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Bavel 2030 - Veiligheid



Bavel 2030
Veiligheid

Wat zou je graag anders willen in 
Bavel de komende jaren?*

“Dat de wijkagent bekender is en meer bij het dorp 
hoort, met name voor ouderen en de jeugd.”

“Vooral in het centrum van Bavel, rond de kerk scholen, 
1 richtingsverkeer. Bij de molen drempels / zebrapad. 
Wordt veel te hard gereden. Bij het speeltuintje.”

“Sommige stoepen vernieuwen en er geen auto’s op 
laten parkeren. Zo moet je zelf op straat gaan lopen 
omdat er een auto op de stoep geparkeerd staat, op 
veel trottoirs kun je niet lopen door de worteldruk 
van de bomen.”



Bavel 2030 - Welzijn



Bavel 2030
Welzijn

Wat zou je graag anders willen in 
Bavel de komende jaren?*

“Een plek om samen te komen voor culturele 
activiteiten. Een gezellig dorpsplein zonder auto’s met 
bomen, struiken en terrasjes.”

“Er is absoluut behoefte aan ouderzorg gefinancierd 
vanuit de WLZ. Hierbij zou een (klein) zorgcentrum waar 
verpleeghuiszorg geleverd wordt aan met name de 
psychogeriatrische ouderen zeer gewenst zijn.”

“Een fatsoenlijk sociaal cultureel centrum. Medische 
voorzieningen - ouderen - winkels en terrasjes 
voorzieningen in een nieuw centrum.”



Bavel 2030 - Vrije tijd



Bavel 2030
Vrije tijd

Wat zou je graag anders willen in 
Bavel de komende jaren?*

“Het Jack van Gilsplein autovrij maken, zodat daar 
meerdere restaurants/terrasjes zijn, in het midden een 
fonteintje… meer een gezellige dorpskern.”

“Klooster is verouderd en onefficiënt in gebruik, Huif is 
verouderd en slecht onderhouden, Tussenpauz is 
inmiddels weg en Karrewiel is voor een bepaald type 
inwoner waar ik me niet thuis voel. Wat blijft er over?”

“Meer aanbod van horeca. Voor evenementen zou het 
fijn zijn als de gemeente zou willen meedenken en 
overleggen mbt vergunningverlening.”



Bavel 2030 - Vrijwillige inzet



Bavel 2030
Vrijwillige

inzet
Wat zou je graag anders willen in 

Bavel de komende jaren?*

“Het is in Bavel een ‘inner circle’, old boys netwerk. 
Nieuwelingen (ook al zijn dit oer-baviaonen) komen er 
maar moeilijk tussen. Beeld bepaalde ‘baantjes’ worden 
in dat Old Boys Netwerk verdeeld. Te vaak wordt bij 
dezelfde personen uitgekomen.”

“Sterke verenigingen houden en zorgen dat ze elkaar 
kunnen ondersteunen en medewerking krijgen vanuit de 
gemeente.”

“Misschien zou 1 overzichtelijke website waar vraag 
en aanbod samen komen kunnen helpen.”
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Bavel 2030 - Wonen



Bavel 2030
Wonen

Wat zou je graag anders willen in 
Bavel de komende jaren?*

“Betaalbare starters koopwoningen zodat de jeugd van 
Bavel ook in Bavel kan blijven!”

“Woningen voor senioren erbij zodat er huizen vrij 
komen voor gezinnen en daardoor voor de jeugd. Betere 
doorstroming.”

“Minder geluidsoverlast van de snelweg. Verschil van 
geluidsniveau met Wolfslaar is echt groot. Betere of 
frequentere busverbinding naar centrum en station of 
omliggende kernen.”
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Ontwikkelingen Bavel

Jan Dirk Geschiere webinar dorpsraad 22 dec 2020



Processen

Er zijn twee processen die komend jaar van invloed zijn op de ontwikkeling van Bavel

• Omgevingsvisie voor de gehele gemeente

• Planning zienswijze mogelijkheid week 11 t/m 16
• Vaststelling in raad juni/juli 2021

• Ontwikkelproces voor de verschillende gebieden in Bavel



ONTWIKKELINGEN BAVEL

• Bavel west, transformatie 
gebied naar wonen. Wvg van 
toepassing

• Bavel zuid transformatie naar 
wonen wonen en/of werken. 

• Visie kern Bavel, diverse 
scenario's onderzocht



Proces ontwikkelingen



Participatieproces



Dank voor uw belangstelling!




