wordt ook bespaard op de
tarieven die nu gehanteerd worden van:
-

Particuliere (zwarte) circuit varieert van € 10,- tot € 15,De gemeente betaalt voor Zorg in de Natura (ZIN) € 23,19 per uur en
voor het Persoonsgebonden Budget (PGB) een tarief van € 14,63.

Onderstaand is de structuur gegeven voor de invulling van de Hulp in de huishouding als
algemene voorziening.

Bij de Hulp in de huishouding zijn er vijf belanghebbenden waarmee de dorpsondersteuner
vanuit de stichting WKK interactie heeft:
1. Netwerk van hulpverleners die bestaat uit werknemers van zorgaanbieders en
zelfstandige hulpverleners
2. Zorgaanbieders die werknemers beschikbaar stellen voor het leveren van
huishoudelijke hulp
3. Hulpvrager heeft de keuze om de huishoudelijke hulp te laten uitvoeren door een
zelfstandige of een werknemer van een Zorgaanbieder. Het aantal uren hulp is als
algemene voorziening in principe gemaximeerd op 3 uur hulp per week. Daarboven is
de Hulp in de huishouding altijd een maatwerkvoorziening. De hulpvrager koopt
vouchers (tegoedbonnen) bij het Landelijk Platform Dienstenvouchers. De eigen
bijdrage per voucher is inkomensafhankelijk
4. Gemeente Peel en Maas verstrekt aan het Landelijk Platform Dienstenvouchers een
algemene korting van €8 per gewerkt uur en een inkomensafhankelijke bijdrage voor
de hulpvrager per voucher
5. Het Landelijk Platform Dienstenvouchers verricht de registratie van en administratie
voor de hulpvragers en hulpverleners (betalingsverkeer) en rapporteert over de
voortgang van de pilot aan de Gemeente en de stichting WKK/ dorpsondersteuner.

De kostprijs voor een uur Hulp in de huishouding wordt voor 2016 vastgesteld op € 18,- all-in.
Voor de uitvoerende Zorgorganisaties kan dit bedrag verhoogd worden met een (tijdelijke)
toeslag vanwege nader te omschrijven overheadkosten (inzet HHT gelden).
Gedurende de pilotperiode van 1 jaar is de eigen bijdrage van de hulpvrager voor de Hulp in
de huishouding vastgesteld op € 10,- per uur, maar kan inkomensafhankelijk verlaagd worden.
Voor hulpvragers met een laag inkomen heeft de gemeenteraad Peel en Maas de
bevoegdheid om een kortingsregeling toe te passen vergelijkbaar met die voor de
maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp, met een maximale korting van €8 per uur. De
hulpvrager betaalt in dit geval nog maar €2 per uur.
4.3.3 Doelgroep
Hulp in de Huishouding is bestemd voor alle inwoners die niet zelfredzaam zijn (de WMOdoelgroep). Een lichte toets is noodzakelijk vanwege de kortingsregeling op de uurprijs.
Daarom wordt met alle huidige en toekomstige gebruikers een gesprek gevoerd door de
dorpsondersteuner.
4.3.4
-

-

-

-

Uitgangspunten in het “keukentafelgesprek”
Er wordt uitgegaan van het “eigen kracht principe”. Dat wil zeggen dat primair gekeken
wordt naar wat aanvragers zelf kunnen, vervolgens is de mate waarin gebruik gemaakt
kan worden van het sociaal netwerk van belang. De maatwerkvoorzieningen
(individuele ondersteuning en begeleiding) worden ingezet daar waar eigen kracht en
kracht van het sociaal netwerk en collectieve (algemene) voorzieningen niet toereikend
zijn
Ondersteuning bij het zelf schoon en leefbaar houden van het huis is een algemene
voorziening en onderdeel van het totale pakket van activiteiten en voorzieningen van
WKK
Hulp in de huishouding is bestemd voor de groep inwoners die niet zelfredzaam zijn
Hulp in huishouding moet voor alle inwoners betaalbaar zijn
De vakmensen die Hulp in de huishouding uitvoeren, moeten dat kunnen doen tegen
fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden
De hulpvrager is vrij een keuze te maken uit de hulpverleners die beschikbaar zijn
zoals krachten van huidige thuiszorgorganisaties en ZZP-ers. Behoud van jarenlange
relaties (tussen hulpverlener en hulpvrager) is dus mogelijk
Hulp in de huishouding blijft binnen het gemeentelijke budgettaire kader. Het project
Hulp in huishouding is niet bedoeld als extra bezuiniging op de thuiszorg.

4.3.5 Draagvlak en organisatie
De gemeenteraad heeft de pilot unaniem geaccepteerd om deze hulp als algemene
voorziening toe te passen.
De beide Dorpsoverleggen Kessel en Kessel Eik en de vrijwilligersorganisaties verenigd in het
kernteam Kessel-Kessel Eik ondersteunen het initiatief van WKK voor de start van een pilot
Hulp in de huishouding als een algemene voorziening in de gemeente Peel en Maas. Deze en
overige partners, vakmensen/gezinshulpen (zzp-ers) en de zorginstellingen, leggen ieders
taken en rollen bij de realisatie van Hulp in de huishouding vast in een convenant. Tevens is
hieruit een brede begeleidingsgroep ontstaan die de ontwikkelingen van de pilot volgt en zo
nodig afspraken maakt over bijstellingen. Tevens ziet deze groep er op toe dat de beoogde
doelen van gemeenschapsontwikkeling en het samenspel van formele en informele
hulpverlening worden bereikt.

4.3.6 Beoogde doel
Het hoofddoel van Hulp in de huishouding is om meer inwoners in Kessel en Kessel Eik die
niet zelfredzaam zijn met het op orde houden van hun huishouden, sneller en beter te helpen
door huishoudelijke hulp onderdeel te maken van het alledaagse gemeenschapsleven (vitale
kernen) en door de beschikbare budgetten doelmatiger in te zetten.
4.3.7 Financiering
De organisatie van de Hulp in de huishouding wordt onderdeel van de WKK. Voor haar
werkzaamheden ontvangt WKK een subsidie van de gemeente van €30.000. Dit bedrag wordt
gebruikt ter financiering van de inzet van de Dorpsondersteuner. Bij een tarief van €50 per uur
(incl. BTW) betekent dit dat de stichting, van de als ZZP-er opererende Dorpsondersteuner, 3
dagdelen per week kan inkopen.

5. Projectkosten en financiering
De kosten van de proeftuin WKK zijn te verdelen in investeringskosten en exploitatiekosten.
De investeringskosten hebben betrekking op opstartkosten, ontwikkelkosten,
experimenteerkosten en uitgaven ten behoeve van kennisdeling. Met de exploitatiekosten
worden bedoeld de kosten voor de uitvoeringsorganisatie WKK en de uitvoeringskosten van
drie deelprojecten: de dorpsondersteuner, het maatjesproject ‘WijSamen’ en ‘Hulp in de
Huishouding’.
5.1 Investeringskosten
De stichting WKK gaat optimaal gebruik maken van bestaande
gemeenschapsaccommodaties in Kessel en Kessel Eik zoals het Hof van Kessel, de
Merwijck, beide gemeenschapshuizen, huidig kantoor van de Woningstichting en het
Infoloket Kessel- Kessel Eik. Er wordt niet geïnvesteerd in aanschaf onroerend goed. Voor
aanpassing en inrichting van de beschikbare accommodaties zijn beperkte investeringen
nodig.
De investeringen voor de proeftuin WKK hebben betrekking op de samenwerking tussen de
vrijwilligersorganisaties in beide kernen, de oprichting van de uitvoeringsorganisatie WKK, de
eenmalige PR-kosten, de ontwikkel en opstartkosten voor de drie voorzieningen en de
uitwisseling van de opgedane kennis.
Overzicht investeringskosten Proeftuin WKK gedurende twee jaar
Investeringskosten

Bedrag

Overleg samenwerking en oprichting Stg. WKK
Inrichting accommodatie Stg. WKK:
Bureau dorpsondersteuner
Vergaderruimte
Computer + registratiesysteem
Website WKK
PR investeringen in:
WKK, Dorpsondersteuner, Maatjesproject en Hulp in
Huishouding

€ 800
€ 5.000

€ 1.000
€ 4.200

Werving, selectie, training en scholing vrijwilligers voor
het Maatjesproject.
Opbouw team van vakkrachten Hulp in de
huishouding

€ 4.000

Overdracht huidige bestand Hulp in huishouding
100 keukentafelgesprekken + administratieve
verwerking:
100 x 4 uur x €50
Beschrijving en analyse kennis en ervaringen
(draaiboek)
Studiebijeenkomsten en symposia
Advieskosten

€ 20.000

Totaal

€ 59.000

€ 2.000

€ 8.000
€ 10.000
€ 4.000

5.2 Financiering van de investeringskosten
De investeringskosten worden gefinancierd uit een bijdrage door de Kesselse en Kessel
Eikse gemeenschap (via reserveringen/besparingen in het Sociaal domein), externe
subsidiënten (particuliere fondsen), de Gemeente Peel en Maas en de Provincie Limburg
binnen hun Sociale agenda.

Bron

Bedrage

Eigen bijdrage Kessel en Kessel Eik
Gemeente Peel en Maas
Externe fondswerving en sponsoring
Provincie Limburg Sociale agenda

€ 10.000
€ 15.000
€ 5.000
€ 29.000

Totaal

€ 59.000

5.3 Exploitatiekosten proeftuin WKK
De Stichting WKK ontvangt WMO subsidie op basis van haar (WMO)activiteiten en
voorzieningen die worden georganiseerd en aangeboden, zoals het maatjesproject en de pilot
Hulp in de huishouding.
De financiële afhandeling van de eigen bijdrage voor de hulpvrager en betaling van de
verleende hulp aan de hulpverlener gebeurt via een extern Landelijk Platform
Dienstenvouchers.
Inkomsten
WKK ontvangt WMO subsidie van de
gemeente Peel & Maas
Dorpsondersteuner werkt voor beide
kernen

2016
€ 30.000

2017
€ 30.000

Structurele bijdrage Dorpsdagvoorziening
Kessel-Kessel Eik en subsidie derden
(Proteion Welzijn)
Eigen bijdragen deelnemers
Maatjesproject

€ 7.500

€ 7.500

€ 1.500

€ 1.500

Totaal

€ 39.000

€ 39.000

€ 4.500

€ 4.500

€ 1.500
€ 35.000

€ 1.500
€ 35.000

€ 3.000

€ 3.000

€ 44.000

€ 44.000

Uitgaven
Huisvestingskosten uitvoeringsorganisatie
WKK
Kosten vrijwilligers Maatjesproject
Kosten Dorpsondersteuner (14 uur per
week)
Algemene activiteitenkosten/ onvoorzien
Totaal

6. Samenvatting
De Kesselse en Kessel Eikse gemeenschap wil gezamenlijk haar schouders zetten onder
een aantal Welzijn en Zorg gerelateerde projecten.
Deze projecten zijn het resultaat van het opstellen en uitvoeren van ontwikkelingsvisies in
beide gemeenschappen.
Het bestuur van de Stichting WKK vraagt voor de realisatie van deze proeftuin:
 aan de Gemeente Peel en Maas een eenmalige investeringsbijdrage van
€15.000 en een jaarlijkse subsidie van €30.000 en
 aan de Provincie Limburg een eenmalige investeringsbijdrage van totaal €
29.000 en een bijdrage aan de exploitatie- tekorten van totaal €5.000 per jaar
over een periode van twee jaar.

