
Resultaten van de enquête “Wat wil Bakel?” 
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Dit (een levendig dorpsplein) is het gedeelte van

het St. Wilbertsplein tegenover de Zwaan.

Het voorstel om het gedeelte van het St.

Wilbertsplein voor de voormalige C1000 in te

richten als speel/ontmoetingsplek.

Bakel wil haar verenigingen i.v.m. de levendigheid

terug naar het centrum in een MFA.

Populairste meningen over een levendig dorpsplein voor 

Bakel
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Jongerencentrum Fuse samen met eventueel

geïnteresseerde partijen een overkoepelend

cultuurcentrum laten opzetten in het gehele pand:

een centrum voor culturele verenigingen

Voortzetten jongerencentrum Fuse en het andere

gedeelte verkopen t.b.v. horeca/detailhandel

Een andere functie geven aan het hele pand

bijvoorbeeld horeca/detailhandel en het

jongerencentrum een alternatieve locatie

aanbieden in het centrum

MFA

Weet niet

Wat vindt Bakel de beste opvulling voor het pand Fuse/Olleke 

Bolleke



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Bent u het eens dat het 

verplaatsen van de weekmarkt 

naar de vd Poelstraat bijdraagt aan 

het toekomstig bestendig houden 

van de winkels?

Ja Nee Weet niet

Bakel wil de marketing en 

communicatie over Bakel nieuw 

elan geven en professioneler 

aanpakken. Bakel is het oudste 

dorp van Brabant. Is dat het 

speerpunt?

Ja Nee Weet niet

Bakel wil een veilige 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/School

straat (gedeeltelijk) moeten 

worden ingericht als een 30km 

zone?

Ja Nee Weet niet

Bakel wil dat de huidige rotonde 

Helmondsestraat / Gemertseweg 

wordt vervangen door een 

kruising, met een 30km zone en 

parkeren anders wordt ingericht.

Behoud rotonde

Aanpassen rotonde tot kruising

Weet niet
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Een levendig dorpsplein tegenover De Zwaan

Een autovrij dorpsplein tegenover De Zwaan

Een speel/ontmoetingsplek op het Wilbertsplein

Een MFA waar alle verenigingen terecht kunnen

Een functie voor het pand Fuse/Olleke Bolleke die

bijdraagt aan de levendigheid op het plein

Een centrum voor voetgangers en fietsers en waar

auto's te gast zijn

Een veilige kruising Helmondsestraat/Gemertseweg

Verplaatsing van de weekmarkt naar de Vd

Poelstraat

Marketing en communicatie over Bakel als oudste

dorp van Brabant

Wat vindt Bakel sterke en zwakke punten van het plan?

Niet ingevuld Zwak Sterk


