Start werkzaamheden dorsplein en ontmoetingsplek aan de Jo de Kuperstraat
Begin dit jaar zijn door de Dorpsraad bij de gemeente Boxmeer wensen ingediend aan gaande de
inrichting van de openbare ruimte in Maashees. De werkgroep Aandachtsgebied Groen Openbare
Ruimte Verkeer en Vervoer van de dorpsraad heeft hiervoor plannen ingediend voor het vergoenen
van het dorpsplein en het inrichten van de ontmoetingsplaats achter de school aan de Jo de
Kuperstraat. Om een goed plan samen te stellen werd de werkgroep uitgebreid met Anjo
(landschapsarchitect), Bart (grondwerk/stratemaker), Mario (financiën) en Wiel Franssen (kbobestuur/projectleider). Na meerder schetsplannen, overleg met gemeente en belanghebbenden,
maken van aanpassingen en opstellen van een kostenplaatje werden beide plannen ingediend bij de
gemeente.
DORPSPLEIN
Het dorpsplein wordt groener. Dit betekent dat de bestaande verharding voor een groot deel
verdwijnt en hier gras voor terug komt. Omdat de ondergrond voldoende stevig moet zijn voor
evenementen zoals de jaarlijkse kermis en tijdelijk parkeren worden eerst grasbetontegels aangelegd
en daarna ingezaaid.
Bij de Amerikaanse eik aan de Goeijstraat en voor het terras van Plein 27 worden bloemenborders
met kleurrijke bijenvriendelijke vaste planten aangeplant. Hieromheen komen verhoogde zitranden
als bescherming en om even te pauzeren voor wie het dorp komt bezoeken. Aan de zijde van de
Goeijstraat slingert de zitrand net als de meanders in de Maas waar het dorp aan ligt. Aan de zijde
van het terras voor plein 27 is in de zitrand een kleine cirkel voor het plaatsen van een watertappunt
of dorpspomp.
Op de grens van de bestaande tegelverharding en de nieuwe groene “grasmat” komt een
langgerekte verhoogde plantenbak van cortenstaal. Het deel van het plein dat verhard blijft wordt
hiermee afgeschermd van de rest.
ONTMOETINGSPLEK AAN DE JO DE KUPERSTRAAT
De speelplek aan de Jo de Kuperstraat wordt opnieuw ingericht. Dit betekent dat aanwezige
speeltoestellen worden weggehaald. Het trapveld blijft bestaan.
Aan de zijde van de straat komt een inrichting voor de allerkleinsten en wordt het lage hekwerk
verplaatst en hersteld. Besteld zijn een tractor van robiniahout met glijbaan en veerelementen.
Aan de andere zijde, richting het Gemeenschapshuis wordt een nieuwe zeshoekschommel geplaatst.
Dit als vervanging van de schommel die eerst op het schoolplein stond. Ook wordt een plateau
aangelegd met beweegtoestellen voor zowel jong als oud. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de
wens om meer te bewegen en om dit samen met anderen te doen.
Langs het Stientje-Jans-pedje, waar nu een kleine skatebaan ligt, wordt een jeu-de-boule baan
aangelegd met aan de rand zitbanken. Omdat het aan het paadje ligt is het goed toegankelijk voor
mensen die minder mobiel zijn en het ligt langs de route van en naar het centrum van het dorp.
Ook hier de aanleg van meer groen. In het plan is opgenomen de aanplant van een aantal
knotwilgen, schaduwbomen voor bij de zitplek, klein fruit en sierheesters. De grote groep met
coniferen aan de zijde van het schoolplein blijft als groene massa, aankleding van de hoge gevel van
het gemeenschapshuis en speelbosje voor de schoolkinderen.

WERK IN UITVOERING
In de raadsvergadering van mei j.l. werd door de gemeenteraad het gevraagde budget beschikbaar
gesteld. Hierbij de complimenten voor de goede en professionele voorbereiding van de werkgroep.
In de uitvoering wordt het een gezamenlijk project waarbij zowel gemeente als Dorpsraad
investeren. De gemeente zorgt hierbij voor begeleiding en inkoop van materialen. De Dorpsraad
staat aan de lat voor de uitvoering. Medio september wordt gestart met de eerste werkzaamheden
hierbij denkend aan het opbreken van de verharding op het plein. Wiel Franssen gaat als
projectleider namens de Dorpsraad de uitvoering coördineren. Extra handen die mee willen helpen
zijn welkom. Wil je meewerken aan het “groener” maken van de dorpskern van Maashees, stuur een
mailtje naar info@dorpsraadmaashees.nl.
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