Lieshout, 19 mei 2021

Betreft: Plan B – Centrumontwikkeling De Heuvel.

Beste steunbetuiger,
Laten we u allereerst bedanken voor uw steun!
Bewust van de verantwoordelijkheid die het vertrouwen in Plan Lieshout met zich meebrengt zijn we
eerst aan de slag gegaan om het oorspronkelijke plan, met een supermarkt op de Heuvel, te
verbeteren. Het plan met de supermarkt op de Heuvel is ‘Plan A’.
De reden dat Plan Lieshout veel tijd gestoken heeft in ‘Plan A’ is om het zoveel mogelijk te laten
voldoen aan de voor de Heuvel gestelde doelen. Als de politiek kiest voor een supermarkt op de
Heuvel is het in ieders belang dat ook ‘Plan A’ een goed plan is.
Plan Lieshout heeft het daar niet bij gelaten en is doorgegaan met ‘Plan B’. We zijn dan ook zeer
verheugd om dit alternatieve plan vandaag aan u presenteren.
‘Plan B’ gaat uit van de recreatieve potentie van Lieshout en wil de Heuvel transformeren naar een
florerend en verbindend belevingsgebied met een explosie aan spontane ontmoetingen tussen
dorpsgenoten en bezoekers. Een plek waar iedereen graag naar toe wil en waar wat te beleven valt.
Een plein met een gezellige, eigen en Lieshoutse sfeer. In ‘Plan B’ is het de bedoeling om een
toekomstbestendige supermarkt met extra winkels te bouwen op de huidige locatie; aan de
Dorpsstraat 54.
Met beide plannen zijn we ervan overtuigd dat er iets te kiezen valt. Lieshout verdient tenslotte het
beste plan, realistisch en goed onderbouwd met breed draagvlak binnen de bevolking. Zo’n kans
doet zich in een dorp maar één keer in de 40 jaar voor. Het kan maar één keer goed.
Wij wensen iedereen veel plezier met het doornemen van ‘Plan B’ en willen u vragen om de
informatie ook te delen met andere inwoners in ons mooie waardevolle Lieshout.
Alleen als we met elkaar een open dialoog houden over de voors en tegens van beide plannen
kunnen we de politiek helpen de juiste beslissing te nemen, voor het beste plan!
Met vriendelijke groet,

Twan van Bommel
Erik Caelen
Marc Janssen
(Bestuur Stichting Plan Lieshout)

