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In dit nummer
Tijd nemen

Lieshout

College en raadsbesluit

Een plek waar
iedereen bij wil
dragen, als dat nodig
is!
Een tijdje geleden
hebben we een oproep
gedaan om samen te
zorgen voor meer
steunbetuigingen.
Dat de ontwikkeling van
De Heuvel leeft, konden
we direct merken:
27 vrijwilligers zijn in hun
eigen buurt of wijk op
pad gegaan om
handtekeningen op te
halen.
Met deze succesvolle
actie hebben we meer
inwoners bereid
gevonden om steun te
betuigen aan onze
stichting:
De teller staat nu op
ruim 1,450 steunbetuigers.
Dank voor alle hulp en
voor jullie
steunbetuiging!

Tijd nemen voor het beste plan
van Lieshout
In de raadsvergadering van 24 juni heeft het college van B&W
tijd en ruimte aan de raad gevraagd - en gekregen - om extra
stappen te nemen voor de centrumontwikkeling van Lieshout.
Het plan met de supermarkt op de Heuvel is ‘Plan A’. Als de politiek
De extra tijd is nodig om onderzoek te doen naar de haalbaarheid
van de plannen die de gemeente heeft ontvangen van Rialto BV en
van Stichting Plan Lieshout.

Door beide plannen gelijk te stellen en Stichting Plan Lieshout op
het zelfde niveau te betrekken als Rialto ontstaat er een gelijk
speelveld en kan het beste plan voor Lieshout worden onderzocht.
De gemeente heeft toegezegd dat Stichting Plan Lieshout inspraak
zal hebben in de uitvraag van het verkeersonderzoek en worden
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betrokken bij de interpretatie en verscherping van de opgeleverde
rapportage.

Het college werkt toe naar
Sfeer impressie
Plan B

raadsbesluit over toekomstige
invulling centrum
Het raadsbesluit moet uitvoerbaar zijn én draagvlak hebben. Veel
aandachtspunten die inwoners van Lieshout tijdens de
inloopdagen op 14 en 16 juni 2021 hebben aangedragen, worden
onderzocht.
Er wordt een cultuurhistorische analyse van het centrum gemaakt en
er komt verkeersonderzoek naar gebruik van de wegen rond de
Heuvel. Dit ook met de gedachte aan het afsluiten of autoluwmaken
van (één van) de wegen.
De gemeente heeft toegezegd dat Stichting Plan Lieshout inspraak zal
hebben in de uitvraag van het verkeersonderzoek en worden
betrokken bij de interpretatie en verscherping van de opgeleverde
rapportage.
Daarnaast worden uitgangspunten en wensen voor gebruik van de
Heuvel geformuleerd. Daarmee samen hangt dan weer het maken van
een schetsontwerp voor herinrichting van de Heuvel zelf.
Iedereen is het erover eens dát er iets moet gebeuren. Maar wat en
hoe moet nog uitgewerkt worden. Daarover zijn nog geen definitieve
besluiten genomen, dus alle opties staan nog open.

Bekijk plan B op
www.planlieshout.nl

Er lag een planning naar een kaderstellend raadsbesluit in september.
Dat is even van de baan. Wanneer komt dat besluit er dan wel?
Wethouder Meulensteen: ‘Pas als we alle informatie hebben om een
goed gewogen advies te kunnen geven aan de gemeenteraad. Een
advies dat ook op draagvlak in Lieshout kan rekenen.’
Om maatschappelijk draagvlak in te schatten installeert het college
een Adviesgroep Centrumontwikkeling. De adviesgroep bestaat uit
inwoners van Lieshout die niet actief betrokken zijn bij beide plannen.

Nieuwe
documenten

Wat is de rol van Plan Lieshout?
Wij blijven ons inzetten voor goede informatievoorziening en het

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

bevorderen van de samenwerking tussen de verschillende partijen

die een rol hebben om van het integrale plan een succes te maken.
Denk hierbij onder andere aan partijen zoals de lokale horeca, de
ondernemers, de Lieshoutse verenigingen en omwonenden.

blijf op de hoogte.

De Heuvel in het nieuws

Presentatie plannen voor De Heuvel in Lieshout: Plan A of Plan B?
Mooi Laarbeek Krant, 10 juni
https://www.mooilaarbeek.nl/nieuws/algemeen/43573/presentatieplannen-voor-de-heuvel-in-lieshout-plan-a-of-plan-bInwoners Lieshout bijgepraat over plannen voor De Heuvel
Mooi Laarbeek Krant, 17 juni
https://www.mooilaarbeek.nl/nieuws/algemeen/43633/inwonerslieshout-bijgepraat-over-plannen-voor-de-heuvel
Meer tijd voor uitwerking plan De Heuvel
Eindhovens Dagblad, 24 juni
https://www.ed.nl/helmond/meer-tijd-voor-uitwerking-plan-de-heuvel-inlieshout~a5c3eea0/
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De Heuvel als authentiek Brabants en gezellig dorpsplein met
extra terrassen
De Heuvel wordt ingericht voor langzaam verkeer, straten blijven
toegankelijk, maar de openbare ruimte wordt vormgegeven voor
fietsers en voetgangers. De auto is er te gast
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
Betaalbare woningen in hartje centrum

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

Contact:

Agenda:

info@planlieshout.nl
www.planlieshout.nl

-

Commisie Ruimtelijke Ordening (21 juli)

-

Gemeente Raadsvergadering (9 september)

