
Notulen en actiepunten Veiligheid en Openbare Ruimte 

Notulen actielijst Veiligheid en Openbare Ruimte 08-07-2015 

Mededelingen :presentatie dsvb 17 Juli 2015 19.00 uur opknappen zandseberg + nieuwe glijbaan. 

ludieke actie met kleurwedstrijd en leuke prijzen voor kinderen. 

Website: nog onder constructie, ideeen zijn welkom. 

Facebook : per 17 Juli pagina dorpsoverleg bakel uit de lucht. Iedereen verwijzen naar DSVB. 

Louis vraagt de subsidie voor DSVB voor 2015 aan. 

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. 

Openbaar groen in Bakel : na aanpassing auerschootseweg en Schoolstraat zou er nieuw groen komen. 

Dit is tot nu toe niet gebeurd. Groeninrichting na opening supermarkt auerschootseweg. 

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 vinden wij dat schoolgaande jeugd veilig op de fiets naar scholen in omliggende dorpen. 

Veilige woonomgeving. 

Parkeerbeleid : Wat wil Bakel met het dorpsplein : een ondernemersplein of een verblijfplein. (vorm 

volgt de functie). 

Rondvraag : 

Presentielijst bijhouden (even peilen onder alle groepen) 

Wijkagent ad rijnen komt volgende vergadering 

 


