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In dit nummer
Gemeente zet in op het beste plan voor Lieshout

Lieshout
bruist…
Gelukkig kon de
kermis dit jaar door
gaan. Een
evenement voor
jong en oud.
We kijken ook terug
op een geslaagde
Burendag in het
weekend van 25
september. Deze
werd op vele
manieren, op
pleinen en straten
en in tuinen,
gevierd.
Fijn dat we ons
verbonden voelen met
elkaar als buurtgenoten
en dorpsgenoten.
Samen zijn wij het dorp
en samen maken wij het
dorp.
Lees in deze nieuwsbrief
meer over de laatste
ontwikkelingen.

Stichting
Plan Lieshout

Ingezonden stuk

Gemeente zet in op het beste
plan voor Lieshout
Raad geeft gemeente, met besluit tot voorbereidingskrediet de
Heuvel Lieshout, groen licht aan een nieuwe start. Om te bekijken
wat het centrum van Lieshout nodig heeft voor een positieve
impuls. Het oude plan wordt hiermee in de ijskast gezet.
Voor de ontwikkeling van De Heuvel was gekeken naar het verplaatsen
van de supermarkt. Intussen is het bij iedereen duidelijk geworden dat
dit plan niet kan rekenen op de steun van de inwoners. Nu het oude
plan in de ijskast is gezet wordt met een frisse blik gekeken naar wat de
Heuvel wél nodig heeft om te verlevendigen en ook wat de beste locatie
is voor het realiseren van een nieuwe supermarkt. Zoals wethouder
Meulensteen in de raadsvergadering heeft gezegd: "Het beste plan
voor Lieshout. Dat betekent de mogelijke locatie voor een supermarkt in
Lieshout opnieuw bekijken, ook op 'nieuwe' plekken. En het betekent
ook dat er sowieso wordt gekeken naar wat de Heuvel nodig heeft om
een levendig centrum te zijn."
Dit alles zal worden onderbouwd met een aantal onderzoeken zoals
een onderzoek naar het verkeer. De gemeente luistert daarbij goed
naar de informatie die op verschillende momenten is verkregen van
inwoners van Lieshout. Zowel de inbreng die Stichting Plan Lieshout
van inwoners heeft als van de inwoners die de Gemeente Laarbeek
individueel gesproken heeft. Plan Lieshout wordt volledig betrokken bij
de totstandkoming van de nieuwe plannen. De gemeente heeft een
aantal inwoners van Lieshout gevraagd om zitting te nemen in een
klankbordgroep die de nieuwe plannen zal toetsen.

Wonen in
Lieshout
Wie woont er straks in
de oude burgemeesterskamer, raadzaal of
commissie
vergaderruimtes? Het
gemeentehuis in Lieshout
wordt op dit moment
verbouwd tot
appartementencomplex.
Kijk op
www.raadhuislieshout.nl
voor meer informatie.

Ingezonden communicatie van gemeente op 29 september

Overeenkomst Heuvel 6/6a voor
centrumontwikkeling Lieshout
In de raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling is gesproken over
de koopovereenkomst voor de Heuvel 6/6a in Lieshout. In oktober
wordt het voorstel in de raadsvergadering behandeld.
Hoe de huidige Heuvel 6/6a een plek krijgt in de planontwikkeling, is nu
nog niet duidelijk. Alle opties staan nog open. Het object ligt aan de rand
van de voorgenomen gebiedsontwikkeling maar is tot nu toe betrokken
in álle planuitwerkingen rondom De Heuvel. De werkplaats wordt in al
die verschillende plannen gesloopt. Over de woning wordt in die plannen
verschillend gedacht.
De koopovereenkomst gaat uit van dat de gemeente het pas verwerft
als dat definitief nodig blijkt voor een herbestemming binnen het gebied.
Dat de overeenkomst nu opgesteld wordt, zorgt wel voor zekerheid dat
we de plannen die we maken ook kunnen uitvoeren als het zover is.
Mocht het uiteindelijk niet lukken om tot een goed project met de
noodzakelijke omgevingsvergunning te komen – waar we echter wel van
uit gaan – dan wordt de overeenkomst alsnog door de Gemeente
Laarbeek ontbonden.
Op 14 oktober 2021 neemt de gemeenteraad hier een definitief besluit
over.

In het nieuws

Eindhovens Dagblad
Fietswinkel De Concurrent: ‘Wat er ook gebeurt rond de Heuvel, wij
blijven in Lieshout’

https://www.ed.nl/de-peel/fietswinkel-de-concurrent-wat-er-ookgebeurt-rond-de-heuvel-wij-blijven-in-lieshout~a76300e9/
Laarbeek wil fietswinkel De Concurrent kopen om beste plan voor
Lieshout te laten slagen

https://www.ed.nl/de-peel/laarbeek-wil-fietswinkel-de-concurrentkopen-om-beste-plan-voor-lieshout-te-laten-slagen~a0fe68c7/
Carillon voormalige raadhuis komt voor Dorpshuis Lieshout
te staan

https://www.ed.nl/de-peel/carillon-voormalige-raadhuis-komt-voordorpshuis-lieshout-te-staan~a3dedbea/
Nederwetten wil groeien naar 1250 inwoners
https://www.ed.nl/geldrop-mierlo-nuenen/dit-kleine-dorpje-wilgroeien-naar-1250-inwoners-meer-woningen-zijn-dringendnodig~a9823b9d/

Nieuws op de
website
Op de website delen
we steeds de meest
actuele informatie.
Neem regelmatig een
kijkje en blijf op de
hoogte.

Doelen Plan Lieshout

DiStichting

Plan Lieshout
Input is welkom:
Wij blijven ons inzetten voor
goede informatievoorziening,
en het bevorderen van
samenwerking tussen
verschillende partijen
die een rol hebben om van
het integrale plan een succes
te maken.
Wij willen een plan
ontwikkelen, voor en met alle
inwoners van Lieshout.
Samen met alle
steunbetuigers maken we
ons sterk voor het beste plan
voor Lieshout.
Heb je vragen, of een goed
idee? Laat een bericht
achter, wij nemen contact op.

•

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

Agenda
14 oktober | Gemeente raadsvergadering (Livestream)

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

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

14 oktober | Gemeente Raadsvergadering,
te volgen via livestream
- …

