
Commissie Veiligheid en Openbare Ruimte
Kort Verslag bijeenkomst 14 maart 2017
1. Opening: Vz opende de bijeenkomst een heette eenieder van harte 
welkom
2. Mededelingen: Aantal leden niet aanwezig met kennisgeving. Er is geen 
agenda gemaakt en geen verslag van de voorgaande bijeenkomst. Excuses 
voor dit ongemak.
3. Stand van zaken:
a. Nieuwe Uitleg: De buurt heeft een uitnodiging gekregen van deze 
commissie voor een buurtavond. Op dit moment zijn er 25 – 30 gegadigden. 
Voorstel is om deze avond te organiseren in de Wilbertdries op 19 april 2017. 
Actie Vz.
b. Viltstraat: Volgende week dinsdag 21 maart 2017 wordt er een 
bijeenkomst georganiseerd door de gemeente waar de plannen worden door 
besproken met de bewoners. Iedereen van de Viltstraat heeft een uitnodiging 
gekregen. Het vindt plaats in De Zwaan.
c. Telefooncel Wilbertsplein: Het begint een soap te gaan worden wat 
betreft de telefooncel. Er is bericht gekomen vanuit de gemeente dat deze 
telefooncel wordt aangehouden. Dat is uiteraard zeer vreemd omdat men in 
september 2016 had aangegeven dat deze weg zou gaan. Integendeel; hij 
blijft als enige bestaan in Bakel. We wachten nog even af de reactie van een 
wethouder, anders zal de commissie gaan beraden wat te gaan doen. Wordt 
vervolgd.
Aansluitend de Bank van de Provincie; deze is met graffiti beschadigd, de 
plek waar deze nu staat is niet goed.  Hij moet daar echt weg. Vz geeft aan 
dat dit zo niet verder kan, er moet echt naar een oplossing worden gekeken. 
Ook hier heel even afwachten wat de desbetreffende wethouder voor 
informatie zal geven wat te doen met die telefooncel. Wordt vervolgd
d. Whattsapp Buurt: Op dit moment zijn er 14 buurten al gestart of zijn bezig 
met de opstartfase – of hadden informatie opgevraagd. De commissie geeft 
aan om in het voorjaar wederom een voorlichtingsavond te organiseren 
Buurtpreventie samen met de gemeente. Actie Vz
(Buurten zijn: Hendrikstraat, Beatrixstraat, De Hilt, Helling, Bremmen, 
Speelweide, Soersel, Over de brug, Diepstratenlaan (Bortelhoek), Nieuwe 
Uitleg, Korenbloemstraat, Buitenkamp/Hoekendaal)
e. Hooge Braak; men (de gemeente) is begonnen met de afgesproken 
aanpassingen aan de weg/parkeerplekken. Tevens is met gestart met het 
beplanten van enige stroken. Niet alles loopt vlekkeloos maar probleempjes 
worden direct opgepakt door de gemeente.
4. Rondvraag;
Wat is de stand van zaken aangaande verlichting pad Diepstratenlaan – 
Auwerschootseweg? In eerste instantie heeft de gemeente het afgewezen, 



echter bij de rondgang Verkeersveiligheid met een ambtenaar zijn er toch nog 
wat vraagjes gerezen, waardoor de ambtenaar het weer mee nam voor 
beraad. We verwachten binnen een week of twee dat we antwoord krijgen.
In de Hendrikstraat en Randwijk zijn er vragen gesteld aangaande de bomen 
in deze straten. Er is al een rondje gedaan met een ambtenaar van de 
gemeente, men wacht even af op hun bevindingen. Bij een teleurstellend 
bericht is er advies gegeven vanuit de commissie om een handtekening actie 
te organiseren.
Carnaval Bakel optocht: Er zijn klachten binnen gekomen over; wildpoepen, 
wildplassen en dergelijke zaken. Er is door de commissie verzocht deze 
klachten eerste te melden aan de verantwoordelijke organisatie, de 
carnavalsvereniging. Als er geen oplossing komt of geen gesprek, zal de vz 
van deze commissie het bespreekbaar maken in het bestuur van de Stem 
van Bakel. Aantekening aangaande het plein concert was goed 
georganiseerd.
5. Sluiting: De vz sloot de bijeenkomst de eerstvolgende commissie is op 11 
april 2017, aanvang 19:30 uur in Het Parochiehuis te Bakel.


