
Notulen en actiepunten Veiligheid en Openbare Ruimte dd 01-09–2015!!
De vergadering werd gevuld door een bezoek van wijkagent Ad Rijnen. Belangrijkste vraag was 
hoe in samenwerking de veiligheid en leefbaarheid binnen Bakel het beste verbeterd kan worden.!!
Concreet besproken punten:!
• Gezamenlijke avond organiseren over veilig wonen. Mogelijk in samenwerking met brandweer.!
• Buurt Informatie Netwerk. Hier is in Uden goede ervaring mee opgedaan; zie: https://

binudenzuid.wordpress.com 
Mogelijk kan een dergelijk netwerk ook binnen Bakel georganiseerd worden. Hiervoor is wel 
samenwerking met de gemeente nodig.!

• Jongeren. Op dit moment is er geen actuele overlast door hangjongeren.!
• Onveilige verkeerssituaties. Dit is in eerste instantie een zaak van de gemeente. Onveilige 

situaties kunnen dan ook bij de gemeente gemeld worden.  
Zie: http://destemvanbakel.nl/meldingen-openbare-ruimte/!!

De relevante actiepunten uit de notulen van de vergadering schuiven door naar de volgende 
vergadering.!!
• Buurtpreventie: er zijn op dit moment niet genoeg gegevens voorhanden wat er op dit moment 

nog aan wijkraden actief is in bakel. Theo vraagt dit nog na aan Janine en daarna plaatsen we 
een oproep in de korhoen om eventuele behoefte te peilen in een bijeenkomst in oktober. Theo 
doet voor 1 september onderzoek en rond die tijd gaan er uitnodigingen uit.!

• Bomenbeleid: in september wordt er in samenwerking met de gemeente een openbare 
bijeenkomst georganiseerd voor alle inwoners om mee te denken over het nieuwe bomenbeleid 
in bakel. bakel kan dan zelf aangeven welke bomen er belangrijk zijn voor het dorp en welke niet 
zomaar mogen verdwijnen.!

• Groen in Bakel: wat vinden we belangrijk voor een dorpsvisie. Is bakel groen genoeg, willen we 
dit behouden of uitbreiden? Kunnen we hier onze visie op aanpassen? welke stukken zijn 
beeldbepalend groen voor bakel:!

• Wat vinden wij vanuit deze werkgroep speerpunten voor het ontwikkelen van een dorpsvisie: 
ontsluiting van de wegen naar alle omliggende dorpen en steden. Belangrijk dat schoolgaande 
jeugd veilig op de fiets naar scholen in omliggende dorpen kan.!

• Parkeerbeleid: Wat wil Bakel met het dorpsplein? Een ondernemersplein of een verblijfsplein. 
(vorm volgt de functie).!

• Communiceren leden werkgroep op website en benoemen trekker.!!
Volgende vergadering: 24 september 21.00-22.00 uur.!!
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