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Het centrumplan van Bakel gaat nu een
besluitvormingsfase in. Het centrum wordt versterkt
en levendiger.
In het vorige bulletin is aangegeven dat een
ontwerp wordt gemaakt op het gekozen thema
water. 04 December jl. is dit ontwerp gepresenteerd
aan Bakel.
De opgehaalde ideeën van de vorige
dorpsbijeenkomsten zijn verwerkt in het ontwerp.
Weliswaar een schetsontwerp dat nog verder
uitgewerkt moet worden, maar alom een goede
keuze om mee door te gaan.
Het centrumplan gaf een doorkijk hoe het centrum
van Bakel er in de toekomst uit gaat zien. Met de
onderbouwing voor de keuzen van de inrichting.
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Het ontwerp is positief ontvangen met enkele
kritische kanttekeningen. De zorgen die zijn geuit
worden natuurlijk meegewogen in het maken van de
bouwplannen. Sommige zaken zijn keuzen die
gemaakt moeten worden en daarvoor blijven vooren tegenstanders bestaan.
Stilstaan is geen optie; immers stilstand is
achteruitgang. Als Bakel geven we nu aan dat we een
levend centrum willen. Het ontwerp dat nu ten
uitvoer gaat komen maakt dat mogelijk.
In januari a.s. zal de gemeenteraad een besluit
nemen over het ontwerp. Naar verwachting zal dat
in januari 2020 zijn afgerond. Na goedkeuring kan
de opdracht tot het uitwerken van detailtekeningen
en bouw gegeven worden. Eerst de
ontmoetingsplek en zo steeds stapje voor stapje in
het centrumplan.

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.
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 heeft het ontwerp van de ontmoetingsplaats aan de
bevolking van Bakel gepresenteerd en aangenomen. Het ontwerp is
de keuze van varianten op het thema water, waarbij DSVB de
achterban heeft geraadpleegd. Het ontwerp is, onder enkele, kritische
kanttekeningen, positief ontvangen. De bezorgdheden worden zeker
meegenomen in de uitwerking naar bouwtekeningen.
Het ontwerp dat positief is ontvangen op 04 december wordt door
verschillende fora binnen de gemeente besproken. Naast B&W en
Commissie, zal uiteindelijk de gemeenteraad besluit nemen op het
ontwerp.

