Actielijst vergadering Dorpsoverleg Lierop d.d. 22-09-2020
Agendapunt

Punt 6 stavaza

Toelichting

Actie

-stavaza terugkeer HA praktijk, Pepijn
Schakenraad licht toe; Someren is een
tijdelijke locatie maar het idee blijft om op
termijn terug te keren naar Lierop. Dit hangt
samen met de plannen voor school e.d.
maatschappelijke bestemming nodig voor
dokterspraktijk dus woonhuis is niet mogelijk.
Op dit moment vrijwel niets beschikbaar met
een maatschappelijke bestemming.
Suggestie bouwkavels aan de Somerenseweg
die nog braak liggen.

-Principeafspraak met de
gemeente over zekere
terugkeer naar Lierop??
-Voorstel om met een
klein comité van
Dorpsoverleg, Lierop
Leeft en Pepijn
Schakenraad