
Resultaten enquête Bakel centrum

Bent u het eens met de volgende stellingen? %
Bakel wil een levendig dorpsplein. n=416

In de uitgangspunten van het stedenbouwkundig plan, is dit (een levendig dorpsplein) het 
gedeelte van het St. Wilbertsplein tegenover de Zwaan.
Ja, dit gedeelte van het plein 83,4%
Nee, een ander gedeelte van het plein 10,1%
Weet niet 5,3%
Niet ingevuld 1,2%

In de uitgangspunten van het stedenbouwkundig plan is daarom het voorstel om het gedeelte 
van het St. Wilbertsplein tegenover de Zwaan autovrij te maken.
Ja 49,0%
Nee 38,2%
Weet niet 12,0%
Niet ingevuld 0,7%

In de uitgangspunten van het stedenbouwkundig plan is het voorstel om het gedeelte van het St. 
Wilbertsplein voor de voormalige C1000 in te richten als speel/ontmoetingsplek. 
Ja 71,4%
Nee 17,1%
Weet niet 10,6%
Niet ingevuld 1,0%

Bakel wil haar verenigingen i.v.m. de levendigheid terug naar het centrum. In de overige kernen 
van de gemeente zijn Multi Functionele Accommodaties (MFA 's). Wil Bakel ook een MFA dan 
betekent dit dat de verenigingen samen moeten komen op een locatie.
Ja 62,5%
Nee 19,0%
Weet niet 17,8%
Niet ingevuld 0,7%

Bakel wil het gemeentelijke pand Fuse/Olleke Bolleke, met zijn strategische ligging,  inzetten 
voor een levendig dorpsplein. 
Het pand staat al een aantal jaren voor de helft leeg en het overige gedeelte wordt gebruikt door 
Fuse. Wat vindt u de beste invulling voor dit pand?
Jongerencentrum Fuse samen met eventueel geïnteresseerde partijen een overkoepelend cultuurcentrum laten 
opzetten in het gehele pand: een centrum voor culturele verenigingen 42,8%
Voortzetten jongerencentrum Fuse en het andere gedeelte verkopen t.b.v. horeca/detailhandel 19,5%
Een andere functie geven aan het hele pand bijvoorbeeld horeca/detailhandel en het jongerencentrum een 
alternatieve locatie aanbieden in het centrum 16,3%
MFA (zie vorige vraag) 10,8%
Weet niet 8,2%
Niet ingevuld 2,4%

Bakel wil een veiligere openbare ruimte. In de uitgangspunten van het stedenbouwkundig plan is 
het voorstel om meer ruimte te bieden aan voetgangers en fietsers en minder aan auto's. 

Vindt u dat de Dorpsstraat/Gemertseweg/Schoolstraat (gedeeltelijk) moeten worden ingericht als 
een 30km zone?
Ja 70,9%
Nee 22,1%
Weet niet 5,8%
Niet ingevuld 1,2%

Bakel wil dat de huidige rotonde Helmondsestraat / Gemertseweg wordt vervangen door een 
(veilige) kruising, waarbij de wegen worden aangepast naar een 30km zone en parkeren anders 
wordt ingericht.
Behoud rotonde 64,2%
Aanpassen rotonde tot kruising 27,4%
Weet niet 7,0%
Niet ingevuld 1,4%



Bakel wil het centrum van Bakel toekomstbestendig houden en wil daarom haar verswinkels in 
de Vd Poelstraat geclusterd zien. Bent u het eens dat het verplaatsen van de weekmarkt naar de 
Vd Poelstraat bijdraagt aan het toekomstig bestendig houden van de winkels?

Ja 45,7%
Nee 32,2%
Weet niet 20,2%
Niet ingevuld 1,9%

Bakel wil de marketing en communicatie over Bakel nieuw elan geven en meer professioneel 
aanpakken. Bakel is het oudste dorp van Brabant. Is dat het speerpunt?
Ja 57,8%
Nee 15,4%
Weet niet 25,3%
Niet ingevuld 1,5%

Wat vindt u sterke en zwakke uitgangspunten van het plan?

Een levendig dorpsplein tegenover De Zwaan
Sterk 81,3%
Zwak 11,8%
Niet ingevuld 7,0%
Een autovrij dorpsplein tegenover De Zwaan
Sterk 42,1%
Zwak 46,9%
Niet ingevuld 11,1%
Een speel/ontmoetingsplek op het Wilbertsplein
Sterk 67,8%
Zwak 23,8%
Niet ingevuld 8,4%
Een MFA waar alle verenigingen terecht kunnen
Sterk 60,1%
Zwak 29,3%
Niet ingevuld 10,6%
Een functie voor het pand Fuse/Olleke Bolleke die bijdraagt aan de levendigheid op het plein
Sterk 76,0%
Zwak 14,2%
Niet ingevuld 9,9%
Een centrum voor voetgangers en fietsers en waar auto's te gast zijn
Sterk 69,5%
Zwak 20,4%
Niet ingevuld 10,1%
Een veilige kruising Helmondsestraat/Gemertseweg
Sterk 32,9%
Zwak 54,6%
Niet ingevuld 12,5%
Verplaatsing van de weekmarkt naar de Vd Poelstraat
Sterk 39,9%
Zwak 45,2%
Niet ingevuld 14,9%
Marketing en communicatie over Bakel als oudste dorp van Brabant
Sterk 53,6%
Zwak 31,0%
Niet ingevuld 15,4%



Als Bakel een Multifunctionele Accommodatie (MFA) wil. Welke locatie ziet u als de meest 
geschikte?

De Zwaan 32,0%
Fuse/Olleke Bolleke 35,9%
Sint Willibrorduskerk 28,9%
Geen MFA 22,7%
Voormalige C1000 7,9%
Weet niet 6,5%
Parochiehuis 1,7%
Voormalig gemeentehuis 0,7%
Sporthal 0,5%
Nieuw gebouw 0,2%


