
BURGERPARTICIPATIE
Bakel heeft gesproken… materiaalkeuze centrumplan fase 1

Geachte Wethouder Van Dijk en mevrouw Van Rooij,
Met de oplegnotitie van 15 juni jongstleden is u aan-
geboden de opzet en uitwerking van de door de 
Wethouder Van Dijk voorgedragen burgerparticipatie 
tijdens de bijeenkomst op 04 december 2019. Inmid-
dels heeft deze burgerparticipatie plaatsgehad en 
bericht ik u hierbij de uitkomsten “Bakel heeft ge-
sproken…” 

Zoals door u is toegezegd, wordt verwacht dat de 
keuzen die door de Bakelnaren zijn aangegeven tot 
uitvoering worden gebracht in de eerste fase van het 
Centrumplan Bakel. Wanneer in een volgende fase of 
fasen van het Centrumplan qua eenzelfde functionali-
teit wordt voorzien in materiaaltoepassing (b.v. loop-
paden, groene-parkeerplaatsen, gras), dan kan vol-
staan worden met eenzelfde materiaalkeuze teneinde 
het beeldkwaliteitsplan gestand te doen. 

Namens De Stem van Bakel dank ik u voor de moge-
lijkheden welke geboden zijn om de Bakelnaren te 
betrekken bij de vormgeving en invulling van deze 
eerste fase. Kortheidshalve geef ik u hierna een weer-
gave van een aantal bemerkingen en reacties die tij-
dens de inloop-momenten door de vrijwilligers van 
De Stem van Bakel zijn gehoord. Als laatste vindt u 
een collage van een aantal momenten op de inloop-
avonden.  

samenvatting stemming: 

Keuze voor grassoort: 
Keuze #6: “gras-gazon” 

Keuze voor groene parkeerplaatsen: 
Keuze #7: “TTE kunststof roosters met gras” 

Keuze voor kunstwerk ‘BMR”: 
Keuze #11: “park zonder kunst” 

Keuze voor hekwerk op kerk-bordes: 
Keuze #12: “bordes kerk zonder hekwerk” 

Keuze voor bestratingsmaterialen: 
Keuze #14: “bestrating antraciet Incana” 

Met vriendelijke groet, 
namens het projectteam Centrumplan Bakel, 

Dennis Kerkhof 
bestuurslid veiligheid & openbare ruimte

Secretariaat: 
Wilhelminastraat 27 

5761 AM  BAKEL 
KVK 41093872

Bakel, 13 juli 2020



BIJLAGE 1
Bakel heeft gesproken… materiaalkeuze centrumplan fase 1
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• Tijdens de inloop werd zeer positief gereageerd 
door de deelnemers over de uitnodiging om mee 
te mogen denken. 

• Deelnemers waren meer dan tevreden over de be-
geleiding van vrijwilligers met uitleg en achtergron-
den van de voorliggende keuzen 

• Discussies over parkeeraantallen kon ter plekke 
worden toegelicht en afgedaan. 

• De visualisatie van het Centrumplan Bakel fase 1, 
werd op prijs gesteld, waarbij nog net iets meer 
aandacht besteed mag worden aan modellering. 

• Zeer positief werd ontvangen het ophogen van het 
plein naar het niveau van het bordes van de kerk. 

• Negatief werd gereageerd over het ontbreken van 
zit- en afvalmeubilair en verlichting. 

• Zeer positief werd gesproken over het Peelrand-
breuk-waterelement. Bij het verhaal dat deze mo-
gelijk kleiner zou worden (aangegeven op de teke-
ning) werd afwijzend gereageerd. 

• Enkele bewoners direct aan het Sint Wilbertsplein 
wonend gaven aan geen contact vanuit de ge-
meente te hebben gehad over het plan. 

• Niet, of in ieder geval niet negatief, werd gespro-
ken over de afsluiting. Aanwezigen gaven aan dat 
ieder zijn weg wel zal vinden. 

• Zorg werd uitgesproken over het gebruik van de 
‘voetpaden’ door fietsers en bromfietsers in relatie 
tot voetgangers, ouderen en spelende kinderen. 

• Lokale aannemers waren ook onder de bezoekers 
en gaven aan zeer wel interesse te hebben in het 
uitvoeren van het ‘werk’. 

• Lokale aannemers gaven eveneens aan dat zij mo-
gelijk andere of gelijkwaardige oplossingen hebben 
voor de huidige materiaalkeuzen welke goedkoper 
kan worden uitgevoerd. Aannemers vragen dan ook 
met hen in overleg te gaan om tot offerte te ko-
men. 

• De COVID-19-bepalingen, opgelegd vanuit de 
noodverordening, werden over het algemeen nage-
leefd. Daar waar niet voldoende afstand werd ge-
houden wezen vrijwilligers op de verplichting. 

• Deelnemers waardeerden de technische toelichting 
wanneer zij in dubio waren over de te maken keu-
zen. De vrijwilligers hebben geenszins hun mening 
overgebracht op de bezoekers. 

• Niet iedereen heeft op elke keuze gestemd. Het 
komt daardoor voor dat de aantallen per keuze-
element verschillen. 

• De betrokkenheid met het ontwerp en materiaal-
keuze onder de bezoekers was en is hoog. 

• Deelnemers betreuren over het algemeen de hui-
dige uitvoeringsplanning waarbij aanvang in januari 
2021 op zijn vroegst. is gepland. 

• bezoekers: maandag 50, donderdag 15, zaterdag 
24: 89, online 162; totaal 251 bezoekers.



# Keuze in-
loop

on-
line

totaal %

Grassoort 145 100%

1 “bollen” 26 6 32 22%

2 “bloemrijk grasland” 5 0 5 3%

3 “wildboeket” 17 12 29 20%

4 “gras met bloembollen in strook” 32 3 35 24%

5 “gras met bloembollen in veld” 4 0 4 3%

6 “gras-gazon” 28 12 40 28%

Parkeertegels 123 100%

7 “TTE kunststof roosters met gras” 58 12 70 57%

8 “grastegels Giverbo rond” 21 13 34 28%

9 “grastegels Giverbo vierkant” 12 7 19 15%

Kunst in park 99 100%

10 “met ‘stoelen’” 21 9 30 30%

11 “zonder ‘stoelen’” 47 22 69 70%

Kerkbordes hekwerk 121 100%

12 “bordes zonder hekwerk” 71 19 90 74%

13 “bordes met hekwerk” 18 13 31 26%

Bestrating 124 100%

14 “Wienerberger antereciet - Incana” 48 18 66 53%

15 “Wienerberger geel - Brons” 13 2 15 12%

16 “Wienerberger rood - Padova” 30 13 43 35%




