
BAKEL
oversteek 

 Schoolstraat
De gemeente en de school ‘Kindcentrum de 
Bakelaar,’ hebben samen het plan opgepakt de 
oversteekplaats op de Schoolstraat in Bakel veiliger 
te maken. Dit heeft geresulteerd in de huidige 
situatie met versmalling. De gemeente voert op 
korte termijn een aanpassing uit. 

De verkeerssituatie bij de oversteekplaats op de 
Schoolstraat is met de huidige maatregelen zelfs 
onveiliger geworden. De Stem van Bakel heeft veel 
opmerkingen gekregen hierover en is met de 
gemeente in overleg gegaan. Het moment dat dat 
gebeurde is de evaluatie van de huidige situatie.  
Op basis van de feiten en analyse heeft DSVB de 
gemeente geadviseerd over de te nemen 

verkeersmaatregelen. Wat buiten kijf staat is dat de 
huidige versmalling op de Schoolstraat weg gaat.  
DSVB  gaf meerdere betere en goedkopere 
voorstellen  aan de gemeente. Die werden 
enthousiast ontvangen maar na enkele weken 
daarna vanwege geldtekort steeds toch niet 
haalbaar geacht. 

De gemeente houdt het bij het aanbrengen van een 
wegmarkering met “schoolzone”, het plaatsen van 
paaltjes op de stoep en het toch weer plaatsen van 
een wegversmalling t.h.v. de Boerenbond. DSVB 
geeft een duidelijk signaal naar de gemeente af dat 
deze maatregelen niet gedragen worden door de 
inwoners van Bakel.  
De gemeente houdt voet bij stuk. 

Opmerkingen en klachten over de nieuwe situatie 
kunt u melden bij de gemeente.oversteek

23 APRIL 2019INFO avond

11 JULI 2019afwijken 
ontwerp

laatste  
voorstel

08 OKT 2019besluit

De gemeente bericht DSVB dat het nieuwe ontwerp waar op 23 april  
mee is ingestemd, financieel toch niet haalbaar blijkt. De gemeente wil 
een totaal onbekend ontwerp uitvoeren. DSVB protesteert en gaat met 
de gemeente in overleg.

De gemeente organiseert een evaluatie van de versmalling. 
Buurtbewoners en DSVB discussiëren over de ontwerpen. Unaniem 
besluit: de versmalling moet weg. Alle alternatieve ontwerpen worden 
afgewezen. Er wordt een nieuw ontwerp gemaakt. 

13 SEPTEMBER 2019

De gemeente gaat nu het volgende doen: 1. huidige versmalling 
weghalen; 2. op de weg “schoolzone” schilderen; 3. paaltjes op de 
stoep plaatsen; 4. wegversmalling t.h.v. Boerenbond aanleggen. DSVB 
heeft de gemeente aangegeven niet achter het plan te staan. 

DSVB draagt meerdere voorstellen aan. Steeds worden ze afgewezen. 
Het laatste voorstel is meer praktisch en goedkoop. Ook dit ontwerp 
wordt afgewezen.  De gemeente voert nu haar eigen plan uit zonder 
verder overleg met Bakel.

EEN VEILIGERE OVERSTEE K VOO R KI ND E RE N

OKT/NOV 2019real isat i e



Versmalling Schoolstraat 

• Lengte van de 
versmalling max 4 of 
5 elementen. 

• Doorrijdbreedte 4,00 
meter

• Bij voorkeur 
uitvoering in week 42



Oversteek Schoolstraat Bakel


