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Goedgekeurd
De gemeenteraad stemde gisterenavond unaniem
in met het centrumplan van Bakel. Dat geeft aan dat
ze achter het centrumplan staat. De eerste fase van
het plan is goedgekeurd. De volgende stap is het
detailleren van de schets en daarna de schop in de
grond.
Extra aandacht
Tijdens de commissievergadering van 16 januari jl.
maakte De Stem van Bakel gebruik van het
inspreekrecht. De commissie gaf aan positief te zijn
en ook enkele zorgen te hebben. Deze zorgen
hebben de gemeentefracties verwoord in
zogenoemde amendementen en moties. Dit zijn
aanvullingen of wijzigingen op het voorstel. De
ontmoetingsplaats
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multifunctionele accommodatie (MFA) geeft zorgen
op haalbaarheid en locatie. Ook is benadrukt dat
evenementen moeten blijven; de inrichting van
wegen moet overeenkomen met de nieuwe
30 km/h-zone en dat voor het parkeren ook verder
gekeken moest worden dan alleen het plein. Met die
extra aandacht stemde de gemeenteraad unaniem
in: de uitvoering kan beginnen!
De volgende stap
De eerste fase, het St. Wilbertsplein inrichten, is nu
goedgekeurd voor uitvoering. De opdracht tot het
uitwerken naar detailtekeningen en bouw gaat
beginnen. De Stem van Bakel zal via haar
werkgroepen het ontwerp verfijnen: de details. Zo
verfijnen we in korte tijd het plan naar een
bouwtekening waar ieders inbreng wordt
meegewogen.

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 heeft het ontwerp van de ontmoetingsplaats aan de
bevolking van Bakel gepresenteerd en aangenomen. Het ontwerp is
de keuze van varianten op het thema water, waarbij DSVB de
achterban heeft geraadpleegd. Het ontwerp is, onder enkele, kritische
kanttekeningen, positief ontvangen. De bezorgdheden worden zeker
meegenomen in de uitwerking naar bouwtekeningen.
Het ontwerp dat positief is ontvangen op 04 december wordt door
verschillende fora binnen de gemeente besproken. Naast B&W en
Commissie, zal uiteindelijk de gemeenteraad besluit nemen op het
ontwerp.