Namens het bestuur van de Stichting Dorpsoverleg Kessel, Stichting Dorpsoverleg Kessel
Eik en Stichting welzijn Kessel-Kessel Eik,

Gerald Driessen
Voorzitter
Dorpoverleg Kessel

Bert Kokshoorn
Voorzitter
Dorpsoverleg
Kessel-Eik

Ger de Vlieger
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Bijlage 1:
Stichting Welzijn Kessel-Kessel Eik als onderdeel van Dorpsontwikkelingsvisie Kessel
2025
In 2015 heeft een initiatiefgroep, onder leiding van het Dorpsoverleg Kessel, een onderzoek
gedaan naar de leefbaarheid en het burgerschap in Kessel. De inwoners van Kessel zijn in
het algemeen zeer tevreden over hun dorp, maar geven ook aan nog verbeterpunten te zien.
Een zestal thema`s werden gedefinieerd waarover de inwoners met elkaar in gesprek wilden
gaan. De initiatiefgroep wilde weten hoe en wat er nog verbeterd zou kunnen worden om
Kessel in 2025 nog leefbaarder en toekomstbestendiger te maken.
Deze zes thema’s zijn ondergebracht in drie pijlers:
1. Economische pijler
a. Thema Accommodaties en Voorzieningen
b. Thema Ondernemerschap, Recreatie en Toerisme
2. Sociale pijler
a. Thema Welzijn en Zorg
b. Thema Verenigingen, Stichtingen en Vrijwilligers
3. Fysieke pijler
a. Thema Wonene en Woonomgeving
b. Thema Infrastructuur, Openbaar gebied en Natuur
De resultaten van de bovengenoemde dorpsgesprekken zijn vastgelegd in een
Dorpsontwikkelingsplan Kessel 2025 (zie bijlage 2).
Hierin worden plannem genoemd die nu worden omgezet in concrete projecten.
De WKK is één van de resultaten/ projecten van het Dorpsontwikkelingsplan Kessel
2025.
De dorpsondersteuner wordt ondergebracht bij de WKK en heeft tegelijkertijd ook een taak
naar verdere invulling van andere onderdelen uit het Dorpsontwikkelingsplan Kessel 2025.
Maar zonder een goede organisatie is de kans op borging van de resultaten uit deze
projecten gering. Daarom hebben wij voor de volgende organisatie structuur gekozen met
professionele ondersteuning:

Stichting Dorpsoverleg Kessel
(Dorpsontwikkelingsvisie Kessel
2025)

Werkgroep Communicatie

Professionele
Dorpsondersteuner

en PR

Economische Pijler

Sociale Pijler

Fysieke Pijler

Stichting Welzijn Kessel-Kessel Eik
Projecten

Dorpsondersteuner
Pilot Hulp in de Huishouding

Projecten

Maatjesproject WijSamen

Bovengenoemde pijlers worden aangestuurd door drie “Ambassadeurs” die verantwoordelijk
zijn voor de uitvoering van hun specifieke projecten. Per project stellen zij een werkgroep
samen van belanghebbenden in dit project. De Ambassadeur zorgt voor voortgang in het
project en rapporteert hierover periodiek aan het bestuur van het lokale Dorpsoverleg.
Deze ambassadeurs worden in dit proces bijgestaan door de Werkgroep Communicatie en
PR die zorgdraagt voor voldoende en juiste communicatie over deze projecten naar de
lokale gemeenschap of andere belanghebbenden.
Om de voortgang van al deze projecten te borgen is professionele ondersteuning
noodzakelijk. Een kernorganisatie (Stichting Welzijn Kessel-Kessel Eik) wijst deze
onafhankelijke professionele ondersteuner aan, die als ZZP-er allereerst zal starten bij de
invulling van de pilot “Hulp in de huishouding” . Na afronding hiervan zal de
Dorpsondersteuner zich ontwikkelen naar een rol van ondersteuner van de totale Vitale
Gemeenschap, rapporterend aan het bestuur van het dorpsoverleg Kessel en Kessel-Eik.
Op bovengenoemde wijze gaan wij, nadat de Dorpsontwikkelingsvisie voor Kessel 2025 is
vastgesteld, direct verder met de invulling en borging van genoemde projecten.
Hiervoor dienen we niet alleen het operationele/uitvoerende deel van het project vast te
stellen, maar ook dienen we aan te geven hoe we de financiering hiervan denken te
realiseren. Dit is beschreven in bovenstaand project.

4. MAATJESP

ROJECT:

“WIJ SAMEN”

Maatjesproject in Kessel- Kessel Eik
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1.

Inleiding

Toen in 2007 de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) werd ingevoerd was de
doelstelling: “meedoen van alle burgers aan alle facetten van de samenleving, al dan niet
geholpen door vrienden , familie of bekenden. Dat is de onderlinge betrokkenheid tussen
mensen”.
Maatjesprojecten passen hierin uitstekend. Enerzijds omdat deze projecten mikken op
participatie en zelfredzaamheid. Anderzijds omdat de burger zelf zijn verantwoordelijkheid
kan nemen voor de samenleving en een deel van zijn tijd vrijwillig kan inzetten om een ander
te helpen.
In deze maatjesprojecten worden vrijwilligers een-op-een gekoppeld aan iemand die op
bepaalde punten in het leven een coach, mentor of maatje nodig heeft. Deze projecten
versterken de verbondenheid in de lokale samenleving.

2.

Dorpsontwikkelingsplan Kessel-Kessel Eik

In Kessel is een projectgroep gestart die met burgers wil gaan nadenken over de toekomst
van Kessel in 2025. Deze projectgroep heeft een zestal thema’s gedefinieerd waarbinnen via
Dorpsgesprekken verdere invulling moet worden gegeven aan Kessel 2025. Uit het
Dorpsgesprek met als thema “Welzijn en Zorg” is de behoefte naar voren gekomen voor een
Maatjesproject in Kessel-Kessel Eik.
In dit voorstel willen we dit project verder uitwerken. Dit project past perfect in de
toenemende beweging de verantwoordelijkheid voor welzijn en zorg steeds lager in de
gemeenschap te leggen. Zo’n maatjesproject draait volledig op vrijwilligers die iets willen
betekenen voor mensen die in moeilijke omstandigheden verkeren, of die geïsoleerd zijn
geraakt of gewoon op zoek zijn naar hulp.
Wij denken dat professionele begeleiding van deze vrijwilligers een belangrijke voorwaarde
is voor het slagen van een goede koppeling tussen de hulpvrager en de vrijwillige
hulpverlener.

3.

Maatjesprojecten algemeen

Het Oranjefonds en het Verwey-Jonker Instituut hebben voor de ontwikkeling van een
maatjesproject een aantal elementen benoemd waaraan we moeten denken om te komen tot
een succesvolle implementatie:
3.1

3.2

Vrijwilligerswerk is maatwerk
 Voor een duurzame relatie is het belangrijk veel tijd te besteden aan een goede
koppeling tussen vrijwilliger en deelnemer. Houdt bij het matchen vooral
rekening met vergelijkbare interesses, humor en ideeën.
 Voor een duurzame relatie tussen vrijwilliger en deelnemer is op regelmatige
basis persoonlijk contact nodig, over een langere periode.
Zorg voor een perfecte match
 De vrijwilliger moet bereid zijn tijd vrij te maken en moet zich goed kunnen
verplaatsen in de positie van het maatje. Maatjes moeten zich openstellen voor
feedback en verantwoordelijkheid nemen voor het bereiken van gestelde
doelen.



3.3

Denken in kansen als vrijwilliger in plaats van problemen. Het meest succesvol
zijn koppelingen waarbij maatjes kunnen schakelen tussen ondersteunende en
actieve begeleidingsstijlen.
Goede organisatie is noodzakelijk
 Dit project moet passen in het geheel om het welzijn van de Kessel- en
Eikenaren te bevorderen. Samenwerking met andere welzijn bevorderende
activiteiten is hiervoor nodig. Wij denken hierbij het (professioneel versterkte)
Infoloket Kessel-Kessel Eik als intermediair in te zetten.

Samenvattend:
Verbeterde sociale contacten met anderen zijn belangrijke winstpunten voor deelnemers aan
maatjesprojecten. Veel deelnemers zoeken een maatje omdat ze behoefte hebben aan meer
sociaal contact en hun eenzaamheid willen bestrijden. Door samen leuke activiteiten te
ondernemen en door een prettig en gezellig contact met een maatje, groeit bij deelnemers
het sociaal kapitaal.
Maatjesprojecten leveren waardevolle bijdragen aan zowel de deelnemer als vrijwilliger. Elk
maatjesproject draagt bij aan het verbeteren van het zelfvertrouwen, betere omgangsvormen
of aan een beter sociaal contact. Maatjesprojecten bevorderen de sociale en
maatschappelijke participatie, maar helpen bovenal mensen met een hulpvraag.

4.

Maatjesproject Kessel - Kessel Eik

Ook in Kessel-Kessel Eik hebben mensen behoefte aan gezelschap van anderen: voor een
praatje of om samen iets te ondernemen. Sommige mensen kunnen zich ook alleen voelen,
omdat de contacten met eventuele vrienden, kennissen en buren op een laag pitje staan of
zijn verwaterd. En juist die gewone, ontspannen ontmoetingen missen ze. Dit kunnen
mensen van alle leeftijdscategorieën zijn. Van jong tot oud! Het een-op-een contact is hierin
belangrijk!
De vrijwillige hulp kan onder meer bestaan uit een wandeling maken, samen fietsen,
aanwezig zijn en een praatje maken, ergens een kopje koffie gaan drinken, assisteren bij
activiteiten, een spelletje doen, samen boodschappen doen, meegaan naar een ziekenhuis
afspraak, etc. Ook kunnen vrijwilligers die handig zijn, misschien een karweitje in of rondom
de woning uitvoeren, die de deelnemer zelf niet (meer) kan doen.
Binnen deze informele zorg/hulp zijn al diverse organisaties die dit soort hulp aanbieden,
zoals de Zorgondersteuner, Humanitas, Wel.kom, De Zonnebloem, etc.
Het Maatjesproject Kessel - Kessel Eik wil zich juist inzetten voor mensen, die buiten
deze organisaties/doelgroepen vallen en die de voorkeur geven aan één-op-één
ondersteuning.

4.1

Stappenplan

Om bekendheid te geven aan het Maatjesproject willen wij de volgende stappen
ondernemen:

1. Bekendheid maken voor het Maatjesproject Kessel -Kessel Eik door een advertentie te
plaatsen in bijvoorbeeld Peel & Maas Nieuws (Op Den Baum) en eventueel in het
Zondagnieuws.
2. Mensen die interesse hebben in het Maatjesproject kunnen contact opnemen met het
Infoloket Kessel-Kessel Eik of de Dorpsondersteuner. Dit geldt zowel voor de mensen die
vrijwillige hulp willen aanbieden (maatje/vrijwilliger), alsook voor de mensen die deze hulp
willen ontvangen (maatje/deelnemer).
3. Er wordt gebruik gemaakt van een digitaal platform (Buurtplein Kessel-Kessel Eik) door
de vrijwilligers en de deelnemers.
4. Met beide partijen vindt door de Dorpsondersteuner of de Infoloket-coördinator eerst een
persoonlijk gesprek plaats, waarbij een vragenlijst wordt ingevuld om zodoende inzicht te
krijgen in de persoon (levensstijl en interesses) en de wensen voor vrijwillige hulp.
5. Wanneer er een mogelijke match is gevonden, kan een afspraak worden gemaakt om de
personen kennis met elkaar te laten maken.
6. Indien er een “klik” is tussen de personen, kunnen ze onderling afspreken wanneer en
hoe vaak ze elkaar gaan zien en voor welke periode. Dit kunnen zij onderling bepalen.
7. Mocht de “klik” er niet zijn tussen de beide personen, dan gaat de Dorpsondersteuner of
de vrijwilliger van het Infoloket onderzoeken of een andere persoon uit het bestand beter
past.
8. Bijgehouden moet worden welke personen aan elkaar gematcht zijn en voor welke
periode, zodat de coördinator weet welke personen nog of weer beschikbaar zijn voor
vrijwillige hulp.
9. De Dorpsondersteuner/ het Infoloket is in ieder geval niet verantwoordelijk voor
geschillen die zich tussen de personen kunnen voordoen en is ook niet aansprakelijk
voor mogelijke schade die aangebracht zou kunnen worden.
10. De coördinator blijft op de achtergrond aanwezig voor eventuele vragen van de vrijwilliger
of deelnemer.

4.2

Opstartkosten van het maatjesproject

Initiatieven hebben een kans van slagen als ze gedragen worden door de lokale (Kessel/
Kessel Eik) gemeenschap. De gemeente moet hierin minder sturend of toetsend optreden
maar gaat meer ondersteunen, begeleiden en verbinden. Door het aanstellen van een
Dorpsondersteuner is de voorwaarde gecreëerd om lokale initiatieven te implementeren en
ook te borgen.
Het Maatjesproject Kessel-Kessel Eik is ontstaan uit een behoefte die gevoeld wordt bij
inwoners in Kessel-Kessel Eik. Ook vanuit de Gemeente zijn signalen ontvangen van
mensen uit de kernen Kessel en Kessel Eik die op zoek zijn naar een coach, hulp of mentor.
Vanuit Vorkmeer is er hierover overleg geweest met het Infoloket en de
Dorpsdagvoorziening in Kessel-Kessel Eik.
Wij willen het maatjesproject lanceren vanuit het Infoloket, ondersteund door een betaalde
coördinator. Deze coördinator verzorgt samen met het Infoloket intake gesprekken met de
vrijwilliger en de deelnemer aan het maatjesproject. Tevens zorgt de coördinator voor een
digital platform (buurtplein Kessel-Kessel Eik) waarop vraag en aanbod gematcht kan
worden.
Om dit project goed neer te zetten en tevens voorbereidingen te maken om dit (eventueel) uit
te rollen over andere kernen binnen de Gemeente peel en Maas verwachten we zes

maanden nodig te hebben. De coördinator zal gemiddeld een dag per week hieraan gaan
besteden. Het uurtarief voor de zelfstandige (ZZP-er) begroten we op €42,50 per uur,
excl.BTW.
Na deze opstartfase moeten we het project gaan borgen, operationeel en financieel.
Operationeel blijft de Dorpsondersteuner/Infoloket de toegangspoort tot het Maatjesproject
en komt de financiering gedeeltelijk uit reserveringen die we kunnen realiseren bij andere
activiteiten in het sociaal domein (b.v. Dorpsdagvoorziening). Tevens wordt gedacht aan een
vrijwillige bijdrage door de deelnemers aan het maatjesproject van €50 per jaar.
Hiermee kunnen we een overzicht maken van de eenmalige opstartkosten en de jaarlijks
terugkerende kosten van het Maatjesproject.
Eenmalige opstartkosten
Begrote
Opmerkingen
kosten
Personeelskosten
€8.840 6 mnd. X 1 dag /week x 8 uur x€42,50 per
uur
Interviews, matching,
Digitale informatie via het
€2.000 Begrote kosten (Cubigo of website based
Buurtplein Kessel-Kessel Eik
Buurtplein)
PR, marketing, promotie,..
€2.000 Folders, flyers, ….
Onvoorzien 9%
€1.160
Totaal
€14.000
Doelstelling moet zijn na 6 maanden, minimaal 10 inwoners via dit maatjesproject te
bedienen.
Jaarlijks terugkerende kosten

