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Startdatum is bekend: 10 mei 2021 
Het verzoek van De Stem van Bakel om zoveel als mo-
gelijk lokale ondernemers te betrekken maakt dat de 
firma Adriaans de uitvoering van het plein aanpakt. De 
levering van het waterelement is later dan gehoopt. 
Daardoor is de start iets opgeschoven.  
Op 10 mei 2021 start de bouw. Midden juli 
van dit jaar moet dan het nieuwe plein klaar zijn voor 
ons om van te genieten. 

Dorpsbijeenkomst: 08 april 2021 
Het is al even geleden dat er een algehele dorpsbij-
eenkomst is gehouden. De laatste was afgelopen juli 
voor de materiaalkeuze. Op donderdag 08 april aan-
staande van 19:30h tot 20:30h houdt de gemeente 
een online presentatie over het nieuwe plein. Een fy-
sieke bijeenkomst zit er niet in vanwege COVID-19. U 
bent er toch ook bij?! Meldt u aan door een e-mail te 
sturen (voor 08 april 12:00h) naar:  
nicole.megens@gemert-bakel.nl 

Rotonde 
De ondernemingsvereniging Bakel (OVB) heeft de  

gemeente eerder verzocht de rotonde op de  
Gemertseweg/Dorpsstraat te mogen vernieuwen. Dit 
om het zicht op het centrum te verbeteren.  Vooraf-
gaand aan de bouw van het plein zal de rotonde wor-
den aangepakt. Deze werkzaamheden starten op  
19 april aanstaande.  

Ontmoetingsplek 
Het nieuwe Sint Wilbertsplein gaat vorm krijgen zoals 
u het voor ogen had. Vanaf het begin bent u in de ge-
legenheid geweest uw mening en keuzen te geven. 
Door uw input is beetje bij beetje van een stenen plein 
een mooie ontmoetingsplek ontstaan. Met water als 
thema, met een mooi groen hart als ontmoetingsplek. 

Bijhouden 
Wanneer het plein dadelijk in juli klaar is en iedereen 
ervan kan genieten, zal het nog even duren voordat 
het gras mooi dicht is, de bomen gepland zijn, de 
bloemen bloeien. Om de ontmoetingsplek mooi en 
opgeruimd te houden worden vrijwilligers gezocht die 
zo af en toe eens een rondje lopen en wat schoon-
maak doen of wat onderhoud. Als ook u het “park” wil 
bijhouden, meldt u dan aan bij De Stem van Bakel. 
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FEBRUARI 2021

oplevering
We willen graag een grootse 
opening echter met de COVID-19 
situatie moet bekeken worden of 
en hoe de oplevering toch 
feestelijk gedaan kan worden.

opdrachten 
aann emers

JULI  2021

OKTOBER 2020 
JANUARI 2021

De uitvoering gaat starten. Als eerste zal de rotonde worden ‘verlaagd’. Hierdoor kijk 
je voortaan het centrum in! Daarna volgt het nieuwe plein. Een groen centrum dat we 
samen goed kunnen gebruiken nu we vaker binnen zitten door COVID-19. De 
Peelrandbreuk met haar poeltjes, borrelpunten en waterstroompjes zal zeker een 
blikvanger worden en een welkome plek om te vertoeven in ons mooie dorp.

ß
Het nieuwe plein moet kwaliteit hebben en in één keer worden uitgevoerd. Subsidies 
en bijdragen hebben bijna het gat gedicht. De raad besluit op 28 januari voor de 
resterende €26.000,=

Nu de formele hordes zijn genomen, kan voor Bakel de uitvoering van start. De 
gemeente zal gaan onderhandelen met aannemers en leveranciers. Planningen 
worden opgesteld en de bouwtekeningen kunnen afgemaakt worden.
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