
Commissie Veiligheid en Openbare Ruimte
Kort Verslag bijeenkomst 10 januari 2017
1. Opening
De Vz opende de bijeenkomst met eerst eenieder de Allerbeste Wensen voor 
2017.
2. Vaststellen agenda:
Agenda werd vastgesteld
3. Mededelingen:
Als er door commissieleden documenten worden opgemaakt, met de intensie 
om ze te sturen naar de gemeente, gaat dit altijd via de vz van de commissie!
De evenementenborden zijn weg. De informatieborden gaan ook weg. 
Misschien een idee om een informatiebord als alternatief op het Wilbertsplein 
te laten plaatsen. Dit wordt nog besproken in de bestuursvergadering van 
SvB.
In het centrum worden de wandel- fietspaaltjes verwijderd, de reden is dat 
heden ten dage iedereen een mobiel heeft met google-maps en dergelijke.
Er is door inwoners geconstateerd dat er achter de Jumbo/GEA regelmatig 
auto’s worden gesignaleerd! Wordt door gegeven aan de wijkbrigadier.
In het voorjaar wordt er weer een Buurt Whatssapp georganiseerd. Weer in 
samenwerking met de gemeente en de politie.
Er wordt een buurt bijeenkomst georganiseerd in de Viltstraat met de 
bewoners. Dit gaat plaatsvinden op 31 januari om 19:30 uur.
4. Stand van zaken Verkeers-veiligheid knelpunten Bakel
Er is inmiddels contact met de gemeente voor een soortgelijke schouwing 
naar deaangegeven situatie in het dorp. De vz zal een afspraak plannen met 
de leden van deze commissie en de gemeente.
Met de bewoners van de Gemertseweg wordt navraag gedaan over de 
genomen acties vanuit de politie aangaande zwaar verkeer en hardrijden. 
(Vz)
5. Aandachtsgebieden Wijkbrigadier:
Deze is vandaag niet aanwezig, volgende bijeenkomst agenderen
6. Rondvraag:
Catorisering wegen Bakel; is daar nog iets van vernomen? Nee geen stukken 
meer van gehad!
Telefooncel: Contract is afgelopen, er is contact nu met de gemeente hierover 
wanneer men de telefooncel gaat weghalen. Misschien een idee om er een 
feestelijk tintje te geven als de Bank van de Provincie wordt geplaatst. (Nog 
verder uitwerken en agenderen eerstvolgende bijeenkomst.
Er is tijdens het eerste project plan Soersel aangegeven aan de oude wijk dat 
er geen doorgaand verkeer mogelijk zou zijn vanuit de nieuwbouw wijk. De vz 
neemt dit mee tijdens de rondgang binnenkort met de gemeente.
7. Sluiting:



Om 20:25 uur sloot de vz deze bijeenkomst met dank aan de aanwezigen; 
eerstvolgende commissie bijeenkomst is op 14 februari 2017 
aanvang 19:30 uur in Het Parochiehuis!


