
Notulen en actiepunten ondernemen 3-9-2015                        

Aanwezig: Johan Habraken, Wim Kuijpers, Ilona Monster, Siel Peijs, Michiel van Hoof, Jan van 

Ganzewinkel, Huub van Hout, Joris van Loon. 

 

1. Opening 

2. Mededelingen 

Namen van leden van de werkgroep worden voortaan benoemd op de si te (niemand heeft hier 

problemen mee). Dit zodat inwoners kunnen zien met ze contact kunnen opnemen om bepaalde 

zaken te bespreken.  

Om een betere structuur aan te brengen in de vergaderingen van alle werkgroepen is bestuurlijk het 

volgende besloten : alle vergaderingen zijn altijd openbaar en bij te wonen door alle inwoners of 

belangstellenden. Eventuele belangstellenden krijgen voortaan aan het begin van de vergadering een 

paar minuten de tijd om bepaalde zaken in de vergadering in de brengen of toe te lichten. Hierna 

volgen zij de vergadering verder als toehoorder en kunnen niet meer deelnemen aan de 
bespreekpunten in de vergadering. Deze werkwijze wordt voor iedere werkgroep gelijk. 

Huub v hout neem voorlopig als afgevaardigde van het bestuur van ZLTO plaats in deze werkgroep, 
totdat er een andere geschikte kandidaat uit bakel is gevonden. 

Dorpsvisie : we willen vanaf nu gaan toewerken naar onderwerpen en een planning m.b.t. dorpsvisie 

(streven dorpsvisie eind 2015). Hiervoor kunnen we ook kijken naar dorpsvisies uit onze buurdorpen 
(we hoeven niet overal zelf het wiel voor uit te vinden)_. 

Maandag 14-09 is er een afspraak met  Rabobank Peel Noord gepland.  

3. Notulen en actiepunten vorige vergadering : 

Vorige keer besproken om een afspraak te maken met Luitenant Generaal Bestkazerne. Jan heeft 

inmiddels een contactpersoon en maakt een afspraak. Johan en Jan gaan erheen en zullen voor een 

terugkoppeling zorgen. 

Afspraak gemaakt met GEA vanuit OVB op 9 september. Johan zal de vragen die leven vanuit DSVB 
ook meenemen en voor een terugkoppeling zorgen. 

Contact gehad met j v maasakkers (interim voorzitter) van de golfbaan. Deze heeft aangegeven dat 
ze intern momenteel nog te druk bezig zijn met eigen visie over de toekomst van de golfbaan. 

Michiel had een afspraak gepland staan met wethouder van den Broek, deze is echter gecanceld 

door de Gemeente (waarschijnlijk omdat er reeds een gesprek met wethouder Hoppezak is geweest). 

Weer contact gezocht met zorgboog, op dit moment nog geen nieuws zijn nog op zoek naar 
projectontwikkelaar. 

Bij ruud oudegriep integraal gebiedsprogramma opvragen (Johan). 

Michiel gaat zoeken naar een partij die (middels animaties ?) kan visualiseren hoe bakel er over … 
jaar uit ziet. 

(petra de recht contactpersoon zorgboog ?) michiel neemt wederom contact op met de zorgboog. 



4. Afronden enquete en begeleidend schrijven 

(input Gemeente) : 

Johan contact gehad met gemeente, wiel verhaagh heeft alleen wat aandachtsgebieden 
meegegeven. Kanthoeve, zorgboog, golfbaan, de ruit. 

Er is in de afgelopen weken een concept enquête gemaakt welke in deze vergadering wordt 
besproken en op een paar kleine punten nog wordt aangepast.  

Jan en Johan gaan proberen op korte termijn aan een mailbestand van alle bedrijven i n Bakel en 

Dierdonk te komen via de Kamer Van Koophandel. 

Iedereen de komende weken wat namen van ondernemers doorsturen welke we kunnen gaan 
bezoeken m.b.t. de enquête. Namen doorsturen naar Johan. 

Zodra we alle mailadressen binnen hebben wordt de enquête uitgezet via surveymonkey door Inge.  

Inge zal zorgen voor begeleidend schrijven van zowel digitale enquête als uitnodiging 
keukentafelgesprekken. 

Na uitwerken van de enquête willen we de resultaten 11November (16 uur tot 20 uur inclusief eten) 

bespreken met experts voordat we e.e.a. “definitief” maken.  Personen/organisaties die we willen 

benaderen: specialisten provincie (Inge), wethouders Gemert-Bakel (Joris), vertegenwoordigers BRO 
(contactpersonen Stefan van Aarle en Felix Wichman)  (Michiel),  

KVK (Jan) reeds contact opgenomen, moeilijk om de juiste personen te bereiken,  

lokaal denken we aan directie GEA, Vermeulen van Gerwen, Zorgboog en Rabobank en iconen die uit 

de enquête naar voren zijn gekomen. (om zoveel mogelijk respons uit de enquête te kunnen 

verwerken hebben we de eerdere datum van 13-10 verschoven naar 11-11, ook ivm de uit te 
nodigen mensen).  

Externe communicatie 

Op korte termijn voor externe communicatie. Artikel op site, FB, Korhoen, GN en een bericht sturen 

aan ED (Siel) betreffende onze uit te zetten enquête dit om zo veel mogelijk respons te krijgen en om 
bedrijven van te voren in te lichten dat deze er aan kom en wat het doel er van is.  

 

5. bereikbaarheid en discussie bestemming ruitgelden 

Wij vinden voor bakel de fysieke bereikbaarheid heel belangrijk en gaan de ontwikkelingen hiervan 
op de voet volgen.  We nemen dit ook mee met de besprekingen van de enquête met ondernemers. 

6. rondvraag 

13 oktober is waarschijnlijk organisatorisch niet haalbaar. Voorstel voor nieuwe datum : 11-11 16.00-
20.00 uur. 

Onderzoek woonbehoefte mailen we een dezer dagen door naar iedereen.  

Plannen volgende vergadering 

1 oktober volgende bijeenkomst ondernemen (19.30 uur) 

(Huub, Inge en Joris dan niet aanwezig) 


