07

Februari 2022

In dit nummer
Het lijkt stil, maar achter de schermen wordt
doorgewerkt aan het beste plan

Lieshout
bruist…

Het schetsplan voor de Heuvel noordflank is uitgewerkt
Dorpsraad Lieshout ziet kansen in 2022… en zoekt hulp

Onze gemeenschap
toont veerkracht .
Ondanks de recente
lockdown, komt er op de
valreep, veel energie vrij
voor een bruisend
carnaval in café de
Koekoek.
Ook de Koningsdag
voorbereidingen zijn
weer in volle gang.
Lieshout kan rekenen op
een dagvullend en
sportief programma, voor
jong en oud, op onze
mooie Heuvel!
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

Het lijkt stil, maar achter de
schermen wordt doorgewerkt
aan het beste plan
Nadat de raad, eerdere plannen in de ijskast heeft gezet, is de
gemeente samen met Plan Lieshout en Rialto bezig om met een
frisse blik te bekijken wat de Heuvel wél nodig heeft om een levendig
centrum te zijn en wat de beste locatie voor de supermarkt is. Een
klankbordgroep, de afvaardiging van betrokken inwoners uit
Lieshout, denkt mee en volgt alle ontwikkelingen.
Nadat het plan van aanpak voor het benodigde verkeersonderzoek gezamenlijk
is opgesteld heeft de gemeente op 3 november j.l. aan Megaborn de opdracht
verstrekt om een verkeersonderzoek uit te voeren. Als gevolg van de ‘lockdown’
is de uitvoering hiervan vertraagd. Zodra het verkeer weer normaal is zal het
onderzoek worden opgestart.
Voor het verkeersonderzoek zet Plan Lieshout in op het creëren van een
‘ontmoetingsplek’ in het centrum. Mede door het centraliseren van de
Lieshoutse horeca en terrassen aan de Heuvel. Gecombineerd met het
samenbrengen van alle evenementen, op een nieuw in te richten en
verkeersluw plein. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar minder aantrekkelijk
maken van het centrum voor sluipverkeer door Lieshout.
Om opnieuw te kijken naar de beste plek voor een supermarkt, zijn een aantal
alternatieve locaties omschreven. Alle alternatieve locaties worden getoetst op
hun aantrekkelijkheid en haalbaarheid. Naast de beoordeling van de
klankbordgroep en Rialto heeft de gemeente gevraagd om de geschiktheid van
de locaties te laten toetsen door de provinciale Retailadviescommissie.

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.

Aan de zuidzijde van het
voormalig gemeentehuis in
Lieshout is de gemeente
Laarbeek bereid om
medewerking te
verlenen aan de toevoeging
van zes woningen, mits
deze zich voegen naar de
architectuur en bouwhoogte
van het
aangrenzende Laarhuys.

In de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep heeft Albert van den Boogaard,
eigenaar van Jumbo Lieshout, uitgelegd wat het belang is van een
toekomstbestendige supermarkt. Ook heeft hij toegelicht aan welke eisen deze
winkel moet voldoen.
Op 10 februari j.l. is de klankbordgroep vervolgens meegenomen in een
toelichting over alle alternatieve supermarktlocaties in Lieshout. Ook zijn de
uitkomsten van de Retailadviescommissie toegelicht. Ter afronding zal ook de
eerstvolgende bijeenkomst in het teken staan van dit onderwerp.

Het schetsplan voor de Heuvel
noordflank is uitgewerkt
Stichting Plan Lieshout werkt samen met Buro Verhoeven | De
Ruijter aan de uitwerking van hun plan aan de noordflank van de
Heuvel in een stedenbouwkundig verantwoord schetsontwerp.
De gemeente heeft voor de uitwerking van de plannen een stedenbouwkundig
buro ingehuurd, voor het maken van een schetsontwerp van de noordflank alsook
van de Heuvel en het grachtgebied rondom de kerk. De doelen van Plan Lieshout
vormen de leidraad voor de uitwerking. Het volledig uitgewerkte plan is te vinden
op onze website: www.planlieshout.nl

Teske de Ruijter
Schetsontwerp: Noordflank van de Heuvel
https://verhoevenderuijter.nl/team

Dorpsraad Lieshout ziet kansen
in 2022… en zoekt hulp
Dorpsraad Lieshout heeft haar jaarplannen gereed voor 2022. Op
diverse aandachtgebieden zien zij volop mogelijkheden om in 2022
échte stappen te zetten. Op het gebied van Leefbaarheid,
Verkeersveiligheid, Zorg en Welzijn, Wonen en Voorzieningen zijn
er immers volop mogelijkheden om die stappen te zetten. Vooral
“Wonen” heeft extra aandacht nodig waarbij extra ondersteuning
van harte welkom is: er is immers héél veel te doen op dat domein!
Wilt u ook helpen en meewerken in deze Dorpsraadcommissie? Meld u
dan aan via een korte mail aan info@dorpsraad-lieshout.nl

In het nieuws

Eindhovens Dagblad
Heuvel Lieshout: Het lijkt stil, maar achter de schermen wordt gewerkt
aan ‘het beste plan’ voor Lieshout
https://www.ed.nl/de-peel/het-lijkt-stil-maar-achter-de-schermen-wordtgewerkt-aan-het-beste-plan-voor-lieshout~adfaec7a/

Nieuws op de
website
Op de website delen
we steeds de meest

Woning tekort: Corporaties slaan alarm: tekort van 45.000 betaalbare
woningen in regio dreigt als gemeenten niet ingrijpen.
https://www.ed.nl/helmond/corporaties-slaan-alarm-tekort-van-45-000betaalbare-woningen-in-regio-dreigt-als-gemeenten-nietingrijpen~a697d3a0/

Runnersclub Lieshout: Hardlopers kleuren Lieshout op Koningsdag
https://www.ed.nl/de-peel/hardlopers-kleuren-lieshout-opkoningsdag~a1a5a873/

actuele informatie.
Neem regelmatig een
kijkje en blijf op de
hoogte.

Carillon: Grondwerk gestart voor Lieshouts carillon

https://rtvkontakt.nl/grondwerk-gestart-voor-lieshouts-carillon/

Doelen Plan Lieshout

DiStichting

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 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.

g

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.

Agenda
14, 15 en 16 maart | Gemeenteraadsverkiezingen
27 april | Koningsdag op de Heuvel (zie websites)

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

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

www.koningsdaglieshout.nl
www.kingsqueensrun.nl