Personeelskosten
Bijdrage kosten digitaal
Buurtplein Kessel-Kessel Eik
PR, marketing, promotie,..
Totaal
4.3

Begrote
Opmerkingen
kosten
€5.100 2 à 3 dagdelen van 4 uur per dag per
maand
€400 Begrote kosten
€1.000 Folders, flyers, ….
€6.500

Financiering van het maatjesproject in Kessel-Kessel Eik

De eenmalige en jaarlijkse kosten kunnen als volgt gefinancierd worden:
Eenmalige kosten
Bijdrage DDV (Reservering op lopende
kosten)
Cofinanciering Gemeente Peel en Maas
Totaal
Jaarlijkse kosten
Structurele bijdrage DDV (nog goed te
keuren)
Bijdrage deelnemers (minimaal 30 à €50)
Totaal

€7.000
€7.000
€14.000
€5.000
€1.500
€6.500

5.0 Samenvatting
Hechte dorpsgemeenschappen ontstaan niet bij de gratie van beleid, maar omdat de
inwoners van de dorpen zich betrokken voelen! De invulling van het maatjesproject kan hier
weer een voorbeeld van worden.
Bij het Dorpoverleg Kessel en Kessel Eik, Vorkmeer, de Stichting Dorpdagvoorziening, de
Dorpsondersteuner en het Infoloket is er draagvlak om dit initiatief te gaan realiseren.
Hiervoor vragen wij aan de Gemeente Peel en Maas een eenmalige bijdrage van €7.000 om
dit project op te starten.
Na deze eenmalige opstartkosten kunnen de jaarlijks terugkerende kosten gefinancierd
worden uitreserveringen bij andere activiteiten in het Sociaal domein (b.v. DDV KesselKessel Eik, Hulp in de Huishouding project,…)
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1. Inleiding
Burgers, verenigingen of ondernemers die een project willen opstarten hebben geld nodig.
Maar hoe kom je daaraan nu de gemeente de subsidiekraan steeds verder dicht draait?
Een probleem dat ook reeds is gesignaleerd in de themagesprekken bij de opstelling van de
Dorpsontwikkelingsvisie Kessel 2025.
Hoe kunnen we zorgen voor een duurzaam, lokaal fonds waaruit een bijdrage wordt verleend
aan initiatieven om het merk Kessel nog beter op de kaart te zetten?
Nu worden evenementen en initiatieven nog op een ad-hoc basis, vaak door een beperkt
aantal ondernemers of partikulieren, gefinancierd.
In dit project wordt een voorstel gedaan om te komen tot een lokaal fonds waaraan
ondernemers (en eventueel partikulieren) naar evenredigheid gaan bijdragen. Uit deze
middelen worden evenementen in en initiatieven uit het dorp mede gefinancierd. Dit alles om
het merk Kessel te promoten en de levensvatbaarheid van Kessel in de toekomst te borgen.

2. Relatie tussen het Dorpsontwikkelingsplan Kessel 2025 en dit project
Medio 2014 is onder leiding van het Dorpsoverleg Kessel gestart met de opzet van een
Dorpsontwikkelingsvisie Kessel 2025. Uit een enquete onder de Kesselse bevolking zijn een
zestal hoofdthema’s naar voren gekomen, die in dorpsgesprekken verder uitgediept zijn.
Eén daarvan is het thema Verenigingen, stichtingen en vrijwilligers. In dit dorpsgesprek is de
wens, behoefte en noodzaak voor een nauwere samenwerking tussen verenigingen en
ondernemers sterk naar voren gekomen. Veel projecten, vaak geïnitieerd door de Stichting
ZO Kessel, lopen reeds in Kessel, maar kampen met een te smal financieel draagvlak bij alle
ondernemers. Het zijn vaak dezelfde ondernemers, vrijwilligers van verenigingen en
particulieren die hier voor een financieel draagvlak zorgen. Daar proberen we via dit project
een verandering in aan te brengen: Alle ondernemers in Kessel gaan jaarlijks naar
evenredigheid bijdragen aan een promotiefonds om Kessel als historisch Maasdorp
op de kaart te zetten. Daarvoor mogen zij verwachten dat door vrijwilligers (van
verenigingen, stichtingen of particulieren) ondersteuning wordt gegeven bij de uitvoering van
(jaarlijks terugkerende) evenementen of activiteiten.

3. Promotiefonds: Kessel historisch Maasdorp
3.1 Algemeen
Nu Kasteel De Keverberg is herbouwd moet Kessel hiervan optimaal economisch gaan
profiteren. Wat goed is voor “het Kasteel” moet ook goed zijn voor de ondernemers in
Kessel. Dat kunnen we alleen maar bereiken als de samenwerking tussen alle
belanghebbenden nog verder verbeterd gaat worden.
Daarvoor zullen we o.a. moeten werken aan de samenwerkingsbereidheid tussen de
partijen, zullen we samen een integrale visie op Kessel moeten gaan formuleren, zorgen
voor een professionele aanpak en er voor zorgen dat er middelen aanwezig zijn. Met het
Dorpsontwikkelingplan Kessel 2025 zijn hiervoor reeds de eerste serieuze stappen gezet. Nu
komen we in de project- en uitvoeringsfase van dit plan.
Dit alles onder het motto: Samenkomen is het begin, samenblijven geeft voortgang,
maar samenwerken betekent succes.
Alleen dan kunnen wij helpen bij de invulling van de economische ambities van de
winkeliers/ ondernemers in Kessel en creëren wij met z’n allen een leefbaar en
toekomstbestendig Kessel.

3.2 Wat gaan we doen?
Even een zijsprong:
In 2013 hebben alle ondernemers in het centrum van Panningen besloten om bij te dragen aan
een ondernemersfonds ter financiering van lokale activiteiten en evenementen. Dit gebeurt via
een reclamebelasting opgelegd door de gemeente Peel en Maas aan ondernemers in een
afgebakend gebied in het centrum van Panningen. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk
gemaakt van het gebruikersdeel van de WOZ waarde van het pand/winkel van waaruit
bedrijvigheid plaatsvindt. Alle ondernemers doen hieraan mee. Er zijn geen freeriders.
Dit idee zou ook toegepast kunnen worden in de kern Kessel, echter niet als een
reclamebelasting, maar als een WOZ-gerelateerde bijdrage aan het Promotiefonds Kessel
historisch Maasdorp.
Tevens kunnen burgers, bedrijven en de Gemeente ook geld stoppen in dit fonds. Het moet een
lokaal fonds worden van Kessenaren voor Kessel. Een fonds met een zo breed mogelijk
draagvlak binnen de Kesselse gemeenschap.
3.3 Hoe geven we hieraan invulling?
Het doel van dit project is om alle winkeliers, horeca en overige publieksgerichte
dienstverleners te laten bijdrage aan dit promotiefonds. Als we dit doen moet er een
gemeenschappelijke basis gevonden worden waarmee deze bijdrage berekend kan worden.
Wij stellen voor om het gebruikersdeel van de WOZ waarde van de onderneming hiervoor te
gaan gebruiken.
In figuur 1 is een concept model uitgewerkt. De bijdrage aan het promotiefonds is minimaal
€250,- en maximaal €700,- per jaar. Alle ondernemers betalen tot een WOZ-waarde van
€200.000 een vaste bijdrage van €250,-. Daarna wordt een opslag van €2,- per €1000,WOZ-waarde berekend, tot een maximum bijdrage aan dit promotiefonds van €700,- per
jaar.
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Indien we als afbakening die ondernemers meenemen die binnen het gebied Beeselseweg,
Schijfweg, Baarloseweg tot Onderste Markt liggen, levert dit een bijdrage aan het
promotiefonds op van €12.500 per jaar

Getracht wordt dit bedrag verder te verhogen door ook ondernemers buiten dit gebied op
eenzelfde basis (vrijwillig) te laten bijdragen aan dit fonds. Ook partikulieren of verenigingen
kunnen op vrijwillige basis bijdragen aan dit fonds.
Een structurele bijdrage vanuit de Gemeente (b.v €2.500), over een nader af te spreken
periode (b.v 2 jaar), voor dit initiatief moet onderzocht worden.

4. Wat gaan we met deze middelen doen?
Het fonds geeft een financiële bijdrage aan een aantal inhoudelijke doelstellingen:






Het mede realiseren van een aantrekkelijke kern Kessel voor bezoekers, maar ook
voor onze eigen inwoners
Het bevorderen en versterken van het economisch functioneren van de kern Kessel
door financieel bij te dragen aan evenementen en activiteiten in Kessel
Het verbeteren van de leefbaarheid in Kessel in algemene zin
Het verhogen van de organisatiegraad en onderlinge samenwerking van
ondernemers, in nauwe samenwerking met bestaande organisaties (bv. ZO Kessel)
Zorgen voor een goede interne en externe communicatie

Maar heeft ook een aantal organisatorische doelstellingen:




Versterken van het overleg tussen de diverse partijen (Gemeente, ondernemers en
burgers (Dorpsoverleg Kessel))
Samenwerken met de Retailgroep in Peel en Maas
Aansturen van de organisatie (werkgroep) om bovenstaand te realiseren.

5. Kosten en financiering
Bewust is gekozen voor een hoge mate van vrijwilligheid bij de ondernemers om deel te
nemen aan dit promotiefonds. Doelstelling moet zijn om vanuit dit fonds jaarlijks door alle
ondernemers in Kessel, naar evenredigheid, te laten bijdragen aan evenementen en
activiteiten. In plaats van op een ad-hoc basis, individueel bij te dragen aan deze
evenementen draagt iedereen nu bij aan een leefbaar en toekomstbestendig Kessel. Geen
free-riders meer.
Voorgesteld wordt dat dit fonds beheerd wordt door de Stichting ZO Kessel, een
samenwerkingsverband van Ondernemers in Kessel. Verzoek tot een financiële bijdrage aan
een evenement of activiteit loopt via het bestuur van deze Stichting.
Het Dorpsoverleg Kessel zal in de uitvoering van haar Ontwikkelingsplan Kessel 2025
onderzoeken welke structurele financiële bijdrage er vanuit de Gemeeente Peel en Maas
mogelijk is. Dit verzoek zal gelimiteerd zijn in de tijd (aantal jaren) en moet gezien worden als
een ondersteuning zoals die door het Centrum Management Panningen ontvangen is bij het
opzetten van haar organisatie.
Via de promotiebijdrage door Kesselse ondernemers, eventuele sponsoring door derden en
(tijdsgebonden) Gemeentelijke subsidie kunnen jaarlijks voldoende middelen gecreëerd
worden om via aansprekende evenementen, Kessel nog beter op de kaart te zetten en de
ondernemers te helpen bij de invulling van hun economische ambities.
Ook andere zaken zoals genoemd in paragraaf 4 zullen meegenomen worden ter
financiering.

6. Samenvatting
Via dit project “Promotiefonds Kessel historisch Maasdorp” denken wij jaarlijks tussen de
€(10.000 – 15.000) beschikbaar te maken voor medefinanciering van voor Kessel belangrijke
evenementen. Hierbij moet b.v. gedacht worden aan “Belaef Kessel” en “Culinair Kessel”;
twee evenementen die zeker gecontinueerd moeten worden. Na de herbouw van Kasteel De
Keverberg zullen ook rond dit historisch monument zeker in de nabije toekomst nieuwe
evenementen gaan ontstaan die vanuit dit fonds financieel mee ondersteund kunnen
worden.
Vanuit het Dorpsoverleg Kessel zal een van de drie “Ambassadeurs” dit project gaan
begeleiden en te zijner tijd zorgen voor borging binnen de Stichting ZO Kessel.
Alweer een mooi initiatief om extra uitstraling te geven aan ons historisch Maasdorp Kessel.
Een project dat ook perfekt past bij alle inspanningen om het merk Kessel op de kaart te
zetten. Een project vanuit de Kesselse gemeenschap, voor de Kesselse gemeenschap en
uitgevoerd door de Kesselnaren zelf. Een voorbeeld van zelfsturing in een van de kernen
van Peel en Maas.

Initiatiefnemers:
Stichting Dorpsoverleg Kessel
Stichting ZO Kessel
Retailgroep Peel en Maas, kern Kessel
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1. Inleiding
Anno 2015 komen er andere tijden aan! Vergrijzing, ontgroening, krimp, veranderende
behoefte bij inwoners en leefstijlen en een terugtredende overheid: onomkeerbare
ontwikkelingen!
Dit hebben we ook reeds gesignaleerd in de themagesprekken bij de opstelling van de
dorpsontwikkelingsvisie Kessel 2025. Scholen, kerken, (sport)verenigingen maar ook
gemeenschapshuizen zullen geconfronteerd worden met deze nieuwe tijd. Tijd dus om ons
eens een spiegel voor te houden met de vraag: Welke accommodaties en voorzieningen
hebben Kessel en Kessel Eik nu en wat hebben we nodig in 2025?

