Actielijst vergadering Dorpsoverleg Lierop d.d. 05-03-2020
Agendapunt

Toelichting

Actie

Punt 2 ingekomen
Stukken

-kermis blijft voor 4 jaar georganiseerd
worden door Swinkels Events.
-vraag om verplaatsen datum dorpsoverleg
vergadering; we blijven op de 1e donderdag
van maart, juni, sept en december.
-zwerfvuildag 21 maart; Tip: denk aan
grote hoeveelheid zwerfvuil in het
buitengebied.

Punt 4
actie/besluitenlijst
12-12-2019

-er wordt vanuit het dorpsoverleg geen
zitting genomen in de werkgroep vliegbasis
de Peel.
-n.a.v. gesprek bij de gemeente over
nieuwbouw school en evt te realiseren 24
uurs zorg en huisartsenpraktijk; gemeente
is bezig met 1e stap; grondaankoop van het
bisdom.

Punt 5 mededelingen

-indien modulair geluidsscherm
gerealiseerd wordt, kan er dan daar ook
gebouwd worden?
1-Zienswijze indienen op het plan van het
te realiseren zonnepark op Lungendonk?
Er wordt een stemming gehouden in het
algemeen bestuur; zijn we voor of tegen
het indienen van een zienswijze.

We spreken af dat we
voor de dorpsoverleg
vergaderingen een
schrijven richting de
betreffende wethouder
doen voor een update
van bepaalde actuele
onderwerpen zoals
bijv. het geluidsscherm.

1-n.a.v. de uitslag van
de stemming wordt er
geen zienswijze
ingediend.

2-stand van zaken opknappen recreatiezaal
Henricushof;

2-voor einde 2020 plan
klaar en subsidies
aanvragen.

3-voetpad Heesvenstraat stand van zaken.
Medewerker die dit plan onder zijn hoede
heeft is langdurig ziek. Gelden blijven
staan.

-we gaan uitzoeken
wat precies de
bestemming is van
Henricushof.
-N.a.v. discussie over
deze diverse
onderwerpen besluiten
we in gesprek te gaan
met de burgemeester
over het convenant;
afspraken worden
structureel niet
nagekomen en er komt
geen respons op
brieven en/of vragen.
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Punt 6 vervolg
verkeersonderzoek
Punt 7
Besproken met de gemeente en zij staan er
hondenontmoetingsplek niet direct negatief tegenover. Eerst wil de
gemeente de bestaande uitlaatveldjes
afmaken met hekwerk zodat de honden
daar los kunnen lopen.
Signalen vanuit de buurt Hemelaar /
Schutterstraat dat bewoners niet erg blij
zijn met het initiatief van de
hondenontmoetingsplek. Zijn bang dat er
overlast van hondenpoep ontstaat.

Vragen om
terugkoppeling van de
gemeente.
We koppelen terug aan
de gemeente dat er
bezwaren zijn vanuit de
buurt en behoefte is
aan meer uitlaatveldjes
en vuilnisbakken.

Volgende vergadering: Donderdag 03-09-2020 van 20.00 – 22.00 uur in de Vurherd.
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