Gespreksnotitie Heemkundekring en DSVB, 10 november 2020
Aanwezig: Frans van Dooren en Ben Vereijken (Heemkundekring), Johan Habraken en Siel Peijs
(DSVB).
Besproken punten:
Projectinhoudelijk
1. Het gesprek is een vervolg op het gesprek van 14 oktober 2020, waarin Heemkundekring
Bakel en Milheeze haar bezwaren aangaf op de plannen voor de herinrichting van het Sint
Wilbertsplein. Die bezwaren betroffen met name de ophoging van het plein tot op het niveau
van het bordes voor de kerk en mogelijke verwijdering van het hekwerk op dat bordes. De
heemkundekring hecht vanuit cultuurhistorisch perspectief veel waarde aan dat verhoogde
bordes, waarvan het hekwerk integraal onderdeel uitmaakt.
Die opmerkingen zijn op voorspraak van DSVB verwerkt in een nieuwe set tekeningen. Deze
tekeningen zijn voorgelegd en besproken.
2. De heemkundekring kan leven met deze nieuwe inrichtingsplannen. Weliswaar wordt de
hoogte van de middelste traptreden verlaagd. De beide hoektrappen behouden hun hoogte.
Daarmee wordt voldoende recht gedaan aan het cultuurhistorisch belangrijke beeld van het
verhoogde bordes. Ook het behoud van het hekwerk wordt door de heemkundekring positief
ontvangen.
3. De heemkundekring heeft nader onderzoek gedaan naar het hekwerk op het bordes. Daaruit
blijkt dat dat hekwerk waarschijnlijk stamt uit 1820, en mogelijk was bedoeld om omstanders te
behoeden voor het gevaar van vallend puin vanaf de destijds blijkbaar niet geheel betrouwbare
kerktoren.
4. Minimaal een deel van het hekwerk heeft de monumentale status. De heemkundekring zoekt
dit nog verder uit.
5. De heemkundekring zou graag inzicht hebben in het volledige oordeel van de gemeentelijke
monumentencommissie. DSVB vraagt dit na tijdens het overleg met de gemeente.
6. Ook doet de heemkundekring de suggestie aan de hand met het kerkbestuur in overleg te
gaan. Dat is immers de eigenaar van de kerk en de direct omliggende gronden, waaronder het
bordes en het hekwerk.
7. Ben werkt op dit moment aan het herstel van een historisch kerkepad, noordelijk van Bakel, als
onderdeel van een nieuwe historische wandelroute. Tegelijkertijd worden de vier bestaande
historische wandelingen in ere hersteld. Hij zoekt een herkenbaar startpunt op het vernieuwde
plein. Mogelijk dat de ‘dorpspomp’ dat startpunt zou kunnen zijn. Die ontbreekt echter op de
tekeningen. DSVB vraagt dit na.
8. Ben is, samen met Simon van Wetten, een verhaal aan het voorbereiden waarin het historisch
belang en de landschapswaarde ven de Peelrandbreuk worden toegelicht. Dat verhaal kan
mogelijk als uitgangspunt dienen voor informatievoorziening rondom de waterelementen op het
plein.
Procesmatig
1. Het gesprek vond plaats in een open en positieve sfeer. Dat voedt het vertrouwen dat de
heemkundekring en DSVB elkaar blijven vinden om samen te werken aan een attractieve en
leefbare toekomst voor het oudste dorp van Brabant. Met respect voor het verleden.

