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Het centrumplan van Bakel is inmiddels alom
bekend. Doel hierachter is het centrum versterken
en levendiger maken.
In het vorige bulletin is bericht dat het centrumplan
uit meerdere onderdelen bestaat. De ontmoetingsplek is er daar één van.
Tijdens de bijeenkomst met de Bakelse bevolking in
juni jl. zijn veel ideeën opgehaald. In het verder
uitwerken van een ontwerp is zeker gekeken naar de
wensen en ontwikkelingen die daar en in andere
fora zijn opgehaald. Dit heeft geresulteerd in een
ontwerp dat gedetailleerder en meer behoefte vanuit Bakel ondersteunt. Het is daarom dat de gemeente meer tijd nodig heeft het ontwerp verder te
beoordelen en als raadsbesluit te laten passeren.

Immers alles kost geld en ook het aanleggen van de
ontmoetingsplek rekening houdend met het grotere
centrumplan.
De gemeente zal in de laatste maanden van dit jaar
het ontwerp en bijbehorende begroting behandelen. Dit om ook het ontwerp verder te laten
uitwerken zodat het naar de inwoners van Bakel te
presenteren is. Niet in woord, maar juist in beeld. Zo
kan u en ik zien hoe het nieuwe ‘park’ gaat worden.
De voorgestelde bijeenkomst van dinsdag
10 september 2019 gaat daarom ook niet door en
wordt uitgesteld tot later. Een datum waarbij u het
voornoemde ontwerp ook echt getoond kan worden.
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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 presenteert het ontwerp van de ontmoetingsplaats aan
de bevolking van Bakel. Het ontwerp laat dan zien waar de
ontmoetingsplaats komt, waar geparkeerd kan worden en hoe de
inrichting is. De gemeenteraad heeft daarna het laatste woord als
besluit.
De opdrachtgever voor uitvoering is de gemeente. Zij zal al dan niet
met een aanbesteding een aannemer zoeken die de realisatie gaat
doen. In de winterperiode is het niet altijd mogelijk zulk werk te doen.

bestuur@destemvanbakel.nl
www.destemvanbakel.nl

