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Veel werk achter de schermen 
Na instemming op het plan door de gemeenteraad is 
door alle partijen veel werk verzet. Ontwerpen zijn 
uitgewerkt, met veel passen en meten. Evenementen als 
kermis en StreetRock moeten wel in het centrum blijven 
passen. DSVB is samen met de gemeente continu op 
zoek geweest naar het meest aansprekende en best 
passende ontwerp, naar het voordeel voor Bakel, haar 
inwoners en ondernemers. Soms met afwegingen 
tussen tegengestelde belangen of verschillende 
inzichten, waarbij het belang voor Bakel uiteindelijk 
steeds prevaleerde. 

Burgerparticipatie 
In juli heeft DSVB in samenwerking met de gemeente 
een burgerparticipatie gehouden. DSVB heeft altijd 
aangehouden dat haar achterban de grootste invloed 
zou moeten hebben bij te maken ontwerpkeuzes. U dus! 
In een presentatie bij Jut&Jul zijn keuzen voorgelegd 
voor groen, materiaal, kunst en uitvoering.  

Met een hoge opkomst heeft u duidelijk uw keuzes 
gegeven. De uitslagen staan op de website van DSVB. 

Wat volgt nu 
De eerste fase van het centrumplan is door, voor en met 
Bakel samen gemaakt.  In het aanstaande definitief 
ontwerp (DO) zijn alle keuzen verwerkt. Het ontwerp 
brengt ook een positieve bijdrage aan de ondernemers. 
Recreatie, toerisme en ontspanning in het centrum zal 
ook de horeca goed doen.  

Subsidies 
De Peelrandbreuk is een uniek fenomeen binnen onze 
gemeentegrenzen. De breuk krijgt een plek op het plein 
door middel van educatieve en speelse 
waterelementen. Een deel van het budget voor die 
elementen komt uit subsidies, onder meer van het Prins 
Bernhard Cultuurfonds.Gemeente en DSVB zijn nog in 
afwachting van enkele aanvragen.
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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.
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Voor het uitwerken van het centrumplan zijn DSVB en gemeente in gesprek gegaan 
met de inwoners van Bakel. Zij konden zelf richting geven aan de inrichting van hun 
plein. Verschillende materiaal- en inrichtingsvarianten zijn voorgelegd. Een 
definitieve keuze is daardoor gemaakt.

Het definitief ontwerp (DO) bevat alle onderwerpen qua ontwerp, inrichting en 
materiaaltoepassing. Het geeft een beeld waarop de technische tekeningen en 
uitvoering gemaakt kunnen worden.
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De Peelrandbreuk krijgt een plek op het plein door middel van educatieve en 
speelse waterelementen. Een deel van het budget voor de waterelementen op het 
plein komt uit subsidies, onder meer van het Prins Bernhard Cultuurfonds.Gemeente 
en DSVB zijn nog in afwachting van enkele aanvragen.

Door DSVB is aangedrongen op 
een uitvoering door lokale 
aannemer(s). De gemeente deelt 
die mening en is in overleg met 
hen.
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