
Commissie Veiligheid en Openbare Ruimte 

Verslag bijeenkomst 12 juli 2016 Parochiehuis te Bakel 19:30 – 20:35 uur  

Agenda: 

• Opening 

  

De vz opende de vergadering en heet eenieder van harte welkom 

Mededelingen: 

1. Bomenbeleid door de gemeente Gemert-Bakel mevr. Mieke Latijnhouwers 

De presentatie gaan we opvragen en komt op onze website! 

1. Stand van zaken: 

1. Hooge Braak; er is onlangs weer een bijeenkomst geweest met de buurt en de 
gemeente. Er waren toch nog twee buurtbewoners die bezwaar hadden ingediend. 
Uiteindelijk is er een compromis gesloten met alle bewoners van de Hooge Braak. Dit 
naar alle tevredenheid van de bewoners. 

2. Buurt App: De bedoeling is dat er in het najaar een avond wordt georganiseerd hier in 
Bakel. Dan zullen alle buurten die al bezig ook worden uitgenodigd om hun 
bevindingen te vertellen. Alle buurtverenigingen zullen worden uitgenodigd. De vz zal 
een prijsopgave gaan doen voor de nieuwe buurt-app bord. Deze zal in het Dorpsvisie 
worden vertaald als budget. Actie vz. 

3. Gemertseweg: Er is nog niets gedaan aan dit probleem. Op een of andere manier is de 
desbetreffende mail niet bij de juiste mensen aan gekomen. Terecht dat de commissie 
vindt dat dit beter opgepakt diende te worden door de Stem van Bakel. Is een 
leermoment. Inmiddels is de bewuste brief verstuurd. Er schijnt wel een controle te 
zijn geweest maar niet op de gevraagde tijden maar rond het middag uur. Het 
probleem licht in de ochtend- en avondspits. De wijkbrigadier pikt dit op. Actie 
buurtbrigadier. 

4. Overlast van jongeren bij de sporthal De Beek en op het speelveld Bergroosstraat en 
Burg Diepstratenlaan; de wijkbrigadier geeft aan dat de jongeren bij de sporthal in 
zicht zijn en er is al met de jongerenwerker actie op uitgezet. Wat betreft het speelveld 
wordt er nu genoteerd en wordt in de gaten gehouden. 

5. Bomenbeleid: een bewoner gaf aan dat er onveilige situaties ontstaan door de bomen 
in de nieuwe uitleg. Ook hier werd het idee geopperd om contact te zoeken met de 
straat. De vz zal een mail sturen naar de bewoner om te kijken naar een buurt 
bijeenkomst! Wordt vervolgd. Actie Vz 

6. Dorpsvisieplan: de vz heeft weinig tot geen respons gehad van de leden van deze 
commissie. Uiterlijk voor 23 juli 2016 reageren aub. naar de vz. Het stuk moet voor 1 
augustus 2016 naar het dagelijks bestuur van de Stem van Bakel. 

7. Rondvraag: Er wordt een zorgelijke opmerking gevraagd over het toenemende wilde 
zwijnen. Het heeft de nodige aandacht van de wijkbrigadier. De populatie schijnt zich 
uit te breiden. De zwijnen zijn gesignaleerd op de Kievitsbraak. De populatie is sinds 



2012 aan het uitbreiden, waardoor de verkeersveiligheid in het geding komt. Bij de 
Stippelberg zijn er al extra borden geplaatst let op. 

8. Sluiting: De Vz sloot de vergadering om 20:35 uur met dank aan eenieder voor hun 
inbreng. 

  

Namens de commissie Veiligheid en Openbare Ruimte 

Theo Schriks 

Voorzitter 

 


