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Lieshout
Een dorp met een
gezellige, eigen en
Lieshoutse sfeer.
Steun voor Plan
Lieshout blijft belangrijk,
daarmee laten we zien
dat we met elkaar
werken aan de toekomst
van ons dorp.

Extra aandacht voor Heuvel
Tijdens de commissie Ruimtelijke Domein is begin april
gesproken over de huidige stand van zaken rondom de
gebiedsontwikkeling in het centrum van Lieshout.
Gelukkig kwam hier ook ter sprake dat het om veel meer gaat dan
alleen de transformatie aan de noordzijde van de Heuvel. Het gaat
ook om de plek waar Jumbo nu gevestigd is. En wellicht zijn er

Gelukkig mogen er
weer activiteiten
georganiseerd worden.
De komende tijd bruist
Lieshout weer in het
centrum, zoals het hoort.

andere en betere posities in Lieshout om een supermarkt te
vestigen?

Plan B Lieshout 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

We hopen jullie allen
snel weer te ontmoeten!

tussen dorpsgenoten en bezoekers. Er is ook aandacht voor
parkeren, onderdeel van het integrale ‘Lieshout herinrichtingsproject’ wat nu loopt.

Stichting
Plan Lieshout

We zijn voorstander van een nieuwe, toekomstbestendige
supermarkt, op een goede plek in het dorp. Met draagvlak van
onze inwoners.
Lieshout verdient het beste plan, realistisch en goed onderbouwd
met breed draagvlak van de bevolking.

Beerwood Festival

Verkeersintensiteit:
meten is weten

Een vaderdag
‘speciaalbierenfestival’ op de
Heuvel in Lieshout, voor en
door Lieshoutenaren.
Het nieuwe Beerwood festival is
een gezellig, vrij toegankelijk
evenement, waar deelnemers

Een authentiek Brabants gezellig, levendig verblijfsgebied
met dorpsplein en extra terrassen. Een dorpsplein met een
open karakter, maar… hoe gaan we de verkeersstromen
regelen?
Dat is een vraag, en de gemeente Laarbeek heeft een
toezegging gedaan om dit te gaan meten. Op dit moment zijn in

kunnen genieten van heerlijke

diverse straten meetpunten op de weg aangebracht. Ook wordt

speciaalbieren. Naast de

met camera’s gewerkt. Zo is er na de meting meer grip op hoe

aanwezig (veelal lokale)

verkeersstromen lopen. En kan bekeken worden, wat de beste

brouwers en burgers zal een DJ

routes van, naar en door het dorp kunnen zijn.

het evenement voorzien van de
juiste vibe.

Dit alles om rekening te houden met inwoners, fietsers,
wandelaars en automobilisten bij toekomstige ontwikkelingen
in Lieshout.

Roparun
Roparun (www.roparun.nl)
is een estafetteloop. Doel
is geld ophalen, dat wordt
toegekend aan projecten die
bijdragen aan ‘Leven
toevoegen aan dagen, waar
vaak geen dagen meer
kunnen worden toegevoegd
aan het leven”. Denk aan
inloophuizen, vakanties voor
(ex)kanker patiënten, hun
naasten en families.
Zondag 5 juni lopen naast
lopers uit Laarbeek 110
andere teams via Aarle Rixtel
over De Heuvel in Lieshout
richting Eindhoven en dan
naar de finish in Rotterdam.
Kom je hen aanmoedigen?
www.runningteamlaarbeek.nl

Plan Lieshout heeft de voorkeur dat 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 kunnen worden verbeterd en verbonden naar
diverse plekken in het dorp.

In het nieuws
Extra geld voor ‘Heuvel’ Lieshout; voor augustus moet er
meer bekend zijn (Mooi Laarbeek krant)
https://www.mooilaarbeek.nl/nieuws/algemeen/48205/extrageld-voor-onderzoeken-heuvel-lieshout

Nieuwe
documenten

Klankbordgroep denkt mee
In de afgelopen maanden is de klankbordgroep regelmatig door de
gemeente uitgenodigd voor bijeenkomsten met betrekking tot de

Klankbordgroep denkt mee

centrum ontwikkeling van Lieshout.

Vanuit de dorpsraad Lieshout en gemeente Laarbeek is een oproep

Op de website delen

gedaan voor het meedenken over de ontwikkelingen in Lieshout. Op

Deze afvaardiging van inwoners uit Lieshout wordt door verschillende

12 april komen zij bij elkaar.

we steeds de meest

instanties en belanghebbenden geïnformeerd over ideeën, plannen, wet

actuele informatie. Neem

en regelgeving over dit onderwerp. Naast informatie verstrekking is er

regelmatig een kijkje en

voor de klankbord groep de mogelijkheid om vragen te stellen, te

blijf op de hoogte.

discussiëren en (uiteraard) hun mening te geven. Tijdens de afgelopen
bijeenkomsten van de klankbordgroep zijn onder andere aanwezig
geweest: Jumbo supermarkten, Rialto, de provinciale Retailadvies-

Link naar integrale plan

commissie, beleidsmedewerkers van de Gemeente Laarbeek mbt

voor centrum Lieshout.

verkeer, groenbeheer, duurzaamheid en Stichting Plan Lieshout.
Stichting Plan Lieshout heeft tijdens de klankbord groep bijeenkomst
terug gekeken, het verder uitgewerkte integrale plan voor het centrum
van Lieshout en de status van verschillende deelprojecten toegelicht. De
meningen van de klankbordgroep-leden worden straks gedeeld met de
leden van de commissie Ruimtelijke Ordening en Gemeente-raadsleden
voor de besluitvorming over de centrum ontwikkeling van Lieshout.

Koningsdag!
Een festival voor jong en oud!

Prinsen en prinsessenrun: 9.30 uur (t/m 12 jaar)
Kings & Queensrun: 11.00 uur
Meer info: www.kingsqueensrun.nl

Om 13.00 uur start het middag programma. Voor
alle kinderen t/m 16 jaar uit Lieshout zijn er
activiteiten. Bij een festival hoort muziek, en wat
lekkers om te eten. Vanaf 17.00 uur draaien Dj’s
de volumeknop open en kan er worden gefeest!
Kom je ook? Een gezellige dag voor jong en
oud!

Meer info: www.koningsdaglieshout.nl

Doelen Plan Lieshout
Di

•

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

Braderie
Op 2 e pinksterdag
maandag 6 juni wordt in
het centrum van
Lieshout de jaarlijkse
braderie georganiseerd.
Op de gez elli ge br aderi e
zijn naast v er eni gi ngen,
hobbyist en en
onder nemers gev esti gd i n
Laar beek , ook
marktk oopli eden en
verk opers v an ‘f ood’ pr oduct en aanwezi g.

info@planlieshout.nl

Nieuwsbrief / Mei 2022:
Deze nieuwsbrief is met zorg
samengesteld. Aan de inhoud
kunnen geen rechten worden
ontleend.

•

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

•

De Heuvel wordt ingericht voor langzaam verkeer, straten
blijven toegankelijk maar de openbare ruimte is voor fietsers en
voetgangers. De auto is er te gast.

Agenda:
27 april
5 juni
6 juni
19 juni

Koningsdag
Roparun – doorkomst
Jaarlijkse pinksterbraderie
Beerwoodfestival

Augustus 2022

Meer duidelijkheid plannen
centrum Lieshout.
Gemeenteraad oordeelt en kiest
plan centrum Lieshout.

December 2022

