
Commissie Veiligheid en Openbare Ruimte: 13 juni 2017
1 Opening: De vz opende de vergadering en heette eenieder van harte 

welkom.
2 Mededelingen: De vz heeft aangegeven tot aan de grote vakantie nog 

als kartrekker te fungeren, echter legt hij deze functie per 1 september 
2017 neer. Hij heeft aangegeven dat hij niet blij is met de mailwisseling 
aangaande een aantal veiligheid-knelpunten in ons dorp die bij een 
rondgang eind januari 2017 werden bezocht met een aantal 
commissieleden van de SvB en een gemeente-ambtenaar van Gemert-
Bakel.

3 Stand van zaken:
1 Rondgang eind januari 2017 en de reactie van de gemeente. De 

bedoeling zou zijn dat men gemotiveerde antwoorden zouden 
krijgen om zo ook door te communiceren naar de achterban van 
Bakel, echter dat is er nooit van gekomen. De vz heeft wel 
aangegeven aan te blijven als lid.

2 Telefooncel: Men is teleurgesteld omdat het contract verlengd 
was naar 1 januari 2018. Echter er is diverse malen 
geconstateerd dat men er niet mee kan bellen, zelfs 112 kon niet 
worden gebeld. Misschien een idee op dit samen met het college 
te bespreken tijdens de rondgang op 22 juni 2017. Heeft de 
aandacht.

4  Hoe gaan we reageren als commissie op deze reactie: Men zal een 
voorbeeld brief opstellen waar eenieder op mag reageren, pas nadat de 
commissie deze brief heeft geaccordeerd gaat hij naar het dagelijks 
bestuur van SvB. Dan aansluitend gaat deze brief naar het college 
Burgemeester en Wethouders en naar de gemeenteraad. Actie vz.

5 Burgerparticipatie bewoners Nieuwe Uitleg: Ert is een bijeenkomst 
geweest, zie het eerder verslag van 23 mei jl., met de buurtbewoners. 
Er is inmiddels een handtekeningen actie geweest en er wordt een brief 
opgesteld naar het college Burgemeester en Wethouders. Wordt 
vervolgd.

6 Burgerparticipatie bewoners omgeving Fietspad Burg. 
Diepstratenlaan en Auwerschootseweg (richting Jumbo): Ook hier 
men begonnen met een handtekeningen actie, die inmiddels is 
afgerond. Het betreft een aantal wijken rondom de Burg 
Diepstratenlaan. Er is afgesproken dat de vz deze zal aanbieden aan 
het college tijdens de rondgang met de gemeente en de SvB. Actie vz.

7 Whattsapp Buurtpreventie: Er was een bijeenkomst geweest in 
Gemert, georganiseerd door de gemeente. Het bevreemde wel de vz 
dat hij hiervan niet op de hoogte ervan was, gezien de afspraak die hij 
had gemaakt op 4 mei 2017 met de desbetreffende ambtenaar. Hij zal 



de desbetreffende ambtenaar vragen om ook een avond te organiseren 
in Bakel medio oktober 2017. Daar wil de vz graag afspraken maken 
met de diverse buur coördinatoren. Wordt vervolgd.

8 Rondvraag:
1 Er is naar aanleiding van de actie Bakel leeft, het paars 

schilderen van het zebra pad (apotheek Dorpsstraat) een offerte 
ontvangen voor led verlichting bij zebrapaden. Zit een kostprijs 
aan vast. Wordt besproken in de bestuursvergadering SvB in Juli 
2017. Wordt vervolgd

2 De Molen (omgeving Hoekedaal): er is een bijeenkomst geweest 
met de direct omwonenden voor het probleem van het veld waar 
de molen staat. Er is blijkbaar of wordt, een brief opgesteld naar 
de gemeente voor eventuele oplossingen.

Eerstvolgende bijeenkomst is op 11 juli 2017: aanvang 19:30 uur 
Parochiehuis Bakel.