2. Relatie tussen het Dorpsontwikkelingsplan Kessel 2025 en dit integrale
accommodatieplan
Medio 2014 is onder leiding van het Dorpsoverleg Kessel gestart met de opzet van een
Dorpsontwikkelingsvisie Kessel 2025. Uit een enquete onder de Kesselse bevolking zijn een
zestal hoofdthema’s naar voren gekomen, die in dorpsgesprekken verder uitgediept zijn.
Eén daarvan is het thema Accommodaties en Voorzieningen. Uit het dorpsgesprek over dit
thema is de vraag naar voren gekomen of er een inventarisatie gemaakt kan worden naar
vraag en aanbod van accommodaties in Kessel, nu (2015) en in 2025. Het DOK is
voorstander om in dit proces ook de accommodaties en voorzieningen in Kessel Eik mee te
nemen. Daarvoor hebben wij het bestuur van het Dorpsoverleg Kessel Eik benaderd. Voor
dit gezamenlijk project blijkt ook in Kessel-Eik voldoende draagvlak te zijn.

3. Trends en ontwikkelingen gemeenschapsaccommodaties
3.1 Algemeen
Een van de meest dominante maatschappelijke ontwikkelingen in de komende jaren is dat
mensen meer voor elkaar willen gaan betekenen. De Participatiewet en de
zelfsturingsgedachte in de Gemeente Peel en Maas spelen perfekt in op deze veranderingen
in de samenleving. Voor het gemeenschaphuis is hierin vaak een belangrijke funktie
weggelegd in de ontwikkeling van de lokale gemeenschap. Activiteiten, verenigingsleven en
vrijwilligerswerk moeten we zoveel mogelijk laten plaatsvinden vanuit dit gemeenschapshuis.
3.2 Financieel
Algemeen gesteld kost het steeds meer moeite om de exploitatie van een gemeenschapshuis
sluitend te krijgen. Gemeentelijke subsidies drogen op en het aantal gebruikers van de
accommodatie neemt steeds verder af. Vaak voldoet de accommodatie ook niet meer aan de
wensen van de verenigingen en gebruikers. Ook is er vaak een versnippering te zien van
voorzieningen en activiteiten over allerlei aparte gebouwen (“elke vereniging zijn eigen
accommodatie”). Vraag is natuurlijk of deze accommodaties allemaal ten koste van één
multifunctionele accommodatie/ gemeenschapshuis moeten verdwijnen. Een consolidatie of een
effectiever gebruik kan een mogelijke oplossing zijn voor een onrendabel gemeenschapshuis.
3.3 Uitgangspunten en doelstellingen
3.3.1 Algemeen
Het doel van een accommodatieplan moet zijn de huidige en toekomstige behoeften aan
voorzieningen/accommodaties voor activiteiten van verenigingen en stichtingen in beeld te
brengen.Daarvoor zal soms over de grens van de eigen accommodatie heen gekeken

moeten worden om slimme combinaties te durven onderzoeken. Door samenwerking en
overleg kan zo een visie op voorzieningen en accommodaties ontwikkeld worden.
In het accommodatieplan wordt een inventarisatie gemaakt van de huidige en toekomstige
accommodatiebehoeften en de mate van het gebruik hiervan. Doel moet zijn om via slimme
samenwerking te komen tot duurzame exploitatie van de gemeenschappelijke
accommodatie(s). Belangrijk hierin is dat de besturen van de diverse verenigingen uit de
schaduw van hun eigen verenigingsbelang moeten durven stappen. Verenigingen met hun
eigen accommodatie onderschatten vaak het belang van samenwerking om te komen tot
een, voor de gemeenschap, ideale oplossing. Ook zullen we in het accommodatieplan
rekening moeten houden met kleine initiatieven en activiteiten. Ook zij dienen hun plaats te
krijgen in het integrale accommodatieplan.
3.3.2 Wat wil Kessel en Kessel-Eik?
De vraag die beide kernen zich moeten stellen is wat we nodig hebben qua accommodaties
om ons prettig te voelen. Die vraag kunnen we alleen zelf beantwoorden. Uiteindelijk is het
hebben van een gemeenschapshuis geen doel, maar een middel voor het bereiken van
gemeenschappelijke doelen die vastgelegd zijn in de Dorpsontwikkelingsvisie van Kessel-Eik
en in de Dorpsontwikkelingsvisie Kessel 2025. De vraag is of de burgers van Kessel en
Kessel-Eik zelf een gemeenschapshuis willen en zo ja, hoe organiseren we zelf de
levensvatbaarheid hiervan?
De Gemeente Peel en Maas speelt hierin een belangrijke rol. Zij zal zeker meewerken aan
eenmalige investeringen om de bruikbaarheid van een gemeenschapshuis te verbeteren.
Maar alleen als er voldoende draagvlak is bij de gemeenschap. En er rekening wordt
gehouden met toekomstige behoeften en activiteiten. Maar uiteindelijk moet na deze
eenmalige investeringen ook een duurzame dekkende exploitatie mogelijk zijn.
Het instandhouden van een gemeenschapshuis is in eerste instantie een taak van de
gemeenschap zelf! Nu moeten we de kansen grijpen om knelpunten in de toekomst te
voorkomen. Maak van de vergrijzing en ontgroening een kans, in plaats van het te zien als
een bedreiging.

4. Werkwijze voor het opstellen van een

integraal accommodatieplan Kessel / Kessel Eik 2025
Globaal ziet de voorgestelde werkwijze er als volgt uit:






Het Dorpsoverleg Kessel heeft haar kernspecifieke Dorpsontwikkelingsvisie Kessel
2025 afgerond
Voer een inventarisatie van het huidige aanbod aan accommodaties in beide kernen
uit
Inventarisatie van de accommodatiebehoefte wordt bepaald via gesprekken met
verenigingen, stichtingen, ondernemers en inwoners
Verkennen en ontwerpen van mogelijke oplossingsscenario’s (mag creatief zijn, maar
moet helder en financieel haalbaar zijn!)
Maak een keuze (1 à 2 scenario’s) en werk deze vervolgens uit. Investeringen die
gedaan moeten worden is één, maar het allerbelangrijkste is een toekomstbestendige
exploitatie!

Voorwaarden om dit proces tot een goed einde te brengen zijn:


Vorm een Werkgroep bestaande uit een (bij voorkeur) onafhankelijke voorzitter
(Ambassadeur Economische Pijler) en gekwalificeerde leden uit beide kernen




Opdracht aan deze Werkgroep is het opstellen van een breed gedragen integraal
accommodatieplan
Hierbij moet wel aan een aantal uitgangspunten/randvoorwaarden worden voldaan:
o
o
o
o
o



Acceptabele ligging en bereikbaarheid van de gemeenschapsaccommodaties
Kom tot betaalbare accommodaties voor de gebruikers
Kostendekkende exploitatie moet mogelijk zijn
Houd rekening met flexibel gebruik van gemeenschappelijke ruimten
Zorg voor financiering van het traject (kosten voor vergaderen, eventuele
dorpsbijeenkomsten, enquete, externe adviseur(s),..). Aan de gemeente Peel
en Maas is hiervoor een voorbereidingskrediet gevraagd en reeds toegezegd.

Belangrijke vragen die hierbij beantwoord moeten worden zijn:
o
o
o
o
o
o

Wie zijn de participanten aan een accommodatieplan en wat is ieders positie
en rol in dit proces?
Welke activiteiten vinden plaats in Kessel en Kessel Eik?
Welke beschikbare accommodaties zijn er in beide kernen? En wat is de staat
van onderhoud?
Wat zijn de ervaringen van de beheerders van de accommodaties? In gebruik
en exploitatie?
Hoe krijgen we de accommodatiewensen in beeld?
Hoe ziet het communicatieplan er naar de inwoners uit? Hoe houden we de
verenigingen, stichtingen, de Kesselse/ Kessel Eikse gemeenschap en
Gemeente goed geïnformeerd?

5. Kosten, financiering en timing
Bij het opstellen van een integraal accommodatieplan gaan wij er van uit dat hierbij
ondersteuning plaatsvindt vanuit de Gemeente / Gemeenschapsontwikkeling.
Ondersteuning door Sjaak Sluiters, vanuit Synthese, wordt hierbij zeer verwelkomd. Hij kan
voor een procesbegeleiding en rapportage van het project zorgen. Uitvoerende taken zullen
gedragen moeten worden door de leden van de Werkgroep zelf.
De kosten zoals die in paragraaf 4. zijn genoemd worden begroot op €2000.
Indien de Werkgroep rekening houdt met een bouwkundige inbreng (externe advieskosten)
voor de vertaling van de wensen en behoeften in haalbare scenario’s, komen hier nog eens
€4000 (ervaring Tienray/ Blitterswijck) bij.
Een voorbereidingskrediet is aangevraagd en toegekend door de Gemeente Peel en Maas,
specifiek in het domein Vitale Gemeenschappen. Binnen het Dorpsoverleg Kessel en Kessel
Eik zijn op dit moment géén middelen beschikbaar voor eventuele bijdrage aan dit project.
Het Dorpsoverleg Kessel wil de Dorpsontwikkelingsvisie Kessel 2025 in april 2016 afronden
en in mei aanbieden aan het College van Burgemeester en Wethouders. De
Dorpsontwikkelingsvisie van Kessel-Eik is reeds goedgekeurd en gaat nu naar de
uitvoeringsfase.
Het bovengenoemde project zal worden meegenomen als één van de projecten die in deze
visie uitgewerkt gaat worden.
De start van het project wordt bepaald door de tijd die nodig is om tot een goede bemensing
van de Werkgroep te komen.

6. Samenvatting
Het opstellen van een integraal accommodatieplan voor Kessel en Kessel-Eik heeft een
zekere urgentie. De Gemeente Peel en Maas heeft aangegeven de financiering van het
gemeenschapshuis “De Paort” eind 2017 te willen stoppen. Daarna is het aan de Kesselse
gemeenschap om zelf aan te geven wat er met “De Paort” gaat gebeuren en hoe de
gemeenschap de verantwoordelijkheid hiervoor denkt over te nemen.
Gepaste snelheid in dit proces om te komen tot een integraal accommodatieplan is gewenst,
echter zorgvuldigheid staat voorop.
Het Dorpsoverleg Kessel / Kessel Eik heeft van de Gemeente Peel en Maas reeds een
voorbereidingskrediet van €2000 ontvangen. Voor dekking van externe adviseurskosten zal
een separaat financieel beroep worden gedaan op de Gemeente, indien noodzakelijk.
Een mooi initiatief om extra uitstraling te geven aan een historisch Maasdorp. Een project dat
perfekt past bij alle inspanningen om het merk Kessel en Kessel Eik op de kaart te zetten.
Een project vanuit de gemeenschap, voor de gemeenschap en uitgevoerd door de inwoners
zelf. Alweer een voorbeeld van zelfsturing in twee kernen van de Gemeente Peel en Maas.

Namens
Stichting Dorpsoverleg Kessel
Voorzitter Gerald Driessen / Secretaris Ger de Vlieger/ Ambassadeur Peter van de Pas
Stichting Dorpsoverleg Kessel Eik
Voozitter Bert Kokshoorn

April 2016
*geinspireerd door de brochure “Meer dan de som der delen”: Dorpsaccommodatieplan
opgesteld door Spirato
Bijlage: Aanvulling door Sjaak Sluiters, Integraal Accommodatieplan Kessel 2015-2025

Bijlage Sjaak Sluiters:

Integraal Accommodatieplan
Kessel / Kessel Eik 2015-2025

Wat is een integraal Accommodatieplan?
De gemeenschap Kessel (verenigingen, vrijwilligers, initiatiefgroepen) brengt met een
accommodatieplan in beeld wat enerzijds de behoeften zijn aan activiteiten en voorzieningen
waarvoor accommodaties nodig zijn. Anderzijds wordt aangegeven wat de huidige accommodaties
zijn op het gebied van sport, onderwijs, zorg, welzijn, religie, cultuur en horeca. Op basis van deze
inventarisaties van vraag en aanbod worden één of meerdere toekomstscenario’s gemaakt van de
accommodaties in Kessel die voldoen aan slimme samenwerking, multifunctioneel gebruik,
duurzaamheid, gezonde exploitatie, bereikbaarheid, toegankelijkheid en betaalbaarheid.




Het gaat bij een accommodatieplan dus niet alleen om het gemeenschapshuis (cultuur).
Alle accommodaties zijn relevant waar gemeenschapsactiviteiten of –voorzieningen zijn
gehuisvest.
In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, gaat het bij een accommodatieplan niet
zozeer om de ‘stenen’ maar om de activiteiten en voorzieningen die je als gemeenschap
belangrijk vindt. Accommodaties kunnen daarvoor een middel zijn, geen doel.

