Jaarverslag Dorpsoverleg Lierop

2019

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
Notulen en naamsverandering: We besluiten om m.i.v. 7 maart 2019 de notulen te gaan
vervangen voor een actie en besluitenlijst en de naam van de Belangengroep wordt
vervangen door Dorpsoverleg Lierop.
Zwerfvuildag: In maart vindt wederom de zwerfvuildag plaats waarbij jong en oude de
straten van Lierop “opschonen” door het opruimen van afval in de bermen en plantsoenen.
Verkeersonderzoek: Er komt opnieuw een onderzoek naar de verkeersproblematiek in
Lierop. Er neemt vanuit het dorpsoverleg een afgevaardigde plaats in de stuurgroep om het
proces mee te volgen.
Drie-slotenveldje: De werkgroep geeft aan te stoppen en het veldje weer terug over te
dragen aan de gemeente. We houden vanuit Lierop wel een contactpersoon.
Vurherd: De beheersgroep krijgt goedkeuring van de vergadering om te investeren in
nieuwe gordijnen voor de coulisse en een presentatiescherm voor op het podium in de grote
zaal.
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Geluidsscherm: Omdat er voorlopig geen verbreding van de A67 in zit gaat de vraag naar de
gemeente om toch de subsidie die is toegekend voor een geluidscherm te benutten en een
scherm te plaatsen. In de vergadering van december wordt bekend gemaakt dat er een
modulair scherm komt ongeacht de beslissing over verbreding van de A67.
Vacatures: Er staat een profielschets op de website voor de functie van secretaris
dorpsoverleg. Jan-Willem Neervens gaat de functie van voorzitter beheersgroep vervullen.
Dorpsgesprek: zie verslag in bijlage.
Buizentracé: Plannen zijn voorlopig van de baan i.v.m. een motie van wantrouwen in de
tweede kamer. Het opgestarte WOB-verzoek is overgedragen aan projectgroep “buizen
Brandevoort”.
Onweerstaanbaar Someren: Presentatie over de aanpassing voor de gevolgen van de
klimaatsverandering in Someren. Ook de knelpunten voor Lierop worden in kaart gebracht.
Jaarvergadering: De vergadering van 6 juni is tevens jaarvergadering met presentatie van
het financieel jaarverslag. TSC Solo/Tour dur Lierup krijgt een subsidie van €500,- De route
gaat dit jaar verhuizen naar de Gildewijk. Uiteindelijk wordt de tour afgelast vanwege de
hitte.
Statutenwijziging: De oude statuten worden herzien en gepresenteerd aan het algemeen
bestuur ter goedkeuring. Besluit dat het algemeen bestuur bestaat uit minimaal 5 en
maximaal 25 leden.
Hondenontmoetingsplaats: 2 initiatiefnemers promoten het idee om de helft van het drieslotenveld te gaan benutten als hondenontmoetingsplaats waar baasjes elkaar kunnen
ontmoeten en de honden binnen een omheind veldje los kunnen spelen. Initiatiefnemers
wordt gevraagd het plan verder uit te werken en buurt en omwonenden te vragen naar hun
mening.
Gildewijk: Wethouder heeft een overleg met de bewoners over de infrastructuur en wensen
voor verder inrichting van de wijk.
Wocom: Er wordt een rectificatie gevraagd voor het stuk gebiedsvisie. Er staan 3 punten in
vermeld waarvoor het dorpsoverleg verantwoordelijk zou zijn maar niet van op de hoogte is
gesteld.
Henricushof: Er wordt goedkeuring gegeven voor het renoveren van de toiletgroep. Ook
wordt de huurovereenkomst onder de loep te nemen. De werkgroep inrichting van de
recreatiezaal gaat in overleg om een plan te maken.
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Zonnepark Lungedonk: Er vindt een informatiemiddag plaats en een presentatie door TP
Solar in de vergadering van het dorpsoverleg.
Vliegbasis de Peel: Er wordt een presentatie verzorgd voor het dorpsoverleg over de
plannen voor het heropenen van de vliegbasis. Er wordt besloten om vanuit het
dorpsoverleg geen afgevaardigde zitting te laten nemen in de bezwarencommissie.
Huisartsenpraktijk: Er is nog geen vooruitzicht dat de huisartsenpraktijk per 1 januari 2020
weer terug zal zijn in Lierop. Voorkeur gaat toch nog steeds uit naar het Pip gebouw.
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