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Notulen en actielijst DSVB 26 september 2019 

Aanwezig: Sylvia, Johan, Liesbeth, Janine, Wilbert, Joke,  Dorine, Harrie
Afwezig: Ton, Anne Marie, Marjo
Agendapunt Besproken Actie

Opening Sylvia heet iedereen van harte welkom

Mededelingen Op 11 september tijdens de jaarlijkse 
barbecue is het voorstel ontmoetingsplek 
Wilbertsplein aan de leden van DSVB 
gerpresenteerd als afgevaardigde van de 
burgers van Bakel en middels stemming 
met enthousiasme ontvangen

Zorg in het Dorp:
Volgende overleg staan in het teken van 
veiligheid.
Welke vormen van onveiligheid (in de 
breedste zin van het woord) worden er in 
Bakel ervaren. Hoor of weet je punten 
deze in het volgend overleg meenemen

In de week van de veiligheid is er een 
bijeenkomst van de beheerders van de 
buurt app groepen. Janine neemt de vraag 
daar ook in mee

Allen

 

Janine

Stand van zaken 
dorps-
ondersteuners

JOP: jongerenontmoetingsplek in 
Bakel
Er heeft een bijeenkomst 
plaatsgevonden.
https://www.destemvanbakel.nl/2019/
10/07/verslag-bijeenkomst-jongeren-
ontmoetingsplek-jop/

Eigenlijk zou de discussie breder 
moeten worden gevoerd: hoe 
jongeren integral op te pakken in 
Bakel? Welke rol kan de Fuse hierbij 
innemen/ Welke rol kan DSVB in het 
algemeen en de werkgroep WZW 
hierin nemen/ het zou fijn zijn als er 
vanuit de werkgroep WZW iemand 
zou kunnen aanschuiven om hierover 
mee te willen denken. Aan Dorine 
wordt gevraagd om hierover na te 
denken. 

Op maandag 4 november is er een 
voorlichtingsavond in Bakel over het 
onderwerp lachgas.

https://www.destemvanbakel.nl/2019/10/07/verslag-bijeenkomst-jongeren-ontmoetingsplek-jop/
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Overige onderwerpen komen elders 
terug in de notulen.

Notulen Besproken  en goedgekeurd

Stand van zaken 
AED Bakel

Stand van zaken 
Scootmobielen

Stand van zaken 
consultatiebureau

Stand van zaken 
Speeltoestellen

Liesbeth heeft Henry v.d. Heijden 
gesproken , Maandag as is de 
vergadering van het EHBO en dan wordt 
dit onderwerp besproken. Henri 
informeert Liesbeth dinsdag hierover. 
Liesbeth nodigt Henry uit op het volgend 
overleg om de uitkomst toe te lichten.

Momenteel zijn de scootmobiels voor 
langer tijd uitgeleend.
De vergoeding m.b.t. reparatie komt 
momenteel uit het innovatiepotje 
De verzekering moet door de lener zelf 
geregeld zijn voordat de scootmobiel 
opgehaald wordt.
Er is nog geen verder contact geweest 
met de fam. Strijbosch  met toelichting 
over  mogelijke stalling en onderhoudt.
Wilma neemt hiervoor contact op.

Conclusie is dat het Parochiehuis voor 
Bakel de meest aangewezen plek is voor 
de vestiging van het consultatiebureau. 
De gemeente neemt dit op met de 
Zorgboog. Zij zullen dit waarschijnlijk 
doorspelen naar de GGD omdat de zorg 
voor 0-4 jarige daarnaartoe overgeheveld 
wordt.
Volgend overleg komt dit terug op de 
agenda

Sylvia heeft morgen overleg met de 
nieuwe ambtenaar, Mijntje Meander, die 
speeltoestellen in haar functipakket heeft. 
Op de agenda staan de Klimroostraat, 
Duinroosstraat, Burgemeester 
Diepstraten/ Akkerroosstraat en Zandse 
Berg.

Liesbeth

Wilma

Sylvia

Sylvia

Centrum-    
ontwikkeling

Het gaat niet vlug maar wel zorgvuldig 
en gestaag. Als Bakel zijn we nu zeker in 
beeld bij de gemeente. 
Voor ontmoetingsplek Wilbertsplein is 
het de bedoeling dat deze in 2020 
gerealiseerd wordt/is.



3

Wonen Op 28 september wordrne er een 
verkoopmanifestatie gehouden m.b.t. 
Plan Neerakker 1 in de Gouden Leeuw 
van 14-16 uur

1 Oktober is er een vergadering waarbij 
alle informatie  over diverse 
onderwerpen vanuit de werkateliers 
besproken gaan worden met alle 
disciplines

Samen thuis:
Op de eerstvolgende vergadering wordt 
bekeken waar het samen thuis zou 
kunnen landen. Tevens wordt dit 
meegenomen om de bovengenoemde 
vergadering van 1 oktober

Rondvraag Ontvangen Gemerts en Deurnes krantje 
binnen Bakel is geïnventariseerd. In het 
buiten gebied is dit vooral een probleem. 
Er wordt gekeken of er bij de Jumbo en 
Wilbertsdries beide krantjes liggen om 
mee te nemen. Zo niet dan wordt er 
contact opgenemen met de redactie om te 
kijken of dat mogelijk is.

Joke

8. Sluiting en 
    nieuwe datum

17 oktober om 19.30 uur


