
Notulen en actielijst DSVB 20 juni 2019 

Aanwezig:Sylvia, Johan, Liesbeth, Marjo, Jannine, Wilbert, Dorine, Joke
Afwezig: Ton, Harrie, Anne Marie, Wilma
Agendapunt Besproken Actie
Opening
Mededelingen Op 11 september vindt de 

jaarlijkse barbecue plaats 
van SDVB bij de Horst op 
het terrein van St. 
Jozefheil. Uitnodiging 
volgt.

Er is nog geen actie 
genomen op het feit dat het 
Gemerts Nieuwsblad 
wisselend ontvangen wordt 
in Bakel. Joke 
inventariseert dit op het 
koffieuurtje

Joke

 



Stand van zaken 
dorps-ondersteuners

"Zorg in het dorp"
 Bakel maakt voor de 
volgende bijeenkomst om 3 
september een casus over 
eenzaamheid als leidraad 
voor dat thema

Bijeenkomst 
leefbaarheidsgroep is 
uitgesteld tot na de 
vakantie van Wilma

Marjo heeft zojuist de 
vergadering van JOB 
(mobiele jongeren 
ontmoetingsplek) 
bijgewoond. ER is veel 
weerstand van omwonende 
op basis van oude 
ervaringen. Tevens zijn er 
veel 
communicatieproblemen 
geweest
Ook is er een discussie/
misverstand over de 
plaatsing JOB (Groene 
Long/ Skatebaan) Wilma 
neemt bij terugkomst weer 
de plaats van Marjo in bij 
de verder overleggen

Scootmobielen: De 
verzekering en 
aansprakelijkheid wordt 
niet door de gemeente 
gedragen. Uitleen stopt 
omdat de verzekering en 
dus ook aansprakelijkheid 
op naam moet. In andere 
gemeenten is om die reden 
ook met uitleen gestopt. 
Belangrijk is dit goed te 
communiceren naar de 
bewoners van Bakel. 



Notulen Besproken  en 
goedgekeurd

Stand van zaken AED 
Bakel

Liesbeth heeft Erwin 
gesproken. Hij blijft het 
momenteel te druk hebben. 
Ook is Henry v.d. Heijden 
benaderd om dit mee op te 
pakken. Hij gaat dit samen 
met Erwin oppakken.
DSVB wil hierin 
ondersteunen en Johan en 
Dorine zullen in deze 
werkgroep deel gaan 
nemen. Johan Benaderd 
beide heren voor een eerste 
afspraak voor de 
werkgroep AED

Johan, Dorine



Centrum-    
ontwikkeling

Wonen

De bijeenkomst op 5 juni 
om ideeën op te doen was 
niet wat men er van 
verwacht had, mede door 
de onduidelijk presentatie.
Bij het koffieuurtje is de 
vraag open gelaten.
""Wat zou je willen zien/ 
beleven als je naar buiten 
gaat?"
Hierop kwamen leuke en 
praktische tips en ideeën. 
Deze zijn doorgegeven aan 
de ontwerpers om mee te 
nemen in ontwerp.
De koers is om in 
september het 1e 
voorlopige schetsplan klaar 
te hebben.
Verder volgt er op 10 
september een bijeenkomst 
waarbij de 3 uiteindelijke 
scenario's gepresenteerd 
worden.

Behalve dat het door 
Michiel v Hoof het "Samen 
Thuis" mee genomen is in 
de dorpsvisie is er nog 
geen verdere uitwerking 
voor de mogelijke lokaties 
voor het "Samen Thuis". 
Dit is echter wel nodig om 
met Goed Wonen verder te 
kunnen met dit plan.
Johan heeft contact gehad 
met Michiel, deze plant een 
overleg waarin ook 
concreter actie hierop 
ondernomen gaat worden. 



Speeltoestellen Sylvia is gebeld door de 
Bremmen met de vraag 
voor meer speeltoestellen 
omdat er veel jonge 
kinderen bijgekomen zijn. 
Het is echter een 
steunlokatie en er komt in 
principe alleen een nieuw 
toestel als een oude 
vervangen moet worden. 
Sylvia koppelt de wens 
terug naar de gemeente

Het nieuwe speeltoestel op 
de Marne is geplaatst. Joke 
benoemd dat de picknick 
tafel wederom stuk is. 
Deze is echter door de 
bewoners geplaatst en zijn 
zelf verantwoordelijk voor 
onderhoud van de tafel

In de Klimroosstraat is er 
begrip dat het weg moet 
echter is men bang voor 
verloedering van de plek. 
Na de vakantie is er 
overleg met de bewoners 
en de werkgroep hierover

Er komt vanuit de 
gemeente weer een nieuwe 
ambtenaar met 
speeltoestellen in zijn/haar 
portefeuille. 

Sylvia

Sylvia



Consultatiebureau Peter en Wilma hebben een 
vervangende goedkope 
locatie gevonden in het 
Parochiehuis. Er zijn 3 
ruimtes beschikbaar op 
consultatiedag.
De gemeente heeft nog 
geen reactie gegeven op 
het voorstel. 
Het is ook niet duidelijke 
of er een duidelijke 
terugkoppeling hierover 
naar de Zorgboog heeft 
plaatsgevonden. Het wordt 
wenselijk gevonden dat 
deze terugkoppeling 
schriftelijk plaatsvindt.
Sylvia vraagt dit bij Wilma 
na

Sylvia

Ontwikkeling van onze 
werkgroep

Dennis stelt een tekst op 
met als doel om bewoners 
duidelijkheid te 
verschaffen met welke 
onderwerpen inwoners de 
Stem Van Bakel juist wel 
of juist niet kunnen 
benaderen.

Dennis

Rondvraag Wat doen we met de 
aanvangstijd van dit 
overleg. De aanwezigen 
geven de voorkeur aan 
19.30 uur. Dit gaat de vaste 
tijd worden.

8. Sluiting en 
    nieuwe datum

22 augustus om 19.30 uur
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