Gespreksnotitie Heemkundekring en DSVB, 14 oktober 2020
Aanwezig: Frans van Dooren en Ben Vereijken (Heemkundekring), Johan Habraken en Siel Peijs
(DSVB).
Besproken punten:
Projectinhoudelijk
1. De Heemkundekring kan zich in de basis vinden met het inrichtingsplan voor het gedeelte van
het Wilbertsplein voor de kerk. Dus met vergroening, gedeeltelijke ophoging, kerkenpaden en
waterelementen. Er is vertrouwen dat dit bijdraagt aan een verfraaiing en verlevendiging van
het centrum.
2. Het belangrijkste en enige bezwaar dat de Heemkundekring heeft tegen de voorliggende
plannen is de ophoging van het plein tot op het niveau van het bordes voor de kerk. De
Heemkundekring hecht vanuit cultuurhistorisch perspectief veel waarde aan dat verhoogde
bordes. Letterlijk: “Een bijzonder gebouw verdient een podium. De kerk in Bakel heeft dat
podium altijd gehad.”
• Vanuit Heemkundig perspectief weegt dat podium zwaarder dan de beoogde verbeterde
toegankelijkheid van de kerk.
• Het hekwerk maakt integraal onderdeel uit van het bordes. Het is volgens de
Heemkundekring van even historische waarde, hoewel uit oude plattegronden blijkt dat er ooit
traptreden waren over de volle breedte van het bordes.
• Wikipedia hanteert als definitie: ‘Een bordes is een verhoogd platform voor de ingang en/of
voorzijde van een gebouw en is meestal bereikbaar via een aantal treden.’
• Uit oude bouwtekeningen blijkt dat de minimale hoogte van de huidige drie treden 14, 15 en 5
centimeter bedraagt.
• Ophogen van het plein rondom de bomen (dus voor Vitaforum) kan de goedkeuring van de
Heemkundekring wel wegdragen. Dat gedeelte is in 1972 afgegraven om wateroverlast in de
kelders van het toen nieuwgebouwde gemeentehuis (het huidige Vitaforum) te voorkomen.
• Waterhuishoudelijk moeten de plannen -dus- goed getoetst worden.
3. Het kerkenpad voor de Heemkamer, wat in de concepttekeningen groen was ingekleurd, is
geen punt van discussie meer sinds duidelijk is geworden dat het in de huidige staat behouden
blijft.
Procesmatig
1. Zowel DSVB als de Heemkundekring handelt primair vanuit het belang van Bakel. Het is
belangrijk om bij verschil van inzicht of mening de dialoog aan te gaan. Dat is productiever en
chiquer dan het eigen gelijk te verdedigen via bijvoorbeeld politiek of media.
2. De Heemkundekring was graag uitgenodigd om directer betrokken te zijn bij de planvorming.
Ben komt vanwege werk of vakanties soms in de knel met zijn rol binnen het bestuur van
DSVB.
3. Tijdens de komende bestuursvergadering van DSVB komt de rolverdeling binnen het bestuur
ter sprake. Dit stond al op de agenda.

