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Een ontmoetingsplek voor iedereen
Het eerste deel van het nieuwe centrum van Bakel
komt eraan. Een ontmoetingsplaats voor iedereen op
het Sint Wilbertsplein. Door de gulle donaties, subsidies en de instemming van de gemeente voor het resterende geld, gaat het plein nu echt groen worden
met water als de uitvoering van de Peelrandbreuk.
Precies zoals de basisschoolleerlingen in hun opstellen hebben geschreven.
Zoveel mensen, zoveel meningen
In de afgelopen zeven jaar zijn veel verhalen, meningen, ideeën en tegengeluiden opgebracht voor een
nieuw centrum van Bakel. Elke stap voorwaarts maakte
steeds meer duidelijk wat Bakel zelf wil. Als De Stem
van Bakel hebben we jullie geraadpleegd in wat wensen zijn; het hoe; het waar; soort; kleur; hard; zacht.
Jullie gaven inzicht in wat te doen met thema,
inrichting, kunstwerken, materialen, bruikbaarheid en
noodzaak. Het ontwerp werd daardoor steeds meer in

detail zichtbaar. Nu gaat het er na zeven jaar van
komen: een groen centrum als ontmoetingsplek van
Bakel.
Voorbereiding
Nu de gemeenteraad akkoord is, starten de onderhandelingen met de aannemers. Er worden detailplanningen en bouwtekeningen gemaakt. Ook wordt de
rotonde in het centrum aangepakt. Je ziet het centrum
dan beter en mooier. De ondernemingsvereniging
Bakel (OVB) betaalt deze metamorfose.
In de komende tijd starten de voorbereidingen. En tijdens de verbouwing is er altijd stof, geluid en tijdelijk
overlast. Uw geduld wordt beloond met een mooier
centrum.
Schop in de grond
Formeel zal begin april 2021 de schop in de grond
gaan. Ondertussen zullen kleine schopjes de
voorbereidingen maken! Wordt vervolgd….
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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,=

opdrachten
aannemers

FEBRUARI 2021

Nu de formele hordes zijn genomen, kan voor Bakel de uitvoering van start. De
gemeente zal gaan onderhandelen met aannemers en leveranciers. Planningen
worden opgesteld en de bouwtekeningen kunnen afgemaakt worden.
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De uitvoering kan starten. Met het voorjaar in startblokken moet bekeken worden wat
kan worden aangeplant en wat helaas moet wachten. De Peelrandbreuk met haar
poeltjes, borrelpunten en waterstroompjes zal zeker een blikvanger worden.
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We willen graag een grootse
opening echter met de COVID-19
situatie moet bekeken worden of
en hoe de oplevering toch
feestelijk gedaan kan worden.
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