
Notulen en actielijst DSVB 21 november 2019 

Aanwezig: Harrie, Johan, Wilma, Liesbeth, Marjo, Wilbert, Dorine

Afwezig: Ton, Joke, Annemarie, Sylvia, Janine


Agendapunt Besproken Actie

Opening Johan heet iedereen van harte welkom

Mededelingen Gemeente is bezig met een 
beweegakkoord om mensen uit hun 
isolement te halen en in beweging te 
brengen/ontmoeten. 
Vanuit Buurtkracht heeft Theo van 
Grunsven in dit kader het initiatief 
ontwikkel voor lokaal sportcafé om 
daarin als sportverenigingen samen te 
werken.

Stand van zaken 
dorps-
ondersteuners

*Informatieavond alcohol en drugs met 
als thema "Lachgas" van 4 nov. was 
inhoudelijk goed. Jammer echter was de 
lage opkomst. 
*Actie kaarten van de Postcode Loterij 
van de AH heeft 400 euro aan 
boodschappen opgeleverd. Hier zijn 
pakketten van gemaakt. Een deel daarvan 
zijn uitgedeeld en een deel wordt achter 
de hand gehouden voor slechte tijden. 
Als opvolging hierop start 6 dec. de 
statiegeldactie van de Jumbo. 
*De Pieten zijn, mede gesteund door de 
speelgoedbeurs en het Sinterklaas 
comité, in de gelegenheid geweest om 
minderbedeelde gezinnen met jonge 
kinderen te verassen. 

Notulen Notulen wordt goedgekeurd
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Stand van zaken 
AED Bakel

Lucie en Hein van de EHBO zijn 
aanwezig voor verder toelichting. De 
gemeente wil graag alle kerkdorpen 
dekkend hebben maar hebben geen 
ruimte voor financiële bijdrage. 
Momenteel zijn er 15 AED's in BAkel 
waarvan 4 openbaar. Erwin heeft een 
kaart van Bakel met daarop de 6 minuten 
bereikbaarheidsgrens per AED zichtbaar 
gemaakt en Bakel blijkt nog niet in zijn 
geheel gedekt. 
Werkgroep heeft maandag 2 dec. overleg 
om dit uit te diepen en te kijken naar 
mogelijkheden

Hein, Erwin, Johan, Dorine

Centrum-    
ontwikkeling


Wonen

Op 4 dec. wordt in het Parochiehuis het 
stedenbouwkundig plan 
centrumontwikkeling in combinatie met 
de ontmoetingsplek aan de inwoners van 
Bakel gepresenteerd 

*Er is nog niets bekend m.b.t. de 
situering van "Samen Thuis" 
*De woningen op de Nieuwe Uitleg 
worden volgend jaar afgebroken om 
plaats te maken voor 7 senioren 
woningen 
*Plan Neerakkers; alle gemeentepercelen 
zijn verkocht, Het is nog onbekend hoe 
de stand van zaken is met de verkoop van 
woningen projectontwikkelaar.

Speeltoestellen Schuift i.v.m. de afwezigheid van Sylvia 
door naar het volgend overleg

Sylvia

Zorg in het dorp; 
Veiligheid

Overleg is pas op 3 dec en komt volgend 
overleg op de agenda

Sylvia
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Stand van zaken 
scootmobielen


De scootmobielen mogen bij de 
huisartspraktijk komen te staan als ze 
niet uitgeleend zijn.  
Garagebedrijf van Lierop gaat vanuit zijn 
eerdere expertise het onderhoud op zich 
nemen. Voor het lenen gaat een kleine 
bijdrage gevraagd worden wat besteed 
gaat worden aan het onderhoud.  
Bij uitleen zal door de lener een contract 
getekend moeten worden en de 
verzekering vooraf geregeld zijn. 
Er is een voorbeeldcontract, dit gaat wat 
aangepast worden voor Bakel 
Als alle voorbereidingen rond zijn wordt 
de mogelijkheid het gebruik, samen met 
de duofiets meer bekend gemaakt bij de 
inwoners van Bakel

Wilma

Rondvraag "Automaatje" van de ANWB wordt 
steeds meer in de omgeving zichtbaar. Is 
hier ook in Bakel behoefte aan?  
Vanuit het KBO is er een werkgroep 
gestart met als thema vervoer. Mogelijk 
kan deze vraag daar in mee genomen 
worden.

Joke

8. Sluiting en 

    nieuwe datum

19 december om 19.30 uur
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