Wat zijn de aanleidingen voor een integraal Accommodatieplan? (Waarom-vraag)
Uit de projectbeschrijving haal ik de onderstaande aanleidingen:
a. Veranderende behoeften voor vergrijzing en ontgroening, bevolkingskrimp en verandering van
leefstijlen (zie De Limburger, 3-11-2-15 “Sportclubs vrezen toekomst, dalende ledentallen en
terugtrekkende overheid voornaamste oorzaken”).
b. Exploitatietekort gemeenschapshuis De Poart
c. Overschot accommodaties kerk en school (Kessel Eik)
d. Verbindingen en samenhang accommodaties Kessel en Kessel Eik versus apart en eigen
identiteit
e. Samenhang tussen de verschillende sectoren onderwijs, sport, zorg, welzijn en cultuur.
Onder verenigingen, stichtingen en bewoners is nog geen groot gevoel van urgentie voor een
accommodatievraagstuk in Kessel. In de dorpsgesprekken over de Dorpsontwikkelingsvisie is een
aantal argumenten genoemd, zij het aarzelend:
- Het gemeenschapshuis De Poart, is qua indeling en inrichting gedateerd. Men is bekend met
het exploitatietekort, maar dat wordt nog vooral gezien als een probleem van de gemeente.
- De kerkgebouwen van Kessel en Kessel Eik hebben een overcapaciteit. Onduidelijk is of
beide parochies moeite hebben met de exploitatie of de toenemende onderhoudslasten. Ook
hiervoor geldt, van wie is dit probleem: gemeenschap Kessel (kerkbestuur) of Bisdom
Roermond?
- Versnippering, heel veel activiteiten vinden plaats in verschillende gebouwen in Kessel.
Het beheer van een aantal accommodaties ligt bij verenigingen (buitensportaccommodaties,
os Knip, Zwembad ’t Meulepaedje). Dan is er sprake van een grote betrokkenheid.
Veel andere accommodaties zijn eigendom van de Gemeente of de Woningstichting Kessel.
De verantwoordelijkheid voor dit vastgoed (o.a. school, gymzaal, De Poart, De Merwijck, Hof
van Kessel,..) wordt veel minder door de gemeenschap ervaren.

Wie zijn de kernpartners in het Integraal Accommodatieplan? (Wie en hoe
vraag).
Het Dorpsoverleg Kessel en Dorpsoverleg Kessel Eik zijn de initiatiefnemers en onafhankelijke
kartrekkers van dit project. Een integraal Accommodatieplan Kessel heeft alleen kans van slagen als
de belangrijkste partijen van het maatschappelijk vastgoed in Kessel bereid zijn om mee te doen. Dat
zijn volgens mij o.a.:
- De Merwijck (Woningstichting Kessel of hoofdhuurder(s))
- Hof van Kessel (Woningstichting Kessel of hoofdhuurder(s))
- De Poart (Gemeente)
- Voetbalvereniging
- Tennisvereniging
- Basisscholen (Kessel + Kessel Eik)
- Parochies (Kessel + Kessel Eik)
- Os Knip
- Sportzaal (Hoofdhuurder of Gemeente)
- Stg. Gemeenschapshuis Kessel Eik.
Niet iedereen zal vanaf het begin de urgentie onderschrijven en ervaren. Geef partijen ruimte om
gedurende het proces aan te sluiten, maar start met circa ¾ deel van de kernpartners. Het doel van
een Integraal Accommodatieplan is ook om de samenwerking te stimuleren en een voedingsbodem te
creëren voor nieuwe initiatieven.

Beoogde resultaten
De opdracht aan de Werkgroep Integraal Accommodatieplan is tweeledig:
1. het in kaart brengen van behoefte aan en aanbod van accommodaties in Kessel en Kessel
Eik.
2. Ontwikkel scenario’s (één of meerder voorkeursscenario’s) van accommodaties die voldoen
aan de uitgangspunten/randvoorwaarden (zie blz.3 projectbeschrijving).
Hier zou ik de opdracht toe beperken en voor de uitwerking van een of meerdere scenario’s in
schetsplannen een of meerdere projectgroepen in het leven roepen. Het is mogelijk dat er zich
verschillende typen scenario’s of opties aandienen b.v.:
a. Scenario van cultuur- zorg- en welzijn
b. Scenario van buiten- en binnensport met onderdelen cultuur
c. Scenario van binnensport en cultuur etc. etc.

Begroting
De ondersteuning van de gemeente en de Werkplaats Gemeenschapsontwikkeling (door mij) is
gefinancierd en drukt niet op deze activiteitenbegroting.
De Werkgroep Integraal Accommodatieplan dient wel rekening te houden met een bouwkundige
inbreng voor de vertaling van de wensen en behoeften in haalbare scenario’s. In kleine dorpen als
Tienray en Blitterswijck bedroegen die externe advieskosten circa 3000,- (excl BTW). In een grote
kern als Kessel kun je dan uitgaan van circa € 4000,-. Er zijn natuurlijk ook andere mogelijkheden om
deze klus te laten verrichten: bijvoorbeeld door bouwkundige vrijwilligers uit Kessel of Kessel Eik of
door een ambtenaar van de gemeente.
De overige activiteiten zoals kosten voor vergaderen, publiciteit, zijn met € 2000,- voldoende begroot.

3 december 2015
Sjaak Sluiters Werkplaats Gemeenschapsontwikkeling Gemeente Peel & Maas.
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1. Inleiding
Medio 2014 is een Stuurgroep in Kessel begonnen met de opzet van een ontwikkelingsvisie
voor Kessel 2025.
Met de realisatie van de herbouw van Kasteel De Keverberg komt Kessel nu in een volgende
fase: Hoe ziet Kessel er in 2025 uit en welke uitstraling heeft het dan? En dat in alle
aspecten: fysiek, sociaal en economisch.
Begin 2015 hebben alle Kesselnaren de mogelijkheid gekregen om hun gevoelens over de
leefbaarheid in Kessel via een enquete duidelijk te maken. Ook hebben de Kesselnaren
gereageerd op de vragen wat zij persoonlijk voor Kessel willen betekenen (burgerschap).
Hieruit zijn een zestal hoofdthema’s gekomen die via dorpsgesprekken verder zijn verdiept.
Een van deze thema’s gaat over “Ondernemerschap, bedrijvigheid, recreatie en toerisme”.
Bij de uitwerking van dit thema is een project ontstaan: B(l)oeiend Kessel. Ofwel, hoe
kunnen we de uitstraling van Kessel nog verder verbeteren en maken we Kessel voor
iedereen nog boeiender?

2. B(l)oeiend Kessel
Binnen Kessel komen veel initiatieven op om het Merk Kessel nog beter op de markt te
zetten. Dit gaat van het vermarkten van ons herbouwde kasteel, een betere samenwerking
op toeristisch, recreatief vlak tussen de buurgemeenten Peel en Maas en Beesel tot aan het
kleurrijk aankleden van ons historisch Maasdorp. Met een regionaal bekende plantenkweker
in ons midden is het danook niet zo moeilijk om voor een kleurrijke aankleding van het dorp
te gaan zorgen. Niet eenmalig, maar geborgd voor de komende jaren.
Om dit concreet te maken willen wij een aantal partijen, die een belang hebben voor een
goede invulling van het bovenstaande, als start bij elkaar brengen:






Wim Hendriks Plantencentrum
Buurtvereniging Veers
Buurtvereniging Oude Kern
Dorpsoverleg Kessel
Dorpsoverleg Kessel-Eik

Deze initiatiefgroep zal het project verder uitwerken, randvoorwaarden creëren om het
project voor de komende jaren te borgen en op zoek gaan naar financiering van de
opstartkosten.

3. Uitvoering
3.1 Bloembakken
Gedacht wordt aan het bloemrijk opfleuren van de toegang tot het dorp. Het betreft hier de
toegang in Kessel:
 Baarskampstraat vanaf de Phicoop
 Veers en Veersepad
 Dorpstraat
 Baarloseweg vanaf het Kapelletje
… en in Kessel-Eik:
 Maasstraat
 Mariaplein

Belangrijk hierin is de uniforme uitstraling. Gedacht wordt aan eenzelfde type (combinatie
van hangpetunia`s) bloemen in de bloembakken. Ook moet gekeken worden naar het type
bloembak omdat niet alle lantaarnpalen dezelfde uitvoering hebben.
Op de Bovenste en Onderste Markt staan vier lichtmasten waar wat grotere bloembakken
voor een bloemrijke aankleding moeten gaan zorgen. De invulling hiervan nemen we in dit
project in 2016 nog niet mee
Een eerste analyse van het aantal hanging baskets dat we dit jaar nodig denken te hebben is
als volgt:
Lokatie
Kessel
Veersepad en
Dorpstraat
Baarskampstraat
vanaf Phicoop
Baarloseweg vanaf
Kapelletje
Lokatie
Kessel-Eik
Maastraat en
Marktplein
Totaal

Aantal
lantaarnpalen
16
11
10

13
50

3.2 Onderhoud
In de bloembakken zitten waterresorvoirs waardoor het watergeven beperkt wordt tot een
wekelijkse activiteit. Wekelijks moet daarvoor met een auto en aanhanger 50 bloembakken
van water voorzien worden. De doelstelling moet zijn dat het watergeven niet langer dan 1½
uur per week mag duren. Inclusief de voorbereidingen moet rekening gehouden worden met
twee uur per week. De toegezegde verantwoordelijkheid voor het watergeven en
onderhouden van de hanging baskets ligt bij twee buurtverenigingen (Oude Kern en Veers)
en de kern Kessel-Eik. Personele invulling hiervan laten we over aan het bestuur van de
Buurtverenigingen en het Dorpsoverleg Kessel-Eik.
De initiatiefgroep zal zorgen voor een aanhangwagen waarop een 1000 liter vat is geplaatst.
Het water wordt met een electrische pomp, aangedreven door een accu, naar de bloembak
gepompt. De hoeveelheid water kan ingesteld worden op (2 à 10) liter per keer. Dit betekent
dat slechts een keer het vat gevuld moet worden, al of niet voorzien van extra groeistoffen of
bestrijdingsmiddelen. Advies hierover wordt in 2016 ingebracht door de plantenkweker Wim
Hendriks.

4. Financiën
4.1 Kosten
Een eerste indicatie voor de eenmalige opstartkosten ziet er als volgt uit:
Item
Aanhanwagen
1000 liter mengvat
Waterpomp, accu’s
Besturing, electra, etc.
Aanpassingen, montage etc
Onvoorzien
Totale kosten
watergeefunit

Kosten
€500
€50
€300
€250
€300
€200
€1.600

Opmerking
Gebruikt/ dubbel-asser
Geleverd door Waterzuiveringsschap
Koop + eigen bouw
Eigen bouw
In eigen beheer
Zoveel mogelijk in eigen beheer
uitvoeren/ opbouwen

Item
Bloembakken
Potgrond en planten
Montagemateriaal en
plaatsing
Totale kosten
bloembakken
Begroting eenmalige
kosten

Kosten
€7500
€500
€1000

Opmerking
50 stuks à €150
Met korting geleverd
In eigen beheer

€9.000

Plaatsing, verwijderen en leegmaken
van bakken in eigen beheer
€10.600

Voor de jaarlijkse kosten gaan we uit van een prijs per hangingbasket van €15 ofwel
globaal €750 per jaar.
4.2 Financiering
Voorgesteld wordt 50% te financieren uit een eenmalige eigen bijdrage door de
ondernemers in de met hangingbaskets voorziene straten, aangevuld met een vrijwillige
bijdrage door de bewoners in die straten. Hiermee hopen wij de eerste €5.300 van de
eenmalige kosten te kunnen financieren.
Aan de Gemeente Peel en Maas wordt een co-financiering van deze eigen bijdrage
gevraagd. Daarmee kunnen dan de eenmalige kosten volledig gedekt worden.
De financiering van de jaarlijks terugkerende kosten, gebudgetteerd op €750, komt uit een
bijdrage van het Dorpsoverleg, ZOkessel of sponsoren.

5. Samenvatting
Een mooi initiatief om extra uitstraling te geven aan een b(l)oeiend Kessel en Kessel Eik. Het
project past perfekt bij alle inspanningen om het Merk Kessel op de kaart te zetten. Een
project vanuit de Kesselse gemeenschap, voor de Kesselsde gemeenschap en haar
bezoekers en uitgevoerd door de Kesselnaren zelf. Alweer een voorbeeld van zelfsturing in
de kernen van Peel en Maas.

