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Introductie

Introductie BRO

• Adviesbureau in ruimtelijke ordening

• Ontwikkel-, ontwerp- en transformatievraagstukken

• Opgericht in 1962  

• Circa 65 medewerkers

• Boxtel, Tegelen, Amsterdam

• Geri Wijnen: sr. adviseur retail & stedelijke ontwikkeling

• Integrale centrumvisies, detailhandelsvisies 

• Uitvoerings- en actieplannen

• Gijs van der Sman: stedenbouwkundige

• Stedenbouwkundig ontwerp & gebiedsvisies

• Inrichtings- & landschapsplannen
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Doel van vanavond:

Toetsen van inhoud visie en 
uitvoeringsprogramma



1. Toelichting proces

Wat ging vooraf?

Kernoverleg Offenbeek: 

• Bewonersavond maart 2019

• Vele gesprekken met 
inwoners, ondernemers, 
inwoners, scholen en 
verenigingen 

• Opstellen eigen concept visie

2018 – 2019 Gemeente Beesel:

• Beleidsvisie Toekomstbestendige 
centra gemeente Beesel 

• Start van centrummanagement

• Vaststelling beleidsvisie en 
uitvoeringsprogramma met 
amendement



1. Toelichting proces

Opdracht:

Maak een verdiepingsslag 

voor visie en uitvoeringsprogramma 

voor het centrum van Offenbeek, 

nadrukkelijk in samenwerking met het kernoverleg



1. Toelichting proces

1. Toelichting proces

Begeleidingscommissie: gemeente Beesel, 
Kernoverleg Offenbeek, Stichting Synthese, 
centrummanager en BRO

Stappen:

Startbijeenkomst 12 mei

Inventarisatie / analyse incl. interviews mei / juni

Werksessie & schouw 9 juni

Uitwerking visie & uitvoeringsprogramma juni

Bijeenkomst klankbordgroep 8 juli

Bijeenkomst ondernemers 23 aug

Open presentatie 1 sept



Bijeenkomst 19 maart 2019



2. VISIE & AMBITIES



2. Visie & ambities

Hoofdambitie afbakening 
centrum

Het centrum van Offenbeek bestaat 

uit het Kerkplein en de 

Offenbekermarkt, inclusief de 

verbindingen naar De Meander en 

Offenbeckerhof.



2. Visie & ambities

Hoofdambitie: verzorgingsfunctie

Centrum heeft verzorgingsfunctie voor de 

eigen inwoners en incidenteel ook voor:

• overige inwoners van de gemeente 

Beesel 

• en ‘passanten’ uit de omgeving 

(bezoekers XBAZE, fietsers en 

wandelaars).



2. Visie & ambities

Hoofdambitie: verblijfs- & ontmoeting

• Centrum is de trots van Offenbeek, 

• met het Kerkplein als dorpshart en de 

Offenbekermarkt als groen verpoosgebied. 

• Het is een aantrekkelijke verblijfsplek, 

• met meer ruimte voor beleving, levendigheid 

en ontmoeting binnen het centrum, 

• zodat bestaande klanten het centrum 

blijvend weten te vinden, 

• en voorzieningen behouden blijven. 



