
BAKEL
centrumplan

Het centrumplan van Bakel is inmiddels alom 
bekend. Doel hierachter is het centrum versterken 
en levendiger maken. 
Wat echter blijkt is dat niet iedereen weet dat er 
meerdere projecten, zogenaamde deelprojecten, in 
het centrumplan zijn. Van “HET centrumplan” is dus 
geen sprake. Wat dan wel: 

- ontmoetingsplaats St. Wilbertsplein 
- clustering en positionering van verswinkels (incl. 

weekmarkt) 
- groene en veilige openbare ruimte (incl. 

herinrichten wegen) 
- toevoegen woonruimte 
- intensiveren samenwerking maatschappelijke 

instellingen: verenigingen naar het centrum 

- versterken marketing en communicatie: toerisme 
en bekendheid van Bakel promoten. 

Vooralsnog wordt nu als eerste invulling gegeven 
aan het ontwerp van de ONTMOETINGSPLAATS. De 
lokatie is grofweg tussen de ingang van de kerk en 
de voormalige C1000.  

De andere deelprojecten volgen later. Hierover 
wordt apart informatie gegeven.  
Onderstaand een tijdlijn over wat u de komende tijd 
kan verwachten als het gaat om de 
ONTMOETINGSPLAATS. De Stem Van Bakel is 
adviseur namens de bevolking; de gemeente 
Gemert-Bakel is opdrachtgever. Bemerkingen en 
commentaar kunt u daarom altijd bij de gemeente 
(opdrachtgever) indienen.

ontmoetingsplaats  
St . Wilb ertsplein

Meningen van Bakel: Inmiddels is in verschillende sessies (school, 
volwassenen, ouderen) informatie ingewonnen over ideeën, zorgen 
en aandachtsgebieden. Met name ‘parkeren’, ‘veiligheid’ en 
‘evenementen’ worden zorgvuldig meegewogen in het ontwerp.

06 JUNI JL.info-avond

JUNI-AUGUSTUS 2019ontwerp

10 SEPTEMBER 2019presentat ie

De opdrachtgever voor uitvoering is de gemeente. Zij zal al dan niet 
met een aanbesteding een aannemer zoeken die de realisatie gaat 
doen. In de winterperiode is het niet altijd mogelijk zulk werk te doen.

2020 (VERWACHT)real isat i e

Het voorlopig ontwerp wordt door het ingenieursbureau gemaakt. 
Hierin wordt specifiek duidelijk hoe de ligging, inrichting, omgeving, 
parkeren en recreëren wordt ingepast. Ook wordt voor de gemeente 
duidelijk welke kosten hiermee samengaan.

De gemeente presenteert het ontwerp van de ontmoetingsplaats aan 
de bevolking van Bakel. Het ontwerp laat dan zien waar de 
ontmoetingsplaats komt, waar geparkeerd kan worden en hoe de 
inrichting is. De gemeenteraad heeft daarna het laatste woord als 
besluit.
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