Namens Initiatiefgroep B(l)oeiend Kessel
Peter van de Pas, Ambassadeur Economische Pijler DOP Kessel 2025

8. SAMENVA

TTING

ZES DORPSGESPREKKEN

Totaaloverzicht zes dorpsgesprekken

Thema
Welzijn en zorg
Wonen en woonomgeving
Infrastructuur, openbaar
gebied en natuur
Ondernemerschap, recreatie
en toerisme
Accommodaties en
voorzieningen
Verenigingen, stichtingen en
vrijwilligers

Datum

Ambassadeur

Aantal
deelnemers

13 juli 2015

Ger de Vlieger

16

31 augustus 2015

Gabor Kovacs

15

14 september 2015

Gabor Kovacs

12

12 oktober 2015

Marcel van Bergen

24

9 november 2015

Ger de Vlieger

12

23 november 2015

Henk Lenders

47

Thema-avond: welzijn en zorg - 13 juli 2015
ambassadeur: Ger de Vlieger
aanwezig: 16 personen
RONDE 1: INPUT TAFELS
1. Kwaliteit van de (collectieve & individuele) voorzieningen
hoofdthema’s
- Individuele voorzieningen, zoals thuiszorg, zijn teveel productiegericht. Te weinig tijd voor
gesprek/contact (teveel verschillende hulpverleners, huisarts is spil in de zorg maar heeft het
overzicht niet meer, hoe nu verder na keukentafelgesprekken?)
- Naast individuele voorzieningen is er ook aandacht nodig voor collectieve voorzieningen
(aandacht, vervoer, wonen, winkels)
- Goede samenwerking is essentieel tussen vrijwilligers en professionele zorg (bijv. ook mixen
doelgroep voorzieningen)
2. Wonen en gerelateerde voorzieningen
hoofdthema’s
- Zorg voor voldoende aanbod van voorzieningen (o.a. school, arts, apotheek, openbaar vervoer,
winkels)
- Zorg voor voldoende woningaanbod (starterswoningen, maar ook levensloopbestendige
woningen en woongroepen)
- Zorg voor laagdrempelige zorg, die betaalbaar is voor iedereen (1ste lijn: arts, fysio, 2de lijn:
lichte verzorging, 3e lijn: huishoudelijke hulp, klushulp)

3. Sociale contacten
hoofdthema’s: samenleving is geen samenleving zonder sociale contacten = smeerolie

- Samenwerking tussen verenigingen met dezelfde doelstelling en/of verschillende doelgroepen
stimuleren
- Diensten uitwisselen (breed gezien) via bijv. de Portal Kessel (bijv. jong voor oud)
- GGZ en gehandicapten mee betrekken bij activiteiten zoals koffie-uurtje, boodschappen doen
etc.
4. Vrijwilligers
hoofdthema’s:

- maak verborgen mantelzorgers en -vragers zichtbaar
- er is heel veel verborgen mantelzorg, gedaan door familie e.d. zie je niet. Van elkaar leren,
prima gebruiken op andere plek. Hoe zichtbaar maken. We moeten niet alleen halen, maar
ook brengen informatie. Lessons learned mantelzorgers.
- oplossen tekort vrijwilligers door na te denken over sociale coöperatie, centrale aansturing

- veel organisaties stichtingen etc. hebben eigen voorzitters, secretaris, … Waarom niet een
groter geheel creëren met een centrale aansturing (en tegelijkertijd behoud eigen identiteit).
Gaat alleen om stichtingen welzijn als zorg. Ongeveer 15 organisaties: kunnen misschien
op andere manier aangestuurd worden. Slimmere aansturing in sociaal domein
- geef de jeugd een rol in welzijn en zorg
- lokale studenten (leerlingen) bijv. Bowens van Boyen - soort maatschappelijke stage bij
DDV of meegaan bij vrijwilligersbussen, via scholen project lanceren waarmee je jeugd
betrokken krijgt
Samenvatting

- Schakel jong en oud in zorg- en welzijn: van basisschool, Bowens van Boyen, studenten tot
-

ouderen
Op het gebied van communicatie is veel te winnen
Meer samenwerking tussen organisaties creëren
Woonbehoefte goed invullen, basisvoorzieningen behouden
Grote groep vrijwilligers, verenigingen, clubs noodzakelijk!

RONDE 2: KERNPUNTEN ZORG EN WELZIJN
1. Bevorder de samenwerking
- tussen de organisaties onderling (professioneel en vrijwilligers)
- tussen professionals en vrijwilligers
2. Meer communicatie/informatie op het gebied van welzijn en zorg
- mogelijkheden voor wonen
- Portal kessel
- lessons learned
3. Betrek de jeugd meer bij welzijn en zorg: maatschappelijke stage, ict-lessen etc.
4. Doelgroepenmix (laat verschillende doelgroepen elkaar ondersteunen)

RONDE 3: ACTIVITEITEN/PROJECTEN

- Informatieavonden organiseren voor welzijn- en zorgorganisaties (die werken met vrijwilligers),
met als doel: weten van elkaar wat men doet en voor welke doelgroep & stimuleren tot meer
samenwerking.
- Herinvoeren maatschappelijke stage voor middelbare scholieren

- Bevorderen toegankelijkheid van informatie welzijn en zorg (bijv. via Portal Kessel)
- Eén informatie-platform voor welzijn en zorg (bijv. Portal Kessel)
- Local for local: oftewel kostenbesparing door lokaal ondersteuning voor inwoners Kessel
ondersteuning op het gebied van welzijn en zorg te organiseren. Besparing vloeit terug naar
gemeenschap

- Creëer een ‚dorpsteam’ (met als spil de ‚dorpsondersteuner’) in de plaats van verschillende
hulpverleners voor iemand met een ondersteuningsbehoefte.

- Sociale coöperatie voor welzijn en zorg
- Organiseren van gezamenlijke activiteiten voor verschillende doelgroepen
- Beleidsplan opstellen voor samenwerking tussen professionele- en vrijwilligersorganisaties op
het gebied van welzijn en zorg
- Verschillende doelgroepen zoals middelbare scholieren en mensen met een
verstandelijke/lichamelijke beperking inzetten bij ondersteuning van ouderen (bijv. bij
spellenmiddag, koffie-uurtje, boodschappen doen)

-

Het oprichten van een maatjes-project voor mensen die behoefte hebben aan 1-op-1 contact
Jongeren, ouderen laten begeleiden op ICT gebied in het kader van ontsluiten Portal Kessel
Begrip bij lokale- en regionale werkgevers kweken over zorgverlof
Mantelzorgvragers met elkaar in contact brengen
Verborgen mantelzorgvragers en mantelzorgers in kaart brengen
Plan van aanpak tekort vrijwilligers (bijv. gezamenlijk bestuur, gezamenlijke activiteiten)
Jeugd meer betrekken bij welzijn en zorg
1 centraal punt creëren waar alle vrijwilligers op het gebied van welzijn en zorg bekend zijn
Ontmoetingen creëren tussen vrijwilligers (ervaringen uitdelen, kennis delen)
Versoepel wet- en regelgeving rond inzet werklozen/uitkeringsgerechtigden in vrijwilligerswerk
Communicatiecampagne om mensen te attenderen op (juiste) informatiekanalen op gebied van
welzijn en zorg en interactie tussen doelgroepen te bevorderen

- Organiseer een thema-avond over wonen- en woonvoorzieningen, eventueel met
woningstichting samen. Doel: duidelijkheid scheppen op wat binnen gemeente Peel en Maas en
Kessel in bijzonder mogelijk is om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen.
- Creëer 1 contactpunt waar iedereen met vragen op het gebied van welzijn en zorg terecht kan.

PRIORITERING PROJECTEN

1. Inventarisatie bij alle organisaties (vrijwillig en professioneel) op het gebied van welzijn
en zorg: wie wat doet (activiteiten) en wanneer, wat missen we en waar zit overlapping
(oftewel wat kan al samen opgepakt worden?)
2. Maatjes-project: toets de bereidheid bij inwoners van Kessel om wat voor een ander te
doen (1-op-1) en kijk hierbij ook naar mogelijke inzet van ‚andere’ doelgroepen
3. Organiseer een informatieavond voor organisaties op het gebied van welzijn en zorg om
hen te doordringen van de voordelen van samenwerking

Thema-avond: wonen en woonomgeving - 31 augustus 2015
ambassadeur: Gabor Kovacs
aanwezig: 15 personen, incl. (3) tafelheren - excl. presentator
RONDE 1: INPUT TAFELS
1. Aan welk woontype is er in Kessel behoefte?
- wat betekent toekomstige krimp voor Kessel?
- waaraan hebben we in 2025 behoefte?

- behoefte aan woningtypen voor alleenstaanden
- en woningen die voor alle levensfasen geschikt zijn (levensloopbestendig): zowel voor jongeren
-

als ouderen.
gezien de vergrijzing in Kessel zal op termijn meer behoefte zijn aan appartementen.
kies toplocaties uit voor woningen (bijv. de Maas) voor dit soort type woningen
ouders in de tuin, kinderen in de woning = mantelzorgwoningen creëren.
woningtype: hofjesidee, beschermd wonen in hofjes, niet geïsoleerd maar mix jong en oud, is
goed voor gemeenschapsgevoel = woongroepen creëren voor speciale doelgroepen

- sociale woningbouw, wordt gedoeld op starters, maar ook op mensen die scheiden, mensen die
-

opnieuw een woning zoeken.
woningbouwsubsidie herstructureren
hoe typen realiseren: zelfbouw? minder regels, meer gevarieerd, minder uniform.
inventariseer welke woningbehoefte er is in Kessel
niet alleen denken in nieuwbouw, maar ook aanpassen van huidige gebouwen:
- boerenbond
- pannenkoekenhuis etc.

- andere opties: ook veel 1gezinswoningen kunnen verbouwd worden naar
levensloopbestendig woningen.
hoofdthema’s:
- woningaanpassing

- meer appartementenbouw
- levensloopbestendige woningen
2. Hoe krijgen we aansluiting op de toekomstige woonwens?
- Hoe zorgen we ervoor dat huidige woningen meer levensloopbestendig worden?
- Welke kwaliteitsslag dient dan gemaakt te worden?

- verkeersoverlast

- hardrijden in de kern
- slechte toestand wandelpaden
- willen ouderen blijven wonen, waar ze nu wonen? Optie is aanpassen van huidige woningen of
-

units plaatsen in de tuin.
is er nog wel behoefte aan eengezinswoningen (in de toekomst zijn er wellicht teveel)
behoefte aan senioren-koopwoningen. Echter, willen jongeren daar wel in?
multifunctionele woningen bouwen
versterken wonen in Kessel: shuttle van Kessel - naar Panningen regelen, faciliteren van
winkels

hoofdthema’s:

- kern van Kessel versterken met faciliteiten (bijv. met winkels e.d., zodat mensen in Kessel willen
blijven wonen)
- multifunctionele woningen (levensloopbestendige woningen) creëren (senior wil niet in
starterswoning en omgedraaid) - loslaten welke leeftijd bij een woning hoort.
- meer vrijheid bij bouwen

3. Zijn er wensen/ideeën over verbetering van woon- en leefomgeving?
- Hoe zorgen we voor een aangename woon- en leefomgeving? Meer groen, dorpsentree?

-

verkeersveiligheid/verkeersluw maken kern Kessel (ivm hard rijden)
in stand houden openbaar vervoer (m.n. Panningen)
laagdrempelige woningen (starterswoningen-huurwoningen-BIEB)
meer mogelijkheden voor bouwen in eigen beheer (= BIEB)
meer levensloopbestendige woningen, verspreid
groen beter onderhouden en verder uitbreiden eventueel, toegang tot de kern Kessel dient
verbeterd/verfraaid te worden
voorzieningen/winkels moeten blijven als deel van de leefomgeving (als bakker etc. vertrekt gaat
dit ten koste van de leefomgeving)
behouden van sport- en vrijetijds-accommodaties
kip-ei: jeugd vertrekt - voorzieningen vertrekken - minder woningen nodig: hoe zorgen we ervoor
dat we in leefomgeving blijven wonen. Oftewel: hoe krijgen we deze beweging tot stilstand?
parkeerproblematiek oplossen. Maar bestaat die echt?
als je jonge startende ondernemers hier wilt houden, wat is er voor nodig om die hier te houden
(randvoorwaarden voor vestiging)
invulling geven aan langdurig leegstaande panden (woningen/winkels) in de kern. Bijvoorbeeld
WSK & Rabo samenwerking starten?

hoofdthema’s:
- instandhouden openbaar vervoer (mobiliteit faciliteren)
- afstemmen woningbehoefte nu en in de toekomst (niet perse nieuwbouw, maar aanpassen en
kijken naar mogelijkheden - hetzij levensloopbestendig, multifunctioneel etc.)
- behouden voorzieningen/accommodaties om fijne leefomgeving te creëren (o.a. kijken naar
toeristische winkeltjes i.v.m. opbouw kasteel - inspelen op toekomstige toeristische
ontwikkelingen).

RONDE 2: KERNPUNTEN WONEN & WOONOMGEVING

- afstemmen van de woningbehoefte nu en in de toekomst (gedetailleerd
onderzoek/inventarisatie)
- behouden voorzieningen/accommodaties/winkels in eigen dorp en bereikbaar houden bijv. door
busdienst
- meer zoeken in woningaanpassing i.p.v. in (nieuw)bouwen

RONDE 3: ACTIVITEITEN/PROJECTEN

- hoogspanningsmasten weg: belemmeren woningbouw Kessel
- vergroten of aantrekkelijker maken van de loswal. Maas uitventen (en haven), recreatiegebied
maken

- jachthaven verfraaien
- fietspendelboot tot Kessel laten varen (gemeente betaalt subsidie aan fietspendelboot, maar
-

vertrekt niet in Kessel)
appartementen aan de Maas bouwen
staan nogal wat gebouwen leeg: invulling geven aan langdurig leegstaande woningen in de kern
(1ste fase)
Thorn en Arcen hebben toeristische uitstraling: kunnen we Kessel het Thorn en Arcen maken
van Midden-limburg
andere invulling geven aan pand WSK/Rabo: ‚bedrijfs’verzamelgebouw van maken met als
uitgangspunt zorg- en welzijn (‘huisje van Kessel’ van maken) - voorzet woningstichting =
maatschappelijke functie
inventarisatie woningbehoefte onder alle inwoners van Kessel
watersportcamping verplaatsen/aanpassen
500 meter trottoir op de Haagweg aanleggen
groenvoorziening verbeteren, entree Kessel verbeteren
shuttle-service naar andere kernen/dorpen in het leven roepen, watertaxi

PRIORITERING PROJECTEN

- Inventarisatie woningbehoefte onder inwoners Kessel - is inmiddels opgepakt!
- ‚Bedrijfsverzamelgebouw’ creëren op gebied zorg- en welzijn (gebouw Rabobank-WSK)
- Invulling van leegstaande panden in kern Kessel

