
   

Commissie Veiligheid en Openbare Ruimte 

Verslag bijeenkomst 18 oktober 2016 Parochiehuis te Bakel 19:30 – 20:30 uur 

1. Opening 

De vz opende de vergadering en heet eenieder van harte welkom 

2. Mededelingen: 

a. Viltstraat, heeft in de krant gestaan omdat de bewoners vinden dat de kwaliteit van 

de weg niet meer optimaal is. Daar is men al een keer bij de gemeente geweest en 

heeft men bij de desbetreffende commissie/raad ingesproken. Dit is opgepakt en op 

donderdag 20 oktober as mag men wederom toelichting geven over de ontstane 

problematiek. (Wordt vervolgd) 

 

3. Verslag is behandeld en met dank aan de notulist  

 

4. Stand van zaken: 

 

1. Gemertseweg: Er is inmiddels een controle geweest door geüniformeerde 

agenten van de politie. De buurtbewoners vonden dit natuurlijk een goede actie, 

maar niet op een vrijdagmiddag op het tijdstip van 14:00 uur en niet in uniform. 

Men had ook de indruk dat men er niet langer dan een uur of minder hebben 

gestaan. Dat het op de FB en andere media-instrumenten heeft gestaan heeft het 

volgens de bewoners geen juist effect gehad. Dit zal worden teruggekoppeld aan 

de buurtbrigadier. Een vraag die gesteld werd was: Wat was het doel van deze 

controle? De Vz stelde voor om ook een buurtavond te organiseren samen met 

eventueel de buurtbrigadier om met elkaar in gesprek te gaan en te kijken wat 

men hieraan kan gaan doen. De aanwezigen gaan informeren of er hieraan 

interesse is. (Wordt vervolgd) 

 

2. Overlast van jongeren bij de sporthal De Beek en op het speelveld Bergroosstraat 

en Burg Diepstratenlaan; de wijkbrigadier gaf aan dat de jongeren bij de sporthal 

in zicht zijn en er is al met de jongerenwerker actie op uitgezet. Wat betreft het 

speelveld wordt er nu genoteerd en wordt in de gaten gehouden. 

Wat is de stand van zaken aangaande overlast bij de sporthal en op het veld 

Bergroosstraat en Diepstratenlaan? 

 

3. Dorpsvisieplan: Hieronder een paar opvallende weg situaties waar zeker een 

verbetering in kan komen. Zie aantekeningen zijkant! 

 



  

   
 

Hier vier voorbeelden waar de gemeente naar moet kijken betreffende 

verkeersveiligheid. 

 

4. Telefooncel Dorpsstraat; er is inmiddels contact geweest met de gemeente over 

het eventueel laten verwijderen van de telefooncel. Hij deed het voorheen niet 

maar per toeval is men erachter gekomen dat de lijn het weer deed. Maar de 

gemeente heeft aangegeven dat er een contract ligt dat afloop op 1 januari 2017.  

Tot die tijd blijft de telefooncel staan. (Wordt vervolgd) 

5. Bijeenkomst CV Pierewaaiers: Er is een bijeenkomst geweest dat georganiseerd 

werd door de carnavalsvereniging. Met had het over de aantal wagens van 

Met opmerkingen [TS1]: Zicht vanaf ventweg aan de 
overzijde van de Bergstraat. Kan hier een inrijverbod komen 
of aan deze kant of aan de andere kant van de ventweg bij 
Fam. Goossens? 

Met opmerkingen [TS2]: Kijk op de ventweg 
Helmondsestraat vanaf fietspad bij Sjef van Hoof. Vanaf 
Molenweg komen auto’s hard aanrijden tot de Bergstraat 

Met opmerkingen [TS3]: Ventweg vanaf Fam. V. melis. 
Nr.37. Hier rijden de auto’s hard vanaf de Molenweg in, dan 
rechtsaf richting Bakel. Men moet nog een keer terugsteken 
om de draai goed te kunnen maken. Een GEVAARLIJKE-
situatie dus! 

Met opmerkingen [TS4]: Hier een inrij verbod richting 
pomp. Mw, van Melis is graag bereid voor een gesprek. 



jongeren met geluidsoverlast. Maar ook over de aantal wagens en geluidsvolume, 

na de optocht, in het centrum. Men heeft aangegeven dat er gelet wordt welke 

wagen(s) uit ons dorp komen en welke niet. Daarbij hebben de Bakelse wagens 

voorrang met een maximum van 10. De CV heeft aangegeven strenger op toe te 

zien en dat er metingen worden verricht betreffende de geluidsvolume (max 

75DCB) (Wordt vervolgd) 

 

6. Er werd een opmerking geplaatst dat het voorstel voor twee lantaarnpalen op het 

pad van de Diepstratenlaan en Auwerschootseweg niet in het vorig verslag stond 

vermeld. Dat was de vz vergeten te vermelden. Bij deze staat het er nu in. Dit 

verslag gaat ook naar de wethouder toe, met de vraag welke mogelijkheden zijn 

er dan? En is het mogelijk. Er is geconstateerd door de bewoners dat er een klein 

groep jongeren daar verblijven die opvallend geheimzinnig doen. Misschien een 

aandacht voor de politie en/of jongerewerker? Tevens werd er een melding 

gedaan dat de laatste tijd hangjongeren zich ophouden bij de plaatselijke Jumbo, 

ook misschien een aandachtspunt voor politie en/of jongerenwerker. 

 

7. Buurt Whatts app: Zoals beloofd zal er contact worden gezocht met de gemeente 

voor een infoavond in Bakel over de Buurt app. Vz zal de gemeente vragen 

wanneer dit kan gaan plaatsvinden! (noot: met gemeente afgesproken dit te 

bespreken na 10 november 2016 i.v.m. vakantie betrokken ambtenaar) 

 

8. Ingekomen brief van een inwoner Dorpsstraat Bakel: 

 

a. De Dorpsstraat is uitsluitend toegankelijk voor bestemmingsverkeer, 

vrachtauto’s vanaf de grote rotonde. Helaas razen zij door Bakel en met name 

vrachtauto’s van de bedrijven Rooyakkers en van Kessel, beide uit Milheeze. 

Het geluid bij de drempel laat daarnaast niets de wensen over. Kan daar niet 

een tijdje op gecontroleerd worden? 

b. Ook het zebrapad ter hoogte van Frans Sigmans is onveilig. Hoezo kun je de 

kinderen leren om vanaf de Dorpsstraat over te steken richting Molenakkers? 

Je moet oversteken achter een dikke eikenboom uit en is levensgevaarlijk! Dit 

gaat mee naar de gemeente! 

 

 

9. Sluiting: De Vz sloot de vergadering om 20:3 uur met dank aan eenieder voor hun 

inbreng. 

 

Namens de commissie Veiligheid en Openbare Ruimte 

Theo Schriks 

Voorzitter 



Aktiepunten DB SVB Datum voorstel dinsdag 8 november 2016 aanvang 19:30 uur 

 

Verslag wordt doorgestuurd naar de gemeente, aan de verantwoordelijke wethouder. 

 


