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Centrum van
Maasniel,
intiem, kruispunt
Identiteit
Ontmoeten, verbinden,
activiteiten, cultuur
Identiteitsdragers

Locatieprofiel
Betjesplein Maasniel

Dorps, plantsoenen, kunst en initiatieven van
bewoners
Fysieke dragers

1. Locatie
Het Betjesplein ligt aan een kruispunt in het centrum van de oude kern van
Maasniel. Je zou kunnen zeggen dat dit punt de scheiding is tussen de
buurt Brikkenhoven, Tegelarijveld en Maasniel. Het Betjesplein heeft een
open karakter, met in de nabijheid de kerk van Maasniel, detailhandel en
horecagelegenheden. Rondom het plein is sprake van doorgaand verkeer,
maar ook bestemmingsverkeer, fietsers en wandelend publiek voor de
aanwezige detailhandel en horeca. Het voormalige typische gebouw van
de Rabobank biedt bij mooi weer een bijzondere plek om een kop koffie te
drinken, je overziet daar het hele kruispunt. De bomen en de aanwezige
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plantsoenen zorgen voor een vriendelijke blik van het verharde
Betjesplein.
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2. Profiel
Het Betjesplein wordt de laatste jaren voor de meeste activiteiten en
evenementen in Maasniel gebruikt. Daarnaast staan wekelijks aan de
overkant van het Betjesplein marktlieden. Het oorlogsmonument, het
beeld van De Kater met zijn rug naar Roermond, de Ontmoetbank en de
waterput zijn kenmerkend voor het plein en bewoners van Maasniel.
Daarom is het Betjesplein een plek waar vele ontmoetingen en
verbindingen tot stand komen, veelal gerealiseerd door de eigen
bewoners, verenigingen en ondernemers.
3. Gewenste programmering

5. Communicatie
De organisator van het evenement dient tijdig (vermeld in vergunning) de
omwonenden en omliggende bedrijven middels een bewonersbrief te
informeren, met in ieder geval de volgende informatie:
o Naam, data, tijdstippen van het evenement
o Gegevens van de contactpersoon die tijdens het
evenement aanwezig en bereikbaar is (ook tijdens op- en
afbouw)
NB: ook de huizen met een NEE-NEE sticker dienen een bewonersbrief te
ontvangen.

Evenementen die hier georganiseerd worden zouden vooral gericht
moeten zijn op Maasniel.
4. Evenementen met een bijzondere status
Op deze locatie zijn geen evenementen met een bijzondere status van
toepassing.
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6.1

Aanvullende werkafspraken

Geluid
- Voor deze locatie geldt een maximaal geluidsniveau tot 75 dB(A)
op de gevel van de meest nabijgelegen geluidsgevoelige
bestemming.
- Geluid bij voorkeur zoveel mogelijk van de bewoonde bebouwing
af richten.
- Bij evenementen met een hoog geluidsniveau of met veel
bastonen dient het BBT-principe (Best Beschikbare Technieken)
toegepast te worden. Voorbeelden zijn:
o Anti basgeluid en line array systemen
o Podia en speakers worden in de meest optimale richting
opgesteld
o Gevlogen speakers worden zo laag mogelijk opgehangen
o Speakers dienen zo goed mogelijk gericht te zijn op het
publiek
o Gevlogen subwoofers zijn niet toegestaan.
Aantal evenementen per jaar
- Voor deze locatie geldt een maximum van 12 evenementendagen
per jaar.
- Onder evenementendagen worden niet gerekend de dagen voor
het organiseren van een kermis.
- De spreiding tussen evenementen is minimaal 7 dagen tussen de
laatste afbouwdag en eerste opbouwdag.
- Het aantal evenementendagen is excl. op- en afbouwdagen.
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6.2

Fysieke kenmerken
-

Verharding, elementen.
Geen verankering toegestaan.

Voorzieningen
- Stroom.
- Riolering afvoer, geen speciale aansluiting.
- Water, niet aanwezig.
6.3

Duurzaamheid
-

-

6.4

Organisatoren van evenementen beschrijven in hun aanvraag en
plan van aanpak hun inspanningen in relatie tot duurzaamheid in
breed perspectief.
De organisator is verantwoordelijk voor het vrijgekomen afval en
het opruimen en afvoeren daarvan. Hiertoe zijn voorschriften
opgenomen in de vergunning.
Beheeraspecten: Veiligheid

Toegankelijkheid (bereikbaar voor hulpdiensten)
-

Alle toegangen van gebouwen dienen tot op 10 meter te kunnen
worden benaderd over een vrije breedte van 4,5 meter en een vrije
hoogte van 4,2 meter.

-

Aan- en afvoer voor ambulance hulpverlening is voldoende
gegarandeerd.
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6.5

Beheeraspecten: Bereikbaarheid
Dichtstbijzijnde parkeervoorzieningen
- Aangezien hier evenementen die gericht zijn op Maasniel
een plek hebben zal de parkeervraag laag zijn. Er zijn
beperkt parkeervoorzieningen op loopafstand gelegen rondom
de diverse winkels.
- Zeer beperkte mogelijkheden voor parkeren op straat.

Bereikbaarheid OV
- OV-haltes op Cornelishoflaan en Schout Kellenerstraat.
6.6

Flora en Fauna

-

Broedperiode, broedgevallen in bomen (beperkt risico).
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