Thema-avond: infrastructuur, openbaar gebied en natuur - 14 sept 2015
ambassadeur: Gabor Kovacs
aanwezig: 12 personen, incl. tafelheren en pres.
RONDE 1: INPUT TAFELS
1. Hoe ziet het verkeerscirculatieplan 2025 eruit?
- toegangswegen
- eenrichtingsverkeer
- veiligheid

-

Fietspad langs de Ondersteweg: autoluw maken van de toeristische route

-

fiets- en wandelroutes vanaf entrees Kessel inzichtelijk maken
verkeerssituatie bij school is gevaarlijk: beter handhaven
nieuwe verkeerssituatie bij Neptunus

de Baarloseweg is geen entree: is meer een racebaan
bredere wegen in het buitengebied: berm moet blijven.
rotonde bij de Phicoop veiliger maken
dorpstraat - veersepad - markt: autoluw / eenrichtingsweg?

hoogte van de trottoirs aanpassen op wegniveau. maakt het ook meer toegankelijk voor minder
validen.
- trottoir op de Haagweg aanleggen

toegangsweg naar veer is te smal (fuik)
maasboulevard : inrichten als fietspad EN voetpad, wordt nu al ‘illegaal’ als zodanig gebruikt.

hoofdthema’s:
- maasboulevard-ondersteweg-veersepad-veers-haagweg-musseberg: autoluw maken

- verkeersveiligheid rond rotonde Phicoop vergroten
- verkeerssituatie rond school aanpakken
2. Bij toeristische activiteiten ontstaat behoefte aan meer parkeergelegenheid. Ideeën?
- parkeren buiten centrum
- parkeerroute/plaatsen aanduiden
- verkeersluwe of verkeersvrije markt

- meer parkeerplaatsen buiten de kern creëren (bijv. voetbalvelden vrijkomende ruimte bij
sportvoorziening)
minder woningen in de kern
parkeren moet gratis blijven!
blauwe zones aanbrengen
parkeerplaatsen maken voor TOPS (toeristische opstappunten), als je deze vlakbij de kern kunt
neerzetten, dan profiteren meer ondernemers in de kern ervan
- oplaadpunten = parkeerplaats
- fietsenstalling - parkeerplaats

-

-

fietsenstalling/auto-parkeerplaatsen bij Heldense bossen maken
bovenste markt autovrij/autoluw maken
gebruik parkeerplaatsen bij de Ondersteweg/Baarloseweg
oeverbergstraat: parkeervakken creëren

hoofdthema’s:
- meer parkeerplaatsen buiten de kern combineren met vrijkomende voetbalveld(en)
- gratis parkeren combineren met invoeren blauwe zone

- parkeerplaatsen combineren met TOPS en voorzien van oplaadpunten en fietsenstallingen
3. Hoe kunnen we kansen benutten in de relatie buitengebied-kern Kessel?
- kansen verbetering dorpsentrees, relatie met de jachthaven, Maas en historische
bebouwing?
- wat kunnen we met buitengebied doen in relatie tot kern Kessel om toeristen langer in
Kessel te houden?

- Wat is er eigenlijk te zien in ons buitengebied? Veel is onbekend. Maak dit zichtbaar analoog en
digitaal

- Maak het buitengebied meer toegankelijk(bijv. jachthaven en campings), parallel aan de Maas
kun je op en neer rijden, maar naar Helden rijden buiten hoofdwegen is niet mogelijk. Stuk
tussen Kessel-Eik - Veers zijn geen verbindingen? Verbeteren buitenwegen oost-west, creëer
een fijnmaziger wandel- en fietsnetwerk.
- Kansen in buitengebied verder door ontwikkelen: paarden-campings-fruitboerderijen-> we
hebben een heel mooie mix in buitengebied zitten, die we niet of nauwelijks benutten. Diversiteit
van buitengebied is kans.
- Dorpsentrees aanpassen.
hoofdthema’s:
- inventariseer wat er in het buitengebied is en maak dit zichtbaar (kansen liggen in diversiteit)

- maak het buitengebied toegankelijker o.a. door creëren van fijnmaziger fiets- en wandelnetwerk
- dorpsentrees verbeteren
4. Hoe onderhouden we het openbaar groen?
- meer groen, dorpsentree verbeteren?
- honden uitlaatplaatsen
- onderhoud in eigen beheer of toch door gemeente?

- We hebben voldoende groen in de kern, maar hoe regelen we het beheer?
- verenigingen bij groenbeheer betrekken
- inwoners/vrijwilligers (sjoefel-app?)
- buurtverenigingen bij beheer betrekken
- adoptieprojecten??
- Haalbaar en realistisch groen: onderhoud
- Inrichting groen: meer voor voetgangers en fietsers, minder voor auto’s
- Ontwikkelen van onze pareltjes:
- omgeving Kasteel de Keverberg
- molen en omgeving
- Tasbeek
- Mussenberg
- Voorwaarden creëren voor beheer/adoptie etc., bijv. middelen beschikbaar stellen door
gemeente (zoals vergoedingen, materiaal etc.)
hoofdthema’s:
- Betrek bevolking bij beheer groen (bijv. adoptieprojecten)
- Ontwikkel de (groene) pareltjes van Kessel
- Creëer de randvoorwaarden voor adoptie/beheer

RONDE 2: KERNPUNTEN INFRASTRUCTUUR, OPENBAAR GEBIED EN NATUUR
1. In kaart brengen van de (toeristische) hotspots in de kern en het buitengebied: „wat hebben we
te bieden?” (ook voor de inwoners).Vervolgens toegankelijk en bekend maken.
2. Onderzoek naar de mogelijkheden om onderhoud groen door inwoners zelf te laten doen
(randvoorwaarden creëren)

3. Meer parkeerplaatsen buiten de kern in combinatie met autoluw maken van de kern zelf
(omgeving Markt) en daarbij behorend een verkeerscirculatieplan.
4. Fietsroute langs de Maas: Ondersteweg - Maasboulevard - Haagweg - Mussenberg. En hierop
aan laten sluiten wandel- en fietspaden Oost/West als voeding voor Noord/Zuid.
5. Verkeers(on)veiligheid in kaart brengen: o.m. rotonde Phicoop, omgeving school,
Oeverbergstraat.

RONDE 3: PRIORITERING PROJECTEN
1. Fietsroute langs de Maas & aansluiting wandel-en fietspaden Oost/West
2. In kaart brengen (toeristische) hotspots in kern en buitengebied en deze toegankelijk &
bekend maken
3. Meer parkeerplaatsen buiten de kern in combinatie met autoluw maken kern zelf &
verkeerscirculatieplan

Thema-avond: Ondernemerschap, bedrijvigheid, recreatie en toerisme
ambassadeur: Marcel van Bergen
aanwezig: 24 (excl. Ger, Francien, Leontine)
RONDE 1: INPUT TAFELS
1. Recreatie, toerisme en horeca
- Op welke wijze kan het merk Kessel nog beter op de kaart gezet worden

-

Samenwerking intensiveren tussen Baarlo, Kessel, Beesel, Steyl
Hoe kunnen we meer profiteren van toerisme
Is er behoefte aan (nog) meer evenementen
Meer concentratie/centralisatie: horeca en middenstand in het centrum (Markt, Dorpsstraat)
Is er behoefte aan openingstijden bij de horeca in de ochtend
Hoe kunnen we er voor zorgen dat toeristen in Kessel wel terecht kunnen voor een terras.

Uitkomst tafel 1
- Randvoorwaarden voor toerisme:

-

focus: raamwerk, wat doen we wel, wat niet
samenwerking
waar leggen we balans tussen ‘groei/ontwikkeling’ en wat aanvaardbaar is voor leefomgeving

inventarisatie: wat hebben we al en wat niet?
Branding: lokaal, regionaal, provinciaal. Hoe ver moet je opschalen om effectief te zijn.?
Jaaractiviteiten-kalender maken
Maasboulevard opwaarderen, Maas prominentere plek geven, met picknickplaats?

Kessel moet schoner en aantrekkelijk worden
Herintroduceer het begrip Kessel historisch Maasdorp; is ooit tegen muur aangeschroefd,
zonder inhoud aan te geven.
- Afstemming dienstverlening en dit ook kenbaar maken aan de toerist
- Maak van Kessel het mooiste dorp van Nederland

- Belaef Kessel uitbouwen
Uitkomst tafel 2

- kasteel en markt verbinden, maar hoe zit het dan met het VVV-kantoor?
- betere samenwerking tussen horeca (is begin gemaakt met Smakelijk Kessel)
- openingstijden horeca aanpassen
Kessel beter promoten door publicatie zomerinfo van gemeente kastelendorp = Baarlo, moeten
we ons afzetten tegen Baarlo of juist samenwerken
- Kessel positioneren als ‘het alternatieve’ inspirerende kastelendorp. USP van de motte
benutten. Wandel- en fietsroute langs de Maas -> legaliseer het gewoon

-

groene/bloei uitstraling in het centrum
beter gebruik van mogelijkheden die de loswal biedt
Aanlegsteiger
toeristisch opstappunt creëren: met oplaadpunt en rolstoelvriendelijk. Zomer en winter!
- water

- auto
- fiets
- wandel
- Gebruik media voor promotie merk Kessel
- de regio als geheel versterken (= beide zijden van de Maas)
- kern aantrekkelijker maken: minder auto’s, eenrichtingsverkeer, externe parkeerplaatsen, meer
bloemen

- maak overzichtelijk voor toerist wat we te bieden hebben
hoofdthema’s
- Balans: draagvlak creëren binnen het dorp voor oppak/aanpak toerisme

-

Kessel schoner en aantrekkelijker maken
het begrip Historisch Maasdorp laden
groene/bloei uitstraling voor kern Kessel
Toeristisch Opstap Punt van Kessel maken
Gebruik de media als instrument om Kessel verder te promoten
Wat hebben we in huis op het gebied van toerisme? En wat hebben we nodig om dat merk
Kessel verder te ontwikkelen? (ist/soll)
2. Ondernemerschap
- Welke kansen liggen er voor ondernemers

- Hoe krijgen we meer winkels in Kessel, of kunnen we ze minimaal behouden
- Hoe creëren we meer ruimte voor ondernemers, minder regelgeving?
- Onderzoek mogelijkheden m.b.t. ondernemerschap in/voor de kern? (bv pand van Cup,
Boerenbond)
Uitkomst tafel 1
- Bedrijfsverzamelgebouw (zoals in Panningen/Meijel) waar veel kleine bedrijven samenwerken
op laagdrempelige wijze. Voorbeeld: Zaal 21. Wat levert dit op: structurele bijeenkomsten,
elkaar versterken, gunning, laagdrempelig

- Slecht ondernemersklimaat in P&M?
- Er liggen veel bedrijfspanden leeg: hoe kunnen daar weer bedrijvigheid creëren?
- Hoe winkels behouden: - traffic genereren, strategische ligging, voldoende parkeergelegenheid
creëren, kwaliteit etc.
- Ruimte voor sociaal maatschappelijk ondernemerschap

Uitkomst tafel 2

- Dorpsmerk nodig, zoals Meijel Peeldorp! Keuzes maken m.b.t. aankleding/kwaliteit
- Maas is belangrijk onderdeel!
- Bestemmingsplannen zowel binnen als buiten kern worden beschouwd als beknellend, juist
kijken naar kansen/mogelijkheden.

- Concurrentie geeft energie of juist wrijving?
- Meer regelruimte voor ondernemers: laat ondernemers ondernemer zijn
- Winkels behouden door traffic te genereren, strategische ligging, kwaliteit, parkeergelegenheid
hoofdhema’s:
- Creëer een bedrijfsverzamelgebouw
- Ruimte voor sociaal maatschappelijk ondernemerschap

- Dorpsmerk creëren
- Bestemmingsplannen en wettelijk kader verruimen
- Eerst zorgen dat mensen hier komen, dan pas verder kijken.
RONDE 2: KERNPUNTEN ONDERNEMERSCHAP, BEDRIJVINGHEID, RECREATIE EN
TOERISME
1. Het merk Kessel ontwikkelen en aan de man brengen (“Historisch Maasdorp”, uitstraling, groen,
aantrekkelijk)
2. Inventariseer wat aanvaardbaar en toelaatbaar is op het gebied van toerisme voor inwoners
Kessel
3. Inventarisatie leegstaande panden t.b.v. ondernemers(klimaat) Kessel
4. Meer eigen regelruimte voor ondernemers
5. Winkels behouden door traffic te genereren, strategische ligging, kwaliteit, parkeergelegenheid

RONDE 3: ACTIVITEITEN/PROJECTEN

-

Toeristisch Opstap Punt creëren/ontwikkelen
Het begrip ‘Kessel historisch Maasdorp’ weer terug in ere brengen - uitbuiten Kasteel en Maas
Jaarkalender/activiteitenkalender - Zomerinfo/Jaarinfo
Dag arrangement opzetten voor dagjesmensen i.s.m. buurtdorpen (bijv. kastelenroute)
Inzet Maashopper
Aantrekkelijker/schoner maken van Kessel
Feestverlichting in ere herstellen
Bedrijfsverzamelgebouw instellen
groei en bloei door vrijwilligers? adoptieprojecten voor verenigingen?

PRIORITERING
is niet gebeurd.

Thema-avond: Accommodaties & voorzieningen - 9 november 2015
ambassadeur: Ger de Vlieger
aanwezig: 12

RONDE 1: INPUT TAFELS
1. Afstemming behoefte aan accommodaties
- met welke voorzieningen en accommodaties heeft Kessel behoefte gezien ontwikkeling
bevolking (Hof van Kessel, de Paort)
- heeft Kessel behoefte aan een MFA (multifunctionele accommodatie)?

