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September 2021

In dit nummer
Tijd en ruimte voor het centrum
Onderzoek en adviesgroep

We gaan door
De zomer loopt ten
einde. T ijd om samen
de balans op te
maken.
Dat de ontwikkeling
van De Heuvel leeft, is
duidelijk: 27 vrijwilligers
zijn de afgelopen
periode in eigen buurt
of wijk handtekeningen
op gaan halen. De teller
staat nu op bijna 1800
steun-betuigers.

Tijd en ruimte voor het centrum
De gemeente heeft toegezegd dat Stichting Plan Lieshout
volledig betrokken wordt bij de volgende stappen, zoals de
uitvraag van het verkeersonderzoek, cultuur historisch
onderzoek en betrokken zal worden bij de interpretatie en
verscherping van de opgeleverde rapportage.

De komende periode
staat in het teken van
het beste plan.

Doel is om tot een centrumplan te komen dat gedragen wordt door
de bevolking van Lieshout, die massaal heeft laten weten voorkeur
te geven aan Plan B. .

Samen sterk voor een
mooie en levendige
dorpskern!

Hoe gaat het verder? Op 9 september staat op de agenda van de
gemeenteraadsvergadering het beschikbaar stellen van €150.000
voorbereidingskrediet voor plan Heuvel Lieshout.

Stichting
Plan Lieshout

Om tot herbestemming van de inbreidingslocatie Heuvel Lieshout
te komen dienen er kosten vooraf te worden gemaakt, ofwel
voordat een plan definitief wordt bestemd. De voorbereidende
(plan)kosten om tot een volwaardig (bestemmings)plan te komen
worden ingeschat op €150.000.

Activiteiten
in Lieshout

Kermis
Zat 4 - di 7 sept

Onderzoek en adviesgroep
Aandachtspunten die inwoners van Lieshout tijdens de
inloopdagen (14 en 16 juni 2021) hebben aangedragen, worden
Meer info:

de komende periode opgepakt.

https://www.laarbeek.nl/nieuws
/vragen-en-antwoorden-

•

Er wordt een cultuurhistorische analyse van het centrum
gemaakt, en er komt verkeersonderzoek naar gebruik van

kermis-lieshout-2021

wegen rond de Heuvel. Dit ook met de gedachte aan mogelijk
afsluiten of autoluw maken van (één van) de wegen.
•

worden geformuleerd. Daarmee samen hangt het maken van

Kings & Queens
run
Di 21 sept

Uitgangspunten en wensen voor gebruik van de Heuvel

een schetsontwerp voor herinrichting van de Heuvel zelf.
•

Om maatschappelijk draagvlak in te schatten installeert het

Start Kinderloop 18.00 u

college een Adviesgroep Centrumontwikkeling. De

Start Volwassenen 19.30 u

adviesgroep bestaat uit inwoners van Lieshout die niet actief

Meer info:
http://www.kingsqueensrun.nl

betrokken zijn bij beide plannen.
Wat we gehoord hebben, is dat iedereen het over eens is dát er iets
moet gebeuren. Maar wat en hoe, verdient meer aandacht. Daarover
zijn geen definitieve besluiten genomen, alle opties staan open.
Het beoogd resulaat van de gemeente Laarbeek is: In Lieshout met
zorgvuldigheid en juiste afwegingen een duurzame en verbeterde
centruminvulling tot stand te laten komen.

Rol van Plan Lieshout
Roparun
Nacht 2-3 okt

Plan Lieshout is, onder andere samen met de gemeente en Rialto
onderdeel van de projectgroep voor ontwikkeling van het integrale
centrumplan voor Lieshout. In deze rol blijven wij ons inzetten
voor goede informatievoorziening, het bevorderen van

samenwerking tussen verschillende partijen die een rol hebben om
van het integrale plan een succes te maken. Zoeken naar het
beste plan voor Lieshout … het kan maar één keer goed.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan partijen zoals lokale (horeca)ondernemers, alle
Lieshoutse verenigingen, alle inwoners van Lieshout, omwonenden aan de Heuvel
en de huidige supermarkt-locatie.

Estafetteloop waarbij men,
in teamverband, een
sportieve prestatie levert
om geld op te halen voor

Bovendien dragen wij iedereen die bijdraagt aan het levendig houden
van het centrum van Lieshout, een warm hart toe.

In het nieuws

mensen met kanker. Alle
186 teams lopen door
Lieshout. Kom je ze
aanmoedigen?
Meer info: www.roparun.nl

Eindhovens Dagblad, 24 juni / 26 juni 2021
Meer tijd voor uitwerking plan De Heuvel in Lieshout
https://www.ed.nl/helmond/meer-tijd-voor-uitwerking-plan-de-heuvel-inlieshout~a5c3eea0/
Plan voor zorgwoningen aan de Heuvel in Lieshout
https://www.ed.nl/de-peel/plan-voor-zorgwoningen-aan-de-heuvel-inlieshout~a8ca65a4/
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Stichting
Plan Lieshout

Doelen Plan Lieshout
•

De Heuvel als authentiek Brabants en gezellig dorpsplein met
extra terrassen

•

Publieksgericht belevenisplein waar alle evenementen
plaatsvinden en iedereen samenkomt

•

Behoud van alle individuele karakteristieke panden aan de
Heuvel en aan de linten

•

Samenhang en sfeer is kwetsbaar, nieuwbouw dient een
geheel te vormen met historische bouw

•

Geen concessies aan de oppervlakte en vorm van de Heuvel

•

Een hoog ambitieniveau voor een sfeervolle groene en
natuurlijke uitstraling

Input is welkom:
Wij willen een plan ontwikkelen,
voor en met alle inwoners van
Lieshout.
Laat een bericht achter,
wij nemen contact op.

Contact:
info@planlieshout.nl
www.planlieshout.nl

Agenda:
Nieuwsbrief September 2021:
Deze nieuwsbrief is met zorg
samengesteld. Aan de inhoud
kunnen geen rechten worden
ontleend.

Gemeente Raadsvergadering (9 september),
te volgen via livestream

