
   

Commissie Veiligheid en Openbare Ruimte (VOR) 

Verslag bijeenkomst 09 juni 2016 aanvang 20:30 – 22:00 uur Het Parochiehuis 

1. Opening 
De vz opende de vergadering en heette eenieder van harte welkom 

 Mededelingen: 

Afmeldingen: bekend bij vz 

Buurt app Stand van zaken; de vz zal in overleg met gemeente en politie kijken naar 
een openbare bijeenkomst in Bakel voor de buurt app. Inmiddels is er een gesprek 
geweest met de buurt app in Soersel, maar andere zijn ook bezig. De planning zal zijn 
in het najaar 2016 

2. Vaststellen agenda 
Geen aanvullingen. 
 

3. Notulen 14 april 2016 
Zijn vast gesteld, enkele zaken komen terug inzake het antwoord van de wethouder 
op een aantal zaken agenda punt 4. 
 

4. Brief van Wethouder aangaande verkeersvragen: 
De vz leest de brief die deze commissie heeft mogen ontvangen; allereerst fijn dat de 
wethouder zo snel schriftelijk reageerde. Echter is de commissie niet blij met de 
antwoorden. De commissie zal dan ook binnenkort schriftelijk reageren op deze brief. 
De brief van de wethouder zal ook op de site verschijnen, uiteraard zal de reactie van 
deze commissie erbij worden gezet. Er zijn vragen over de analyse die is opgemaakt 
naar aanleiding van het verkeersonderzoek. De commissie vraagt zich af of de 
wethouder ook heeft gedacht aan slecht begaanbare ouderen met rollators en/of 
rolstoelgangers. Ook het alternatief heeft men vraagtekens bij. Er is geen voetpad 
aanwezig dus mensen moeten over het fietspad waar zeker ook een keer goed 
onderhoud aan mag worden gegeven. 
 

5. Hooge Braak 
Men dacht dat de parkeer problematiek daar was opgelost, nadat de gemeente had 
toegestemd in de plannen, zijn er toch nog twee buurtbewoners die bezwaar hebben 
aangetekend. Er wordt een bijeenkomst gepland op 30 juni 2016 in Het Parochiehuis 
om met de buurt hierover te praten. Er zal worden gekeken of er een compromis kan 
worden gesloten. Wordt vervolgd. 
 



6. Gemertseweg 
Enkele buurtbewoners waren aanwezig die hun bezorgdheid uit spraken over deze 
weg. Een vader vertelde bij het wegbrengen van zijn kinderen naar school, dat er een 
grote vrachtwagen combinatie zo hard reed dat een van zijn kinderen bijna de weg 
werd op gezogen door de rijwind van deze combinatie.  
De vader vertelde al meteen dat het gezin daar niet zal blijven wonen gezien de 
gevaarlijke verkeerssituaties die daar aanwezig zijn. Wanneer wordt er een keer 
gehandhaafd door de Politie. De vz zal contact leggen met de buurtbrigadier om te 
vragen voor een snelle actie. Er wordt ook gemeld dat automobilisten niet schuwen 
om fietser niet links in te halen maar ook rechts over het fietspad. 
 
Auwerschootseweg 
Mail ongeruste buurtbewoner: Beste commissie 
Excuses voor het late mailtje, ik zag dat het nog in de concepten stond. Ik kon niet 
aanwezig zijn vandaag omdat ik tegen de deadlines van mijn scriptie aan loop. 
Volgende week moet ik het ingeleverd hebben en daarna wil ik gerust een 
bijeenkomst bijwonen. Momenteel zit ik in de tuin te studeren en hoor ik de auto’s 
voorbijrazen. Overdag is het geluid zo hard dat ik de mensen niet eens kan verstaan. 
Dus voor mij genoeg redenen om me in te zetten voor de verkeersveiligheid en de 
daaruit voortvloeiende overlast. Vz bespreekt dit met buurtbrigadier/gemeente 
 

7. Het Bankje 1300 

Het geschonken bank aan Bakel 1300 van de Provincie dient een andere, betere en 

mooier plek te krijgen in het dorp. Een aantal leden van deze commissie zijn 

drukdoende geweest om naar een oplossing te kijken. Die is er inmiddels gevonden 

bij de waterpomp op het Wilbertsplein. Echter staat daar een telefooncel waarop ook 

een reclamewand bij zit. Deze groep heeft een brief gestuurd naar de gemeente en 

inmiddels is er antwoord ook op gekomen. De VOR zal hierop reageren of het e.e.a. 

niet versneld kan worden. (Wordt vervolgd) 

 

8. Rondvraag 

Kan er een (waarschuwing) verkeersbord komen aan de kruising Dorpsstraat – 

Wilbertsplein (komende vanuit Milheeze) die aangeeft dat verkeer van rechts 

voorrang heeft. De vz zal dit mee nemen in de brief naar de wethouder. 

Er wordt ook gevraagd voor extra verkeerscontrole bij Hoekendaal – Buitenkamp, 

ook daar schijnt men niet aan de max snelheid te houden die daar geldt. De vz zal dit 

kortsluiten met de wijkbrigadier. 

Helmondsestraat: Is er een mogelijkheid dat de verkeersveiligheid van voetgangers 

bij de oversteekplaats (De Molen) verbeterd kan worden. Men staat tussen bomen 

en zijn dus niet goed zichtbaar voor het verkeer op de weg. De vz zal dit meenemen 

Bij het bankje op de grote grasveld Bergroostraat – Diepstratenlaan is er het verhaal 

dat daar wordt gedeald in drugs. De vz zal dit bespreken met de wijkbrigadier voor 

een eventuele actie. 

 

 



9. Sluiting 

De vz sloot de bijeenkomst, om 22:00 uur, met dank aan ieders inzet en nodigt graag 

iedereen weer uit voor de volgende bijeenkomst in juli 2016 

 

Volgende bijeenkomst: 12 juli 19:30 uur Parochiehuis 