- hoe moet die er dan uit zien?
- moet elke vereniging zijn eigen accommodatie hebben?
Eerste groep:
- Inventariseer aanbod van accommodaties, aantal verenigingen die er gebruik van maken,
wanneer maken ze gebruik ervan en welke huur betalen ze.
- Hebben we een MFA nodig? Antwoord: ja!
- In december 2017/ 1 januari 2018 gaat subsidiekraan van gemeente voor de Paort dicht: ca.
40.000 euro subsidie. Hoe kunnen we dit samen opvangen? Is het iedereen waard om dit
samen op te hoesten… (10 euro voor 4000 inwoners).

- Welke mogelijkheden zijn er binnen de financiële kaders van de gebruikers MFA: kijken wat
marktconforme prijzen zijn voor huur MFA.
- Sporthal is meest gebruikte accommodatie van Kessel
- Hoe is het gesteld met de levensbestendigheid van de huidige Paort (is van ca. 1985): voldoet
die nog aan de huidige eisen van MFA. Wat moet er dan veranderen?
- Kerk in 2025? Wat zouden we moeten doen met de kerk(en) in Kessel?

- Iedere sportvereniging heeft z’n eigen accommodatie: moeten we niet kijken of we binnen- en
buitenverenigingen kunnen clusteren in multifunctionele sportaccommodatie.
Andere groep:
- Wij durven te beweren dat dorp géén behoefte heeft aan MFA accommodaties onder de
huidige omstandigheden! Er zijn voldoende accommodaties in de buurt.
- Paort is geen MFA, maar een zaal
- Een locatie met grote zaal en podium is wel behoefte aan, maar moet niet perse in de Paort.
- Paort is niet levensbestendig
- We werken in Kessel met allerlei puzzelstukjes m.b.t. verenigingen, accommodaties, kantines:
maar het wordt niet één grote puzzel. Het zou geclusterd moeten worden.
- Draagvlak creëren is nodig voor herstructureren accommodaties: identiteit vereniging veeg je
weg!
hoofdthema’s:
- niet apart gedefinieerd, voldoende met bovenstaande
2. Voorzieningen

- welke voorzieningen missen we in Kessel?
- hoe houden we de huidige voorzieningen op peil?
- sluit het openbaar vervoer aan bij de vraag (vervoer naar Panningen etc.)
- Aantal voorzieningen: pinautomaat aanwezig, supermarkt (is essentieel), winkelaanbod (bakker,
slagerij, drogist-> is leuk als ze er liggen, maar niet noodzakelijk), basisschool essentieel,
zwembad (fijn dat er ligt, blijven vanwege vrijwillige aansturing).
- School: samenvoegen met school in Kessel-Eik?

- Hof van Kessel: gemeenschappelijke ruimte in HvK = laagdrempelig, is vier dagen toegankelijk
voor mensen uit Kessel die behoefte hebben aan sociaal contact, bij meer zorg kom je terecht
bij de vleugel van Proteion in de Merwijck. Als je deze voorzieningen in je dorp houdt, houdt je
het dorp ook ‘open’ voor de ouderen.
- De Paort: subsidiekraan gaat dicht, maar moet ontmoetingsplaats voor Kesselnaren blijven. Is
wellicht uit handen als het in commerciële handen komt

- Os Knip: zonder jeugd, geen toekomst: dus behouden (= particulier)
- De Kerk: is die over tien-twintig jaar nog kerk is, of de pastoor. Is er nog behoefte aan? Kan dat
worden omgebouwd tot een multifunctionele accommodatie?
hoofdthema:
- Multifunctioneel inzetten van accommodaties als kerk, Os Knip?
RONDE 2: KERNPUNTEN

- Inventariseer het aanbod van accommodaties in Kessel, het aantal verenigingen dat hier gebruik
van maakt en wanneer ze er gebruik van maken. En welke huur ze betalen.
- Huidige voorzieningen zijn toereikend voor Kessel

- Is er wel behoefte aan een MFA?
- zijn verenigingen/stichtingen bereid om hun eigen accommodaties op te geven
- de nood is hoger dan we denken: per 1 januari 2018 stopt de subsidie aan De Paort (wat
gebeurt er als de Paort sluit?)
RONDE 3: PROJECTEN/ACTIVITEITEN

- Aanbod accommodaties inventariseren
- Moet Kessel een MFA krijgen?
PRIORITERING PROJECTEN

Is niet gebeurd

Thema-avond: verenigingen, stichtingen, vrijwilligers - 23 november
ambassadeur: Henk Lenders
aanwezig: 47 incl. Ger, ambassadeur, Francien
RONDE 1: INPUT TAFELS
1. Verenigingen binnen/buitensport

- Zijn er voldoende vrijwilligers beschikbaar (eigen ervaring), nu en toekomstverwachting
- Is bestuurlijke samenwerking zinvol, verenigingen samenvoegen onder een paraplu of kern
overschrijdende samenwerking?
- Accommodaties gezamenlijk gebruiken: oefenruimte, kantine, materialen.

- Werving leden, vrijwilligers en/of opleiding leden: gezamenlijk?
- op dit moment lastig om trainers en bestuursleden te krijgen
- er zijn wel nog vrijwilligers te vinden nu, maar in de toekomst niet
- in delen P&M zijn al ontwikkelingen m.b.t. samenwerkingsverbanden, belang is om binnen in de
kern Kessel samenwerkingsverbanden aan te gaan

- samenwerking op bestuursniveau is zeker interessant, alleen dan is er wel professionele
ondersteuning nodig

-

samenwerken biedt ook meer opties m.b.t. uitwisseling, gezamenlijk belang
probeer samenwerking in de kern te bundelen, houdt kinderen in eigen dorp, veilig etc.
als je sporten kunt bundelen in 1 accommodaties = aantrekkelijk: kosten verlagen
werven/opleiden vrijwilligers gezamenlijk
als je sport e.d. uit de kern haalt, loop je het risico dat het weggesaneerd wordt.
samenwerken is geen optie = must! Noodzakelijk!
sportaanbod afstemmen op behoefte bevolking

hoofdthema’s:
- samenwerken is een must! Houdt de kern leefbaar

- accommodaties combineren
- professionele bestuurlijke ondersteuning overkoepelend & kennispool (expertise) creëren
2. Verenigingen muziek/cultuur

- Zijn er voldoende vrijwilligers beschikbaar (eigen ervaring), nu en toekomstverwachting
- Is bestuurlijke samenwerking zinvol, verenigingen samenvoegen onder een paraplu of kern
overschrijdende samenwerking?
- Accommodaties gezamenlijk gebruiken: oefenruimte, kantine, materialen.
- Werving leden, vrijwilligers en/of opleiding leden: gezamenlijk?

-

nu wel voldoende vrijwilligers, maar waarschijnlijk straks niet meer
bestuurlijk samengaan is lastig i.v.m. ieders eigen identiteit!
vrijwilligers onderling uitwisselen gebeurt nu al, zelfs kern-overschrijdend
samenwerking gezocht om gehoord te worden bij gemeente: lobby
accommodaties: opslag is een probleem
bereidheid om te delen is er zeker, bijv. schutterij
de Paort is belangrijk om zaken op te blijven slaan
activiteiten muziek vereniging: grotere accommodaties is noodzakelijk
werving: aarzeling gezien werven, bang om identiteit te verliezen. Maar ook de noodzaak om
gezamenlijk te werven wordt gezien
- opleiding gebeurt bij hogere orgaan (Limburgse afdelingen)
hoofdthema’s

- samenwerken in de kern heeft prioriteit boven kern-overstijgend samenwerken
- samenwerken OK, maar aarzeling: verlies identiteit
3. Verenigingen/stichtingen: algemene tafel

- Zijn er voldoende vrijwilligers beschikbaar (eigen ervaring), nu en toekomstverwachting
- Is bestuurlijke samenwerking zinvol, verenigingen samenvoegen onder een paraplu of kern
overschrijdende samenwerking?
- Accommodaties gezamenlijk gebruiken: oefenruimte, kantine, materialen.
- Werving leden, vrijwilligers en/of opleiding leden: gezamenlijk?

-

basis vrijwilligerswerk en verenigingsleven is: ontmoetingen
de Merwijck: multifunctionele functie: Bibliotheek, vrijwilligers, ontmoetingspunt,
pool vrijwilligers oprichten-> capaciteit in uitvoering & kennis

toekomst vrijwilligerswerk wordt niet rooskleurig ingeschat: tekort komt eraan, terwijl je verwacht
dat gezien de vergrijzende samenleving meer ouderen/meer tijd hebt
- klopt het beeld dat de jongere dorpsgenoten straks minder vrijwilligerswerk willen doen?
- cliëntenraad (behartigen belangen): moet er ook een Vrijwilligersraad van Kessel komen
(belangen behartiger) - bijv. DOK
4. Vrijwilligers

- Zijn er voldoende vrijwilligers beschikbaar, nu en toekomstverwachting.
- Waarom kiest iemand ervoor om vrijwilliger te worden of waarom juist niet?
- Hoe kan het aantal vrijwilligers verhoogd worden: belonen, in de watten leggen, verplichten,
straffen?

- Is een bundeling van “vrije” vrijwilligers zinvol: vrijwilligerspool, vraag en aanbod, uitwisseling ,
flexibel, thuisbasis.
hoofdthema’s
- tafel 1: nu wel net voldoende vrijwilligers, maar in de toekomst niet
- vooral te maken met langer werken van mensen
- sommige vrijwilligers zijn bang om banen van anderen in te nemen (bijstand, UWV)

- jongeren zetten zich meer in voor de sport, verenigingen, ouderen: zorg, 40-60: moeilijker te
mobiliseren. Is beeld.

- waarom: betrokkenheid, intrinsieke motivatie, ontplooiing, gewoon leuk vinden om iets te doen,
iets voor een ander doen, doet je zelf goed, moet passen bij de doelgroep, je moet uitgaan van
kwaliteit van degene die vrijwilliger wil worden
- scholing, goed zorgen voor vrijwilliger, vooral waardering is erg belangrijk

- passende oplossing: pool inwoners (niet per definitie ‘vrijwilligerspool’ noemen) : uitgaan van
wat mensen willen doen (aanbod), een meldpunt creëren, persoonlijke benadering, goed
zorgen voor vrijwilligers, vooral niet in de watten leggen (niet te), scholing, opleiding
- tafel 2: eigenlijk zou er een automatische aanwas (potentieel) moeten zijn voor vrijwilligers
(a.g.v. vergrijzing), maar hoe bereiken we die?

- verschil gebonden en ongebonden vrijwilligers. Gebonden = gelieerd aan een vereniging (bijv.
iemand achter de bar bij bijv. sportvereniging), ongebonden = in het sociale domein (zorg &
welzijn), zit grootste potentieel.
- het gaat niet om de euro’s, maar om de waardering/schouderklopje. Soms moet er wel een
professional betaald worden, maar vrijwilligers moeten wel gewaardeerd worden. Moeten echter
zelf nooit kosten moeten maken (declareren)
- waarom ben je vrijwilliger, waarom niet: maak goede afspraken!

-

vrijwilligerspool: voor met name de ongebonden vrijwilligers
is er vraag en aanbod? inventariseer potentieel vrijwilligers
er moet een thuisbasis zijn: een ‘honk’ voor vrijwilligers
hoe kunnen we stille vrijwilligers benaderen?
sociale vrijwilligers: maatjesproject (iemand heeft op adhoc-basis hulp nodig)

Samenvatting

- niet negatief over het potentieel aan vrijwilligers

- verschil tussen gebonden/ongebonden
- inventarisatie vrijwilligers & creëer een thuisbasis
- waarderen is zeker zo belangrijk als geld (kijkend naar belastingregels)
RONDE 2: KERNPUNTEN VERENIGINGEN & STICHTINGEN

1. Samenwerken is een must, maar met behoud eigen identiteit
2. Samenwerking zoeken in de eigen kern (voorkeur boven kern overschrijdende samenwerking)
3. Kennis & capaciteit/tijd/uren bundelen ter ondersteuning van besturen van
verenigingen/stichtingen
4. Boeien, binden, borgen van vrijwilligers & zorg om potentieel van vrijwilligers
RONDE 3: ACTIVITEITEN/ PROJECTEN

- Inventariseer (stille) vrijwilligers: uren besteding, soort werk, welke middelen/materialen hebben
-

ze/gebruiken ze?
Hoe bereiken we de stille vrijwilliger: bijv. kijk in enquête naar mensen die aangegeven hebben
vrijwilliger te willen worden, op basis van enquête
Overleg met verenigingen t.a.v. 3 punten (evt. o.v.b. thema’s): overlegstructuur voor besturen
creëren (zowel sport, muziek, cultuur etc.)
Vrijwilligerspool opzetten
Overleg met buitensportaccommodaties (o.a. over mogelijkheid voor 1
accommodatie=gezamenlijk)
Inventarisatie samenwerken: overleg met de besturen inplannen
‘Presentatie’ verenigingen Kessel (zoals Culinair Kessel)
Materialen/middelen database voor verenigingen
Geld-generende activiteiten opstarten voor verenigingen (bijv. kienen)

PRIORITERING
Is niet gebeurd
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