
 

 

Notulen en actielijst, werkgroep ondernemen 15-02-2016 
 
Aanwezig: Jan van Ganzewinkel, Johan Habraken, Hans van den Heuvel, Michiel van Hoof, Huub 
van Hout,  Ilona Monster 
Afwezig: Wim Kuypers, Joris van Loon 
 

Agendapunt Besproken Actie 

1. Opening   

2.  Welkom Hans van den Heuvel. Hans 
komt o.a. de agrarische sector 
vertegenwoordigen binnen de werkgroep. 

 

3. Mededelingen   

4. Notulen Centrum:   
Michiel en Johan zijn als afvaardiging van 
DSVB in gesprek  geweest met Roël 
Hoppezak mbt toekomst  van het  
centrum. Roël Hoppezak geeft aan dat 
Huub van Hoof bereid is mee te denken 
over invulling van het centrum.  
Glasvezel:  
Jolanda v Rooy sluit aan bij OVB om de 
mogelijkheden toe te lichten. Bedrijven 
worden waarschijnlijk tzt ook rechtstreeks 
via de gemeente benaderd.  

 

5.omleiding 
Dierdonk 

Aranka Ouwehand en Monique van 
Lierop van de werkgroep “Lange 
omleiding Bakel, Nee!” hebben hun 
standpunt tijdens de vergadering 
toegelicht. Deze werkgroep is 
voorstander van goede bereikbaarheid 
naar Bakel via verbreding bestaande weg 
om Dierdonk. Standpunten tegen lange 
omleiding Bakel: 
-geluidsoverlast voor Bakel,  
-het gaat ten koste van recreatiegebied 
-hogere kosten aanleg nieuwe weg tov 
verbreding bestaande weg om Dierdonk 
- voordeel voor Bakel van lange omleiding 
is nihiel (afslag naar Bakel)  Het plan 
moet deze zomer gereed zijn. 
Verwachting  werkgroep “Lange 
omleiding Bakel, Nee!” ten aanzien van 
DSVB: indien mogelijk aansluiting. 
 
Er is door DSVB nog geen standpunt 
ingenomen. De werkgroep  is benieuwd 
naar de vervolgstappen van de provincie 
mbt uiteindelijke besluitvorming.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Johan neemt dit mee naar het 
bestuur.(wat zijn de 
vervolgstappen van de 
provincie?) 

6. evaluatie 19-01-
16 

Positief ervaren. Presentaties waren zeer 
divers. 

 



 

 

7. deelvisie 
ondernemen 

Er is veel onderling verband. (centrum, 
ondernemers, huisvesting, jeugd in Bakel 
houden …) 
Stappenplan ondernemen:  
Stap 1: Wat is het beleid van gemeente, 
provincie en het rijk?  
Stap 2 : wat betekent dat voor Bakel?   
Stap 3: acties korte termijn, visie 
middenlang termijn en lange termijn 
vaststellen 

 Johan vraagt 
bestemmingsplan van het 
centrum  en  beleidsplannen 
van Bakel op en stuurt deze 
door. 
Allen: voor de volgende 
vergadering deze stukken 
bekijken ivm concreter maken 
van de visie. 

8. visie concreet   

9. Rondvraag Ilona: uitslag enquete ondernemers: 
onduidelijk waar deze staat op de 
website. 

Johan vraagt bij Siel om dit bij 
“ondernemen” onder te 
brengen. 

10.  Volgende vergadering: 
woensdag 23 maart, 19:00 uur 

 

 
 


