
 

Notulen actielijst Veiligheid en Openbare Ruimte 09-06-2015 

 

Uitnodigen voor volgende bijeenkomst nieuwe wijkagent (Ad Rijnen) 

 

Uitnodigen voor volgende bijeenkomst brandweer (Peter van de Horst) 

 

Beleid speeltoestellen gemeente en gevolgen voor Bakel. 

- Schrappen speeltoestel op Zandseberg geen goed idee. Zandseberg is duidelijk 

een ontmoetingsplek voor ouders en kinderen. Wat we minimaal willen  

  behouden is glijbaan, picknicktafel en aanvullen met wit zand (begint gras  

  doorheen te komen). 

Duikelrek de Vliet (acherkant Hilt), kijken of verdwijnen van dit object een  

  probleem is 

Actie: Brief sturen namens DSVB voor opknappen Zandseberg en eventueel behoud duikelrek. 

 

Verkeersveiligheid. 

- Situatie parkeerterrein Bavos. Sportende kinderen die het terrein op en af  

  rijden. Hoe zouden we het risico hier kunnen beperken. 

Weg vanaf jeugdhuis naar alle sportverenigingen. Veel nog jonge kinderen op de fiets 

Afslag van Dorpsstraat/Hooge Braak. Hagen zijn net te hoog wat zorgt voor  

  onoverzichtelijke situaties. Hagen verlagen zou een oplossing zijn. 

Kwaliteit wegen. 

- Viltstraat slechte kwaliteit. Diverse keren opgelapt maar lapmiddelen lijken  

  niet meer afdoende. 

Leemskuilendijk en wegkanten. Is nu onderhanden. Situatie nu onveilig. 

- Fietspad in de Neerstraat. Wortels beginnen door fietspad te groeien. 

Invulling pand C1000.  

Wat gaat hier terugkomen? Belangrijk voor Bakel gezien bepalende locatie en het feit dat DSVB 

gevraagd is mee te denken over de dorpsvisie. 



 

Invulling pand Olleke Bolleke (vanaf nieuwe schooljaar) 

Peuterspeelzaal vanaf dan in de Willibrordusschool. 

Beeldbepalend pand voor Bakel (monument?) 

 

 

 

Toekomst (invulling) pand voormalige Rabobank / Fysiotherapeut 

Rabobank is inmiddels vertrokken. Pand gedeeltelijk leeg. 

Locatie in de toekomst misschien interessant voor zorgcentrum willibrordus. 

Eventuele uitbreiding huidige atrium. 

 

Buurtpreventie door wijk/buurtverenigingen 

Initiatief is jaren geleden waarschijnlijk grotendeels beëindigd o.a. als gevolg van stopzetten subsidie 

door gemeente. Subsidie betreft dekking vergaderkosten. Buurtpreventie was er niet alleen om 

inbraken te voorkomen maar ook om overlast, vernieling, kapot straatmeubilair, gevaarlijk bomen 

etc te melden bij de Gemeente. Hiervoor heeft de gemeente inmiddels een APP ontwikkeld 

(BUITENBETER). Hiermee kan snel door iedereen (in bezit van smartphone) een melding worden 

doorgegeven aan gemeente. Deze komt dan gelijk terecht bij de juiste afdeling. Als het goed is wordt 

er dan zsm iets mee gedaan en teruggekoppeld. 

Actie : iedereen indien mogelijk nagaan hoe de ervaringen met deze APP zijn en kijken of werking 

hiervan dan voldoende is. 

 

Opening/presentatie DSVB aan Bakel 

Zal waarschijnlijk plaatsvinden op 17 Juli op de Zandseberg. (hier willen dan ook iets mee gedaan 

hebben). In de loop naar deze presentatie wordt er geregeld gecommuniceerd via de plaatselijke 

media 

 

Terrein Zorgboog : Bospark Bakel 

Initiatiefgroep Bospark is bezig van allerlei projecten binnen het terrein van de oude zorgboog. 

Vanuit de initiatiefgroep wordt DSVB binnenkort uitgenodigd om te bekijken wat we voor elkaar 

kunnen betekenen. 

 


