Lieshout, 18 maart 2021

Betreft: Vervolg op oproep aan de raad op 15 maart, om tijd en ruimte te creëren voor de
presentatie van een alternatief plan voor de centrumontwikkeling Heuvel Lieshout.

Beste raads- en fractieleden,
In onze oproep van 15 maart vragen wij u om tijd en ruimte te bieden om het alternatief van Plan
Lieshout aan u te presenteren en het draagvlak aan te tonen.
Afgelopen dagen hebben we hard gewerkt aan een planning om de tijd en ruimte die we nodig
hebben specifiek te maken.
Een belangrijk moment in deze planning is dinsdag 30 maart. Op die datum zal de opgevraagde
informatie in het Wob verzoek van Plan Lieshout openbaar worden gemaakt en is de informatie
beschikbaar voor ons initiatief en natuurlijk ook voor de raad. De financiële uitgangspunten en
onderbouwing voor de besteding van 1,2 miljoen aan het huidige plan worden dan voor iedereen
inzichtelijk.
In onze planning hebben wij bepaald dat we vervolgens nog vier weken nodig hebben om een
alternatief plan, inclusief een gedegen financieel vergelijk, aan u te presenteren. Op dat moment zal
ook het draagvlak van Plan Lieshout voor iedereen helder zijn.
Op ons verzoek aan de raad, om niet akkoord te zijn met het huidige plan, vragen wij de raad om op
de pauzeknop te drukken voor een periode van niet meer dan zes weken, zodat we de snelheid erin
kunnen houden.
Gedurende deze korte periode heeft het college geen toestemming om verdere stappen te
ondernemen. Niet aan de Heuvel of aan de andere gerelateerde ontwikkelingen die vermeld staan in
het raadsmemorandum centrumontwikkeling van 9 maart.
De kern van goede besluitvorming is het scheppen van de juiste balans tussen duidelijkheid,
overtuiging en moed.
Wij zijn ervan overtuigd het goede besluit voor de ontwikkeling aan de Heuvel genomen kan worden
als alle belangrijke informatie beschikbaar is. Besluiten worden uiteindelijk beter als je meer keuzes
hebt. Tot slot is er moed nodig om de juiste beslissing te nemen.
Lieshout verdient het beste plan, realistisch en goed onderbouwd met breed draagvlak binnen de
bevolking. Het kan maar één keer goed.
Met vriendelijke groet,

Twan van Bommel & Erik Caelen
(Bestuur Stichting Plan Lieshout)

