Actielijst vergadering Dorpsoverleg Lierop d.d. 03-12-2020
Agendapunt
4

5 Rondvraag:

Toelichting

Actie

Stand van zaken zonneparken

-Niet haalbaar op daken.
Dit lijkt een aanname.
Vragen stellen over
onderzoek wat heeft
plaats gevondenen of
hier verslagen van zijn.

Geluidsscherm

-Januari/februari 2021
vragen wij bij het college
de rapportage op voor
realisatie geluidsscherm.
-Navragen wie bij de
gemeente Someren is
aangesteld als
uitvoerder.

Voorgenomen industrieterrein

-Navragen of er 3
voorkeurslocaties
bekend zijn.
-Navragen bij gemeente
of er iets bekend is over
doortrekken van de
Rochadeweg.

Verkeersonderzoek

-Navragen of de
financiering voor
fietsstroken in o.a. de
van Dongenstraat
geregeld is.

Voetpad Heesvenstraat

-Navragen of het plan al
gereed is.

Toon van de Ven: Gesprek gehad met mensen
van Onweerstaanbaar Someren over
waterbeheersing.

-Toon brengt ons in
contact met de mannen
van Onweerstaanbaar
Someren en wij nodigen
hen uit om een uitleg te
komen verzorgen in een
volgende vergadering
van het dorpsoverleg.

Marianne Welten: Er wordt in de krant
gepubliceerd over de herbestemming van
kerkgebouwen in de toekomst. Veel
Lieropenaren zijn betrokken bij de Lieropse

-We besluiten het
gesprek hierover nog
even uit te stellen omdat
er per 1 januari een
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Ingelast
agendapunt

kerk. Is het zinvol om dit onderwerp een keer
te agenderen?

nieuwe pastoor begint in
de Franciscusparochie.
In de loop van 2021
maken we een afspraak
met kerkbestuur en
vrienden van de
koepelkerk.

Wim Steenbakkers: Er komen mensen wonen
in Henricushof die niet vallen binnen de
“doelgroep”.

-Er vindt een gesprek
plaats met de gemeente
over hoe er gehandhaafd
gaat worden op de
maatschappelijke
bestemming. Volgende
vergadering komt dit
onderwerp terug op de
agenda.

Annette Wilde: Hoeveelheid zwerfafval lijkt
toe te nemen.

-Kunnen we toch een
zwerfvuildag
organiseren? Gerard
Claassen is voornemens
in januari 2021 een
oproep te doen.

Overleg met burgemeester over convenant
dorps- en wijkraden

-Convenant is nu zo
georganiseerd dat de
concept participatie nota
eerst naar het
dorpsoverleg komt, in
januari 2021, alvorens
deze naar de raad gaat.
-Er komt een ambtenaar
beschikbaar die als
contactpersoon fungeert
voor Henricushof.
-Nieuwe communicatie
coördinator Wendy
Arons.
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