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Maasbree

 

 

Burgemeester en wethouders van Peel en Maas maken bekend dat, op grond van de artikelen 3.1 en 
3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht het ontwerpbe-
stemmingsplan Hart van Maasbree ter inzage ligt. 

Inhoud ontwerpbestemmingsplan 

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor diverse ontwikke-
lingen in het plangebied. Het plangebied van het bestemmingsplan ligt in het centrum van Maasbree, 
in het gebied rondom het Kennedyplein, Clockenslaghpelin en een deel ten zuiden van Op de Kemp. 
Globaal loopt het plangebied via het Clockenslaghplein naar het oosten om de kerk en het voormalige 
gemeentehuis, langs de Bijendonk en de Broekstraat. Vervolgens via de Schout, de bestaande school, 
via het Groene Kruisgebouw, richting het Kennedyplein en het Clockenslaghplein.

Het plan voorziet in de herontwikkeling van het genoemde deel van Maasbree door onder meer 
woningbouw, een nieuwe brede school met diverse functies op de voormalige schoollocatie bij het 
Kennedyplein en het realiseren van een multifunctionele accommodatie met diverse functies in en ter 
plaatse van het voormalige gemeentehuis.

Wilt u het ontwerpbestemmingsplan inzien? 

Iedereen kan het ontwerpbestemmingsplan en de onderliggende stukken inzien van 8 december 2011 
tot en met 18 januari 2012.
• Het bestemmingsplan is samen met de hierbij behorende stukken digitaal raadpleegbaar op de 

gemeentelijke website www.peelenmaas.nl → ‘leven en werken’ → ‘ruimtelijke ordening’. het 
IDN-nummer van het ontwerpbestemmingsplan is: NL.IMRO.1894.BPL0037-ON01;

• Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl;
• Een papieren versie van het bestemmingsplan met de daarop betrekking hebbende stukken ligt in 

het gemeentehuis, bij de publieksbalie, tijdens openingstijden ter inzage.

Informatie avond 

Op woensdagavond 21 december 2011 vindt er een informatieavond plaats over het project Hart voor 
Maasbree. Omwonenden en overige geïnteresseerden zijn van harte welkom. Op deze avond wordt u 
nader geïnformeerd en kunt u vragen stellen over het ontwerpbestemmingsplan, de toekomstige 
verkeerssituatie en het voorlopige ontwerp van de brede school in het hart van Maasbree. Deze 
informatieavond is van 19.30 uur tot 22.30 uur in Trefcentrum d’n Adelaer, Achter de Hoven 4, 5993 CR 
in Maasbree. Zie ook de separate uitnodiging voor deze informatieavond op www.peelenmaas.nl 
(pers/nieuwsberichten).

Termijn van inzage 

Het bestemmingsplan ligt ter inzage van 8 december 2011 tot en met 18 januari 2012.

Indienen zienswijzen 

Tijdens de eerder genoemde termijn van inzage kan iedereen een schriftelijke zienswijze omtrent het 
ontwerpbestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad van Peel en Maas, postbus 7088, 5980 AB 
Panningen.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan maakt u een 
afspraak met de behandelend ambtenaar, mevrouw F. Limpens, bereikbaar via 077 306 66 66. 

Panningen, 1 december 2011
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