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Met passen en meten… 
…wordt het meeste tijd versleten. Sinds september is 
er in samenwerking met de gemeente gewerkt aan 
een ontwerp dat niet alleen haalbaar en uitvoerbaar is, 
maar zeker kwalitatief goed is. Samen staan we voor 
kwaliteit. En kwaliteit kost tijd en geld. Het is daarom 
dat de gemeente nu in de raadsvergadering van 
28 januari aanstaande, instemming wordt gevraagd 
voor extra budget voor deze kwaliteit. 

Een goed, degelijk en mooi ontwerp 
In het afgelopen jaar heeft u meerdere keren kunnen 
aangeven wat uw voorkeuren zijn. U heeft duidelijk uw 
stem laten horen! DSVB staat achter het ontwerp dat 
samen met u tot stand is gekomen. Om de extra 
kosten te dragen hebben DSVB en gemeente 
subsidies aangevraagd… en gekregen! Soms met de 
toevoeging dat het ontwerp een echte verbetering is 
van de leefomgeving; educatief en vooral mooi en 
gezellig.  

Voor en tegen 
Via uw stemmen voor ontwerp, toe te passen 
materialen en inrichtingsmogelijkheden, zijn keuzen 
gemaakt door de architecten. Bij elke verandering zijn 
voor- en tegengeluiden. DSVB blijft neutraal in deze 
discussies en vertolkt datgene waarvoor u als 
inwoners heeft gekozen.   

Schop in de grond 
Als DSVB kunnen we niet wachten totdat de schop de 
grond in gaat: voor een mooi en leefbaar centrum. Dit 
is immers de eerste fase van velen die nog volgen 
voor ons mooie Bakel!  
De gemeente heeft gekozen voor een traditionele 
opdrachtverstrekking. Op voorstel van DSVB hebben 
lokale aannemers de eerste voorkeur. Dat vergt meer 
tijd tot het beginnen met de uitvoering dan de DSVB 
voorgestelde manier. 
Met de instemming van de raad met €26.000,= aan 
extra budget, kunnen we dan eindelijk van start; 
‘fingers crossed’.

UP DAT E -5 -

bestuur@destemvanbakel.nl  
www.destemvanbakel.nl 

versie 4.3.1 

ontmoetingsplaats  
St . Wilber tsplein

JANUARI 2020akkoord raad

burger  
insp raak

start  
ui tvoering

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.
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Voor het uitwerken van het centrumplan heeft DSVB bij de gemeente aangedrongen 
dat Bakelnaren zelf mogen kiezen over de inrichting van hun plein. Verschillende 
materiaal- en inrichtingsvarianten zijn voorgelegd. Een definitieve keuze is daardoor 
gemaakt.

Het definitief ontwerp (DO) bevat alle onderwerpen qua ontwerp, inrichting en 
materiaaltoepassing. Het geeft een beeld waarop de technische tekeningen en 
uitvoering gemaakt kunnen worden.

€

OKTOBER 2020

Het nieuwe plein moet kwaliteit hebben en in één keer worden uitgevoerd. Subsidies 
en bijdragen hebben bijna het gat gedicht. De raad besluit op 28 januari voor de 
resterende €26.000,=

Op voordracht van DSVB hebben 
lokale aannemers de voorkeur. Na 
instemming met budget kunnen 
de opdrachten worden verstrekt.
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