Jaarverslag Dorpsoverleg Lierop

2021

Organisatie: De vergaderingen van het Dorpsoverleg vinden 4 keer per jaar plaats op de
eerste donderdag van maart, juni, september en december. De vergadering van juni is
tevens jaarvergadering. De actie en besluitenlijst van de vergaderingen worden verstuurd
aan de bezoekers van de vergadering en worden gepubliceerd op Slaponline en op de
website www.dorpsoverleglierop.nl
Samenstelling bestuur: Het algemeen bestuur bestaat uit 10 personen. Dit is inclusief het
dagelijks bestuur wat bestaat uit de volgende 4 personen;
Annette Wilde: voorzitter
Mark Gofers: vicevoorzitter
Tim Vullings: penningmeester
Marieke Linders: secretaris
Corona: Wegens corona en alle beperkende maatregelen is er in 2021 maar één vergadering
geweest van het dorpsoverleg. Deze was op 21 oktober 2021.
Wel is er in 2021 een nieuwsbrief verstuurd waarin mensen op de hoogte zijn gehouden van
lopende zaken.
Nota burgerparticipatie: Op 25 februari 2021 stelde de gemeenteraad van Someren de nota
burgerparticipatie vast. Voor input voor de uitvoering ervan nemen twee leden van het
dagelijks bestuur deel aan een online meeting met andere dorps- en wijkraden. In oktober is
n.a.v. de input uit de online meeting de nieuwe participatie wijzer gepresenteerd.
Uitdeelpost apotheek: Benu apotheek Someren stopt eind februari met het uitdelen van
medicijnen op de uitdeelpost in de Lije. Dorpsoverleg Lierop heeft de recreatiezaal van het
Steunpunt Plus in Henricushof hiervoor beschikbaar gesteld. Vanaf 1 maart 2021 worden
hier de medicijnen verstrekt op werkdagen tussen 16.45 - 17.00 uur.
Werkzaamheden Steemertseweg: Begin april wordt Lierop onverwacht geconfronteerd met
een volledige afsluiting van de Steemertseweg tot aan het viaduct. Hoewel het college
anders doet voorkomen was het Dorpsoverleg Lierop niet op de hoogte van de combinatie
van werkzaamheden die de volledige afsluiting nodig maakte. De communicatie hierover

verliep niet goed. Ook achtten wij de omleidingsroute via Groene Beemdweg en Hogeweg
onveilig met name voor fietsers.
Geluidsscherm: Op 19 oktober is er een informatieavond verzorgd door de gemeente waarin
de stand van zaken van het geluidsscherm wordt besproken.
WBTR: Op 1 juli moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen aan de nieuwe Wet
Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). De wet gaat over de hoofdelijke (persoonlijke)
aansprakelijkheid van bestuurders en de afspraken die bestuurders maken over bestuurlijke
zaken omtrent o.a. stemrecht, belet, toezicht en financieel bestuur. De vice-voorzitter heeft
een notitie opgesteld en deze is besproken in de vergadering van 21 oktober. Na enkele
vragen hierover vanuit het algemeen bestuur en de vergadering wordt de notitie iets
aangepast en akkoord bevonden.
Voetpad Heesvenstraat: Door personele mutaties binnen de gemeente heeft het project
niet de aandacht gekregen dat het zou moeten krijgen. Om niet nog meer vertraging op te
lopen zal het project opgedeeld worden in 2 fases. Fase 1 zal omstreeks mei 2022
gerealiseerd worden.
Corona vergoeding: Voor de Vurherd zijn we met €7200 gecompenseerd voor de
inkomstenderving door de coronasluiting.
Gesprek met college: Begin oktober heeft het dagelijks bestuur een gesprek gehad met
burgemeester Dilia Blok, wethouder Theo Maas en wethouder Louis Swinkels. Het was een
informele bijeenkomst waarin o.a. is gesproken over de onderbezetting in het gemeentehuis
waardoor zaken soms langer blijven liggen als wenselijk is. Ook gesproken over de
herbestemming buitengebied (deelgebied 4) en de onrust die dit met zich mee brengt. Het
college heeft toegezegd om op Slaponline een stuk te publiceren met als doel de burger te
informeren over hoe de procedures nu precies lopen.
Henricushof: Naar aanleiding van vragen uit de vergadering over het toekenningsbeleid van
Wocom in relatie tot het bestemmingsplan voor Henricushof hebben wij een brief naar het
college gestuurd. Hierin verzoeken wij om een reactie van het gemeentebestuur met
betrekking tot vermeend strijdig gebruik van een aanleunwoning binnen het complex
Henricushof te Lierop. De gemeente heeft hierop gereageerd en nemen het punt mee op de
agenda voor het halfjaarlijks overleg met Wocom.
‘Henricushof wordt de nieuwe huiskamer van Lierop’ Onder deze titel zijn we voortvarend
aan de slag gegaan met plannen maken en subsidie aanvragen. Er is gekeken naar een fikse
update en het beschrijven van de nieuwe functie van de recreatiezaal als ‘de huiskamer van
Lierop’, voor zowel voor de bewoners van Henricushof als voor alle Lieroppenaren die
overdag elkaar willen ontmoeten voor een kopje koffie, praatje of activiteit. De begroting
voor het hele plan bedraagt € 45.000,-. Door middel van fondswerving is het complete
bedrag bij elkaar gebracht om dit mooie plan uit te voeren. Op 13 november is de huiskamer

op een feestelijke manier geopend. Op deze dag is ook het beheer van de huiskamer, de
algemene ruimten en het werkgeverschap van de huismeesters in Henricushof overgedragen
aan dorpscoöperatie Lierop Leeft. In goed overleg tussen Lierop Leeft en het dorpsoverleg is
besloten dat het stukje Henricushof beter past onder de dorpscoöperatie.