2. Visie & ambities

Ambities per thema

1. Behoud van verzorgingsfunctie

2. Versterken en uitdragen eigen identiteit

3. Versterken verblijfs- en ontmoetingsklimaat

4. Behoud van voorzieningen

5. Ruimte voor beleving en activiteiten

6. Duurzaamheid

7. Samenwerking



2. Visie & ambities

1. Behoud van verzorgingsfunctie

• Focus op ouderen, gezinnen, jongeren en 

kinderen in de kern 

• Verder benutten van de potentie van het 

centrum als ‘halte’ en pauzeplek



2. Visie & ambities

2. Versterken en uitdragen eigen identiteit

Versterken van de Offenbeekse identiteit en trots 

door van het centrum weer een herkenbaar en 

beleefbaar dorpshart te maken

• Herinrichten van de openbare ruimte

• Afspraken over hoger onderhoudsniveau 

• Verbetering van gevelkwaliteit van enkele panden 

• Terugplaatsen van het carillon

• Zichtbaar maken van de geschiedenis



2. Visie & ambities

3. Versterken verblijfs- en ontmoetingsklimaat

• Meer ruimte voor bewegen, spelen, ontmoeten en verblijven

• Verblijfsfunctie boven verkeersfunctie

• Versterken en duidelijker herkenbaar maken van fysieke 
verbindingen binnen en richting het centrum

• Verbeteren uitstraling van panden en gevels 

• Focus op schoon, heel en veilig 



2. Visie & ambities

4. Behoud van voorzieningen

Het streven is deze huidige voorzieningen 

(en voorzieningenniveau) te behouden

• Inzetten op behoud van de supermarkt

• Inzetten op behoud van een 

ontmoetingsruimte

• Verdere focus op publieksgerichte 

voorzieningen, werken en wonen

• Ruimte voor extra standplaatsen



2. Visie & ambities

5. Ruimte voor beleving en activiteiten

Het centrum biedt ruimte aan beleving, levendigheid en 

ontmoeting binnen het centrum:

• Activiteiten gericht op verbinding van bewoners en van 

meerdere generaties

• Herinrichting van het dorpsplein

• Onderzoeken mogelijkheid beschutte ontmoetingsplek 

in de openlucht

• Offenbekermarkt: focus op spelen, sporten en bewegen

• Mogelijkheid voor gezamenlijk ‘Openingsevenement’ 



2. Visie & ambities

6. Duurzaamheid

Er wordt aangesloten op de bestaande gemeentelijke 

ambities (Duurzaamheidsagenda 2017-2020)

• Herinrichting openbare ruimte:

• Hemelwaterberging Offenbekermarkt

• Tegengaan hittestress

• Vergroten biodiversiteit

• Oplaadpunten voor elektrische auto’s en fietsen

• Verduurzaming vastgoed

• Ondersteunen van (collectieve) initiatieven gericht 

op duurzaamheid / duurzaamheidseducatie



2. Visie & ambities

7. Samenwerking

• Koesteren samenwerking gemeente en Kernoverleg, 

waarbij ieder zijn verantwoordelijkheid neemt

• Betrekken van ondernemers bij ontwerp openbare ruimte 

en goede communicatie naar hen hierover

• Voor nieuwe initiatieven ligt het initiatief ligt bij de 

gemeenschap. Gemeente faciliteert passende 

initiatieven.



Visiekaart



2. Visie & ambities

Kerkplein



2. Visie & ambities

Offenbekermarkt



3. UITVOERINGS-
PROGRAMMA



3. Uitvoeringsprogramma

Uitvoeringsprogramma

1. Herinrichting openbare ruimte 

a) Opstellen van schetsontwerp, uitwerking ontwerp en uitvoering

b) Terugplaatsen van carillon: maken van plan

c) Ontmoetingspunt: formuleren wensen & onderzoeken haalbaarheid

2. Uitstraling gevels en panden (incl. reclamevoering): afspraken en mogelijk 

gemeentelijke subsidieregeling

3. Afspraken over onderhoud en beheer openbare ruimte

4. Afspraken over schoon, heel en veilig

5. Verkenning deelname provinciale subsidieregelingen

6. Realiseren van app met keramische route

7. Verkennen aansluiting op provinciale programma voorzieningen voor ouderen



4. Afsluiting

Vragen?



BRO Boxtel

Bosscheweg 107

5282 WV Boxtel

T +31 (0)411 850 400

BRO Amsterdam

Rhijnspoorplein 38

1018 TX Amsterdam

T +31 (0)20 506 19 99

BRO Tegelen

Industriestraat 94

5931 PK Tegelen

T +31 (0)77 373 06 01
www.bro.nl  |  info@bro.nl


