
   

Commissie Veiligheid en Openbare Ruimte 

Notulen 17-03-2016 

 

Verslag en nieuwe Agenda is altijd te vinden op de website van De Stem Van Bakel www. 

1. Opening:  

Vz opende de bijeenkomst en heet eenieder van harte welkom. 

2. Mededelingen: 

De Stem van Bakel is bezig met een  dorpsvisie.  In dit Dorpsvisie komen de 

aandachtspunten vanuit de commissie visie voor de toekomst. Hoe kunnen we 

preventief optreden om zaken die nu spelen te voorkomen in de toekomst. De 

Vz is bezig met een voorzetje en zal dit uiterlijk 25 maart 2016 rondsturen aan 

de commissie. Graag op/aanmerkingen of aanvullingen naar de Vz.  

Actie Theo  

3. Verslag van 16 februari 2016; 

Het verslag  werd goed bevonden met dank aan de notulist! 

4. Stand van zaken Hooge Braak: 

Er heeft een gesprek plaats gevonden met de Wethouder. In dit gesprek heeft 

de SVB tekst en uitleg gegeven over het probleem in de buurt. Na dit gesprek is 

er een bijeenkomst geregeld samen met de gemeente en de buurt. Dat heeft 

geleid naar een aantal voorstellen die de gemeente nu aan het uitwerken is. 

Daarna zal de gemeente deze voorstellen voorleggen aan de buurt. DSVB is blij 

met deze ontwikkelingen. We wachten af wat de buurt van de Hooge braak en 

de gemeente voor een besluit gaan nemen. De buurtbewoners geven aan dat ze 

blij zijn dat het na jaren weer wordt opgepakt. Men is de SVB dankbaar dat deze 

hier een succesvolle bemiddeling hebben gedaan waardoor men weer in 

gesprek is gegaan. 

5. Verslag gesprek met de wethouder belast met de portefeuille Openbare 

Ruimte; 

Tijdens dit gesprek zijn er een aantal zaken aan de orde geweest waar onder; 

5.1 Verkeer en glasbakken Jumbo Bakel 

5.2 Verkeer Gemertseweg 

5.3 KPN telefooncel Dorpsstraat 

Genoemde zaken krijgen de aandacht en zal bekeken worden hoe en wat en 

welke oplossing eventueel zal volgen (Wordt vervolgd) 

  

6. Wat Verder Ter Tafel Komt: 



6.1 Er staat een bord ook bij de Jumbo, gezien vanuit de weg komende van 

Deurne. Dat bord met bedrijfsnamen vindt men hinderlijk en men kan niet 

goed het overige deelnemende verkeer zien? De SVB gaat ter plaatse kijken 

en zal hierop terug komen in de eerstvolgende bijeenkomst van deze 

commissie. Jolanda van Rooy, van de gemeente gaat over bewegwijzering. 

6.2 Bank Provincie en de KPN telefooncel; 

Men leest een brief voor, die gestuurd is naar de gemeente aangaande de 

Bank van de Provincie (geschonken aan Bakel 1300) en de telefooncel. 

Slecht zicht door de reclame die geplakt is op de telefooncel. En de bank zou 

daar mooi kunnen staan. De gemeente heeft hierop een reactie gestuurd. 

De mail wordt door gestuurd naar de Vz en deze zal namens de commissie 

een reactie sturen. Actie Janine en Theo 

De Vz deed een voorstel om een oproep te doen aan de Bakelse bevolking 

voor een mooie plek in het dorp. De aanwezige leden stelde voor om samen 

te kijken naar een aantal plekken en deze dan voor te leggen aan de 

Bakelnaren. (Actie Theo) 

6.3 De blauwe zone: 

De blauwe zone is op dit moment een doorn in het oog van een grote groep 

Bakelnaren. Sinds de Jumbo weg is van het Wilbertsplein, heeft deze huidige 

Blauwe Zone geen nut meer. De reactie op dit moment vanuit de gemeente 

is of dit mee genomen kan worden in de komende Dorpsvisie? De commissie 

wil hier niet op wachten en zal een officieel verzoek doen om deze borden 

te verwijderen zodat iedere verkeersdeelnemer met voertuigen kunnen zien 

dat de blauwe zone niet meer geldig is. Misschien kan het worden verplaatst 

natuurlijk na overleg met de ondernemers en bewoners van het 

Muziekhofje en vd Poelstraat. Daar heeft men veel “overlast” van wild- 

parkeerders. Natuurlijk zal er dan voor de buurtbewoners en Ondernemers 

een ontheffing dienen te komen.(Actie Theo)  

6.4 Viltstraat 

Er wordt geklaagd over de wijze waarop de Viltstraat momenteel eruit ziet, 

men klaagt over een slecht wegdek. (Actie Theo) 

 

 

 

6.5 Civilant buurt app; 

Het blijft vooral heel stil hoe en wat over de buurt app vanuit de gemeente. 

De SVB raad de buurten aan, die interesse hadden getoond in deze app, om 

de Civilant app te gebruiken via de app store. Wel verzoekt de commissie 

om bij de Vz aan te geven als men hier wil starten. Verder zal de vz contact 

opnemen met de gemeente hoe de stand van zaken is! Actie Theo 

Buitenbeter app is een mooie vooruitgang met melden. Binnen een week is 

het blijkbaar geregeld. (App store; Buitenbeter) 

6.6 Bankje KBO 



Het bankje KBO is geplaatst echter zijn er de laatste tijd verdachte personen 

gesignaleerd en er is al contact geweest met de Politie. Men heeft hier 

aandacht voor. Worden er zaken geconstateerd waar men twijfels bij heeft 

maak altijd melding bij de politie. Niet dringende zaken via het 0900-8844 of 

bij nood of ernstige verstoring het 112 nummer. 

7. Rondvraag.:  

Hendrikstraat: De aanwezige bomen in de straat leveren problemen op oa met de riolering 

in de straat. De buurt heeft hierover al een aantal keren meldingen over gemaakt bij de 

gemeente. De wortels komen door op de gronden van de bewoners waar deze de 

aansluitingen van de riolering wordt beschadigd. De gemeente zegt dan dat dit voor de 

eigenaar/bewoner is en dient dan ook voor de kosten op te komen! Er is tot op heden nog 

geen reactie van de gemeente gekomen betreffende het Bomenbeleid. De vz vindt dat de 

gemeente hierop anders kan reageren. Hij zal dit ook in ieder geval vragen aan de 

gemeente of men dit op een andere wijze kan oplossen?  Actie Theo. 

 

8. Sluiting 

De Vz sluit de vergadering  en dankte eenieder voor hun bijdrage 

Eerstvolgende bijeenkomst 14 april 2016 19:30 uur in het Parochiehuis te Bakel 

 

 

 


