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Onderwerp: Definitief ontwerp en financiering herinrichting 1e fase Sint Wilbertsplein  Bakel

Aan de raad

Inleiding
Op 15 december heeft het college van BenW het definitief ontwerp (DO) voor de herinrichting van 
het Sint Wilbertsplein vastgesteld. Omdat er aanvullend krediet benodigd is, wordt er nu een 
begrotingswijziging aan u voorgelegd.

Beslispunten

1. De 3e begrotingswijziging 2021 vast te stellen.

Dit onderwerp komt aan de orde in: 

Commissie Financiën en Bestuur d.d. 12 januari 2021

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
Op 30 januari 2020 heeft u besloten het stedenbouwkundig plan Bakel centrum, incl. de 
zes deelprojecten, vast te stellen. In diezelfde raad heeft u ook besloten het voorlopig 
ontwerp voor het Sint Wilbertsplein (fase 1) vast te stellen. 

Beoogd effect
Een sluitende financiering behorende bij de investering op basis van het voorliggende 
definitief ontwerp. 

Duurzaamheid
Het voorstel draagt bij aan Global Goal 11 ‘Duurzame steden en gemeenschappen’ en 
Global Goal 13 ‘Klimaatactie’. Het Sint Wilbertsplein verandert van een stenen plein in een 
groen plein. Er is sprake van klimaat-robuuste ruimtelijke ordening, waarbij aandacht is 
voor maatregelen om wateroverlast, droogte en hittestress tegen te gaan. Daarmee wordt 
een fijne speel- en ontmoetingsplek gecreëerd om te zijn.

Argumenten
1.1. Het DO is met partijen tot stand gebracht.
Het definitief ontwerp is samen met DSVB, de inwoners van Bakel en belanghebbende 
partijen (o.a. omwonenden, parochiebestuur, Heemkundekring Bakel en Milheeze) tot 
stand gebracht.

1.2. Het DO betreft een uitwerking van het VO zoals eerder door de Raad vastgesteld.
Het definitief ontwerp betreft een uitwerking van het eerder door de Raad vastgestelde 
voorlopig ontwerp (zie bijlage 5). De uitgangspunten zijn hierbij gelijk gebleven. Eerder 
heeft u besloten tot een kaderstellend budget. De ambitie vanuit Bakel is groter. Het 
waterelement betreft een forse kostenpost in de totaalbegroting. Op basis van het huidige 



budget is het zuidelijke deel van het waterelement aan de zijde van de Dorpsstraat te 
realiseren. In overleg met De Stem van Bakel zijn we daarom op zoek gegaan naar 
aanvullende subsidies en bijdragen voor realisatie van het geheel. Het is wenselijk om de 
inrichting van het plein in één keer aan te pakken, daarmee bereiken we het meest 
optimale resultaat voor Bakel, is de uitvoering in lijn met het eerdere aan Bakel 
gepresenteerde voorlopig ontwerp en hoeft op een later moment de uitvoering niet voor 
een tweede keer opgestart te worden. De uitvoering knippen werkt ook kostenverhogend.
Het waterelement is daarnaast een essentieel onderdeel van het ontwerp, het maakt de 
speel- en ontmoetingsplek bijzonder.

1.3.      Beschikbaar stellen van extra budget is een bevoegdheid van de raad.
Nu het plan niet kan worden uitgevoerd binnen het bestaande budget wordt aan u opnieuw 
een voorstel voorgelegd.

1.4.     Aanvullend budget in de vorm van o.a. subsidies is aanwezig
Mede door extra ingezet van DSVB zijn de nodige subsidies binnengehaald, zie bijlage 3. 

Kanttekeningen
Geen.

Vervallen “oude” regelgeving
--

Financiën
In de Begroting 2020 is door uw gemeenteraad een krediet van € 150.000 ter beschikking 
gesteld. Het krediet wordt nu aangevuld met € 76.000, daarvan zijn er voor € 50.000 aan 
extra baten in de vorm van subsidies en bijdragen. Daarmee resteert nog € 26.000 extra 
ten laste van de gemeente.  Deze extra € 26.000 wordt net zoals eerder genoemde 
€ 150.000 geactiveerd. De extra kapitaallast (rente en afschrijving) van € 1.690 komt ten 
laste van het saldo van de begroting. Deze kapitaallasten starten in 2022, het jaar na 
realisatie investering. 

Voor het voteren van het krediet en het opnemen van de jaarlijkse kapitaallasten in de 
begroting wordt aan u de 3e begrotingswijziging 2021 ter vaststelling voorgelegd. 

Vanuit het subsidieprogramma ‘Zicht op Wijst’ heeft de Provincie €11.750 beschikbaar 
gesteld. Deze subsidie is niet beschikbaar voor het waterelement, maar is bedoeld voor 
informatievoorziening op het plein.

Communicatie
Na vaststelling van het voorlopig ontwerp is samen met De Stem van Bakel, adviseurs, 
belanghebbenden en gemeente gewerkt aan het opstellen van het definitief ontwerp 
(ontwerp, inrichting en materiaaltoepassing), voor de herinrichting van plein en het 
waterelement. Om te komen tot een gedragen materiaalkeuze heeft De Stem van Bakel de 
inwoners van Bakel naar hun stem gevraagd. Deze keuzes zijn in het definitief ontwerp 
verwerkt. 

Uitvoering
Na de technische uitwerking (TO) kan in februari/maart gestart worden met de uitvoering. 

Bijlagen
1.a.  Definitief ontwerp herinrichting Sint Wilbertsplein Bakel. 
1.b.  Definitief ontwerp herinrichting Sint Wilbertsplein Bakel publieksversie.
2. a. Definitief ontwerp waterelement.
2. b. Definitief ontwerp waterelement publieksversie.
3. Financieel overzicht.



4. Raadsbesluit.
5. Presentatie VO aan de Raad.

Ter inzage gelegde stukken
Geen.

Gemert, 15 december 2020
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