
 

 

Notulen DSVB d.d. 19-19-2018 

 
Aanwezig: Jan van Ganzewinkel, Johan Habraken,  Michiel van Hoof, Huub van Hout, Wim Kuijpers, 

Jolanda Manders,  Ilona Monster 
Afwezig: Hans van den Heuvel 
Bezoekers: - 
 
 

Agendapunt Besproken Actie 

1. Opening Geen agenda, doel is bijpraten mbt 
ontwikkelingen van 3 speerpunten. 

 

2. Mededelingen -  

Landgoed Bakel Zorgboog ziet Landgoed Bakel als een 
onderscheidende locatie. Dorpsvisie + visie 
Zorgboog is meegenomen in uiteindelijke visie 
van de Zorgboog. 
Noordkant zal aansluiten op recreatieve 
voorzieiningen en Brainport. Zorgboog 
vertrekt uit de Noordkant.  
Zuidkant wordt gezien als locatie voor 
specialistische gezondheidszorg (regionaal 
niveau) en voor zorgwoningen. Hechting aan 
Bakel + openheid van het terrein is daarbij 
wenselijk. De visie van de Zorgboog is 
meegenomen in het coalitieakkoord van de 
gemeente.  
Externe ontwikkelingspartner  is momenteel 
bezig met realisatie van deze visie. Er loopt 
een procedure om ontwikkelingsgebieden te 
verkopen.  
“Bakel excelleert in de zorg” komt in 
bovenstaande plannen tot uiting.  

 

Buitengebied Werkgroep buitengebied heeft gesprek gehad 
met Carry van den  Biggelaar 
(Beleidsmedewerker Vergunningen en 
Toezicht) mbt verduidelijking VAB beleid en 
toekomst buitengebied.  Gemeente is bezig 
met ontwikkeling van gebiedsvisies. DSVB  
heeft voorgesteld hierbij te willen 
aansluiten/evt ondersteuning te bieden indien 
mogelijk. Contactpersoon  hiervoor  is door  
Mw. Van den Biggelaar genoemd. 
 
ZLTO schrijft op dit moment op eigen intiatief  
een visie voor het buitengebied.. 
 
N279: bijeenkomst geweest over invulling van 
het nieuwe tracé. Er komen nog meer 
bijeenkomsten in dit kader. 
 
Neerakker 1 nog steeds niet gereed  
onwenselijke situatie.  

Ilona zoekt contact met 
contactpersoon gebiedsvisie. 



 

 

Centrum   In juni heeft groot overleg in “de Zwaan” 
plaatsgevonden, waarbij grote opkomst. Hier 
zijn 6 werkgroepen uit voortgekomen. 2 van 
de 6 werkgroepen worden vanuit de 
gemeente ingevuld; nl “werkgroep openbare 
ruimte” (inventarisatie bestrating bv)  en 
werkgroep maatschappelijk vastgoed “” 
(inventarisatie instellingen/verenigingen mbt 
ruimte behoefte) .  
De 2 werkgroepen van de gemeente hebben 
eind oktober hun inventarisaties afgerond. In 
november presenteert DSVB hun “manifest”. 
De 6 werkgroepen, tesamen met het manifest 
geven voeding aan een plan, een 
stedenbouwkundige visie voor het centrum, 
(November ).  
 
De zomer heeft voor ongewenste stilstand 
gezorgd. Het is belangrijk de deelnemers van 
de 6 werkgroepen  op de hoogte te brengen 
/houden  van de stand van zaken.  
 
Samenwerking Dorpsregiseur is nu afgerond.  
 
 

 

9. Rondvraag Wim: “Koploperstafel duurzaamheid” in 
Gemert “Buurtkracht” is ter sprake gekomen 
(sociale cohesie als doel) . In Bakel niet 
opgestart, wel mogelijkheid? 
 
Nieuwe voorzitter DSVB nog niet bekend 
 

Wim onderzoekt precieze 
doelstelling van Buurtkracht.  

10. Sluiting   

 
 


