
 

 

Notulen en actielijst DSVB  
 
Veiligheid en Openbare Ruimte 29-10-2015 
 
Aanwezig: Theo Schriks, Janine Brugman, Joris van Loon, Leo van schalen (toehoorder)  
Afwezig: Johan Habraken en Siel Peijs 

Agendapunt Besproken Actie 

1. Opening   

2. Mededelingen Toelichting raadsinfo : 

22-10 is de raad van GB door Ido Cranen 

en Wethouder Roel Hoppezak 

geinformeerd over de werkwijze en 

organisatie van De Stem Van Bakel. 

Alle aanwezigen (raads/commissieleden 

en de aanwezigen van het bestuur van 

DSVB) waren over het algemeen zeer 

positief over de opzet, huidige werkwijze 

en de plannen op termijn. Vanuit GB is 

ook duidelijk aangegeven dat de 

werkwijze van DSVB geheel nieuw is en 

dan ook duidelijk een andere aanpak van 

de raad vraagt. Namelijk minder sturend 

dan voorheen.  

 

Toelichting expertmeeting: 

Op 11/11 zal er door de werkgroep 

Ondernemen een bijeenkomst worden 

georganiseerd waarin de uitkomst van de 

ondernemersenquete en de uitkomsten van 

enkele keukentafelgesprekken door een 

select gezelschap experts zal worden 

besproken. Doel van deze bijeenkomst om 

te komen tot een ondernemersvisie voor 

DSVB. 

 

3. Notulen   

4.Bomenbeleid Intentie vanuit de gemeente was om in 

september/oktober een bijeenkomst te 

organiseren samen met DSVB om 

wijzigen in het bomenbeleid van GB te 

bespreken en een bomenkaart in te vullen 

samen met de inwoners van Bakel. 

 

Gemeente krijgt dit organisatorisch echter 

niet op korte termijn geregeld. Vanuit 

gemeente nu intentie om dit begin volgend 

jaar op te pakken Met gemeente goed 

afstemmen om dit voorafgaande aan de 

bijeenkomst goed toe te lichten aan de 

bevolking 

Theo stemt dit verder af met 

Janine Rechters. 



 

 

5. buurtpreventie In het verleden waren en ongeveer 11 tot 

12  wijkverenigingen actief met 

buurtpreventie (meeste bordjes staan ook 

nog in de wijken).  

Theo laat een presentatie zien van 

buurtpreventie middels whatsapp groepen. 

Civilant heeft hiervoor een (gratis) App 

ontwikkeld voor Android en IOS. 

 

 

 

 

Overzicht criminaliteit bakel opvragen 

 

Theo zorgt ervoor dat Siel alle 

mailadressen krijgt van de 

“voormalige” 

buurtcoordinatoren. Siel zal 

deze vervolgens namens DSVB 

uitnodigen om ze in een 

bijeenkomst te peilen of ze nog 

interesse hebben om mee te 

werken aan een vorm van 

buurtpreventie. 

 

 

Joris vraagt bij de gemeente 

een actueel overzicht aan. 

6. drugsoverlast Groene long en skatebaan groepen zijn in 

beeld. Jongerenwerker Jonathan van Hout 

is daarmee in contact. 

In overleg met de wijkagent Ad Rijnen is 

besloten om aan de gemeente te vragen 

om de picknickset op de Groene Long te 

verplaatsen naar een locatie welke beter in 

het zicht ligt. 

 

Op 8 december wordt er door de 

dorpsondersteuners (oa in samenwerking 

met de werkgroep Wonen, Zorg en 

Welzijn) weer een bijeenkomst 

georganiseerd “Dé doen die van ons niet” 

in sporthal het zand 

Joris vraagt aan de gemeente 

om de picknickset te 

verplaatsen. 

7invulling werkgroep Theo is (voorlopig) kartrekker van deze 

werkgroep. 

Vragen of er interesse is bij de voormalige 

buurtcoordinatoren om aan te sluiten bij 

deze werkgroep. 

 

 

Theo zal dit aan de 

buurtcoördinatoren navragen 

8.Wat verder nog ter 
sprake komt 

Leo van Schalen : viltstraat zeer slechte 

staat. Wanneer wordt hier iets aan 

gedaan? 

 

Joris geeft aan dat dit al 

meerdere keren is aangekaart 

bij de gemeente. Joris zal dit 

wederom ter sprake brengen en 

de noodzaak van vervanging 

nogmaals benadrukken. 



 

 

9. Rondvraag Onderhoud rotonde centrum : is al een 

tijdje verwaarloosd. 

 

 

 

 

 

 

Picknickset vd poelstraat : voormalige 

ondergrond terugplaatsen 

 

Verplaatsen provinciebank naar andere 

locatie. 

Rotonde was voorheen 

geadopteerd door C1000. Nu 

waarschijnlijk door Jumbo. 

Even afwachten of de situatie 

verbeterd anders later weer op 

de agenda plaatsen. 

 

 

Joris zal dit aankaarten bij de 

Gemeente 

 

Gezamenlijk kijken of hier een 

betere locatie voor te vinden is. 

(achterkant van bank moet wel 

goed zichtbaar zijn.) 

10. Sluiting   

 
 


