Een verkenning van opties voor het
centrum van Lieshout
Na een periode van gesprekken en het verkennen van opties voor het
centrum van Lieshout, ontvangen wij nu dagelijks steunbetuigingen,
vragen en tips. Graag delen wij de voortgang van het Heuvel project
van Stichting Plan Lieshout.
In het huidige plan wordt de driehoek nagenoeg gehalveerd, de kiosk afgebroken en verliest
de Heuvel de pleinfunctie. Dit waren voor ons als inwoners en gebruikers tijdens
evenementen zoals Koningsdag, Dialectenfestival en activiteiten zoals de weekmarkt redenen
om het huidige plan van de gemeente en Rialto niet te willen accepteren en voor behoud van
het plein in de bres te springen.
Als middel, om aan tafel te zitten en het huidige plan te verbeteren, is Plan Lieshout
opgericht. We willen gewoon een gezellig plein. Het kan maar één keer goed !

Presentatie plan in juni
De komende periode gaan we benutten om tot een goed voorstel te komen voor het centrum
van Lieshout. Deze ruimte heeft de gemeenteraad en het College van Burgemeester en
Wethouders ons geboden. Ook spreken we met Rialto, de (mogelijke) ontwikkelaar van het
centrum.
Naast het plan van Rialto ontwikkelen wij, samen met alle ontvangen tips en ideeën een
alternatief plan voor het centrum van Lieshout. Zodat er een keuze is voor de inwoners, de
gemeenteraad en het College van Burgemeester en Wethouders.
Gezamenlijk maken we ons sterk om het beste plan te laten uitvoeren. De presentatie van dit
plan staat 24 juni op de agenda van de Gemeenteraadsvergadering Laarbeek.

Steunbetuiging; help ons mee
Wij hebben al veel steunbetuigingen ontvangen. Van inwoners, organisaties en verenigingen.
Allemaal met veel aandacht en passie geschreven. Alle reacties, tips en opmerkingen nemen
wij ter harte. Dank voor uw input en steun!

Draag je Lieshout een warm hart toe? Steun ons dan door je aan te melden op
www.planlieshout.nl. Samen staan we sterker. Samen gaan we ons mooie centrum van
Lieshout vormgeven.

Wat is jouw mening over het centrum?
Wij willen een plan ontwikkelen, voor en met alle inwoners van Lieshout. In april en mei
inventariseren we ideeën, wensen en mogelijkheden. Wat is jouw mening? Stuur jouw bericht
naar info@planlieshout.nl, wij nemen contact met je op.
Op de website delen we steeds de meest actuele informatie. Neem regelmatig een kijkje en
blijf op de hoogte.
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