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Lieshout

In dit nummer
Plan B in het kort

Een plek waar
iedereen graag naar
toe wil, en waar wat
te beleven valt!

Een plein met een
gezellige, eigen en
Lieshoutse sfeer. Dat is
Plan B. Wij wensen je
veel plezier met het
doornemen van Plan B.
En we willen je vragen
om deze informatie ook
te delen met andere
inwoners in ons mooie
waardevolle Lieshout.
Steun voor Plan
Lieshout blijft belangrijk,
daarmee laten we zien
dat we met elkaar
werken aan de toekomst
van ons dorp.
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Plan B: recreatie en verbinding
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’. 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 is echter van mening dat ‘Plan A’ met een
supermarkt op de Heuvel niet het beste plan is, en is doorgegaan
met ‘Plan B’. Dit plan gaat uit van de recreatieve potentie van
Lieshout, en wil de Heuvel transformeren naar een florerend en
verbindend belevingsgebied met een explosie aan spontane

Alleen als we met elkaar
een open dialoog
houden over de voors en
tegens van beide
plannen, kunnen we de
politiek helpen om de
juiste beslissing te
nemen.

ontmoetingen tussen dorpsgenoten en bezoekers. Met een nieuwe,
toekomstbestendige supermarkt met extra winkels op de huidige
locatie.
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 van de bevolking. Zo’n kans doet
zich in een dorp maar één keer in de 40 jaar voor. Het kan maar
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één keer goed.

Sfeer impressies
Plan B

Plan B
De Heuvel als waardevol toeristisch
recreatiegebied in Lieshout
Een authentiek Brabants gezellig, levendig verblijfsgebied met
dorpsplein en extra terrassen. Een dorpsplein met een open
karakter en met individuele en vrijstaande bebouwing, dat is de
wens van de inwoners van Lieshout.
Lieshout is een levendig dorp met een rijk verenigingsleven en veel
evenementen gedurende het jaar. De centrumontwikkeling aan de
Heuvel geeft de potentie om alle evenementen te bundelen op één
gezamenlijk plein.
Karakteristieke panden dragen bij aan de identiteit van Lieshout en
geven bewoners een vertrouwd gevoel van herkenning. Het voelt
vertrouwd en vergroot de binding met het dorp. Tevens levert het in
stand houden van waardevolle panden een belangrijke bijdrage aan
een kwalitatief hoogwaardig straatbeeld, dat past bij de historie.
De beeldkwaliteit van de nieuwbouw zal moeten aansluiten bij de
bestaande bouw. Qua beeldkwaliteit zal de signatuur van Lieshout
moeten worden opgezocht en uitgevoerd met hedendaagse
materialen en technieken.
De oude driesprong op de Heuvel vormt de kern van de ruimtelijke
structuur van Lieshout en moet behouden blijven.
Het dorpshart van Lieshout heeft de potentie om een toeristisch en
recreatief knooppunt te worden. Hierbij moet gedacht worden aan
het versterken van het aanwezige groen door de gracht rondom de
kerk te betrekken bij het plein op de Heuvel.
Het centrumgebied wordt ingericht voor langzaam verkeer, straten
blijven toegankelijk voor autoverkeer maar de openbare ruimte wordt
vormgegeven voor fietsers en voetgangers. De auto is er te gast.
Looproutes over de Heuvel worden verbeterd en verbonden met het
kerkplein, het dorpshuis, de begraafplaats en het Floreffeplein.
Bovendien heeft Lieshout een uitgestrekt groen achterland met
historische verbindingen waar veel gerecreëerd wordt.
De opgave is om de Heuvel in te richten als een prettige
ontmoetingsplek, waar verenigingen graag bij elkaar komen, waar
toeristen en voorbijgangers uit Lieshout en de wijde omgeving met
plezier aanleggen voor een kort of langer bezoek, een spontane
ontmoeting.

Tip: Meer sfeerimpressies in
het volledige Plan B

Een plek waar het ontspannen, verblijven en recreëren is. Op en
rondom de Heuvel is er ruimte voor terrassen en ontmoeting. De
inrichting is zodanig dat fietsers en wandelaars volop ruimte hebben
en dat de auto te gast is. Ook zijn er plekken waar je op een bankje
kunt zitten, bijvoorbeeld om even een ijsje of een frietje te eten.
Bekijk het volledige plan B op www.planlieshout.nl
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Wat is jouw mening?
Een greep uit de vele reacties die wij ontvangen via het
contactformulier op onze website.

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

Nieuw:
Plan B –
Centrumontwikkeling
De Heuvel
(19 mei)

Nieuw:
Quotes
Van inwoners van Lieshout

"Houd de Heuvel in ere,
authentiek zoals hij nu
wordt gebruikt. Er is al
zoveel weg van oud
Lieshout."
"Ik zie meer in een
evenementen plein en
horeca, eventueel versterkt
met klein winkels, dan een
grote supermarkt."
“Geen supermarkt op De
Heuvel, maar een levendig
dorpsplein, een plek voor
tal van activiteiten van en
voor alle inwoners, dat is
wat Lieshout nodig heeft!”
"15 jaar geleden waren er
al plannen om de Heuvel
leefbaar en aantrekkelijk te
maken/houden. Hoe mooi
zou het zijn als de Heuvel
een plaats wordt om te
wonen, te recreëren en
om anderen te
ontmoeten."
"Ik hoop dat het
karakteristieke van de kern
van Lieshout niet al te veel
word aangetast."

"De Heuvel weer als echte
Frankische Driehoek waar
het goed toeven is. Vooral
voor de toekomstige
bewoners van koop- en/of
huurhuizen, en voor iedereen
die wil genieten van een
gezellig Brabantse dorpsplein
en een centrale plek voor
(dorpse) activiteiten."
"Ik hoop dat het ons allen
lukt om de gezelligheid terug
te krijgen in het dorp.
Laarbeek is groenste dorp
van Nederland. Daar zullen
veel recreanten op af komen.
Maak er een beleefplein van
met gezellige terrassen,
horeca e.d. dan komt het
hart van Lieshout beter tot
zijn recht."
“We hopen dat er gehoor
gegeven wordt aan de
wensen van de meeste
Lieshoutenaren.”

Meer quotes en uitspraken?
Kijk op onze website.

Di

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

Koningsdag, 27 april 2021

Agenda:
Contact:
info@planlieshout.nl

-

www.planlieshout.nl

-

Overleg met inwoners en belanghebbenden (juni)
Openbare raadsinformatiebijeenkomst (8 juni)
Link naar online bijeenkomst:
https://channel.royalcast.com/laarbeek
Commisie Ruimtelijk Domein (21 juli)
Gemeente Raadsvergadering (9 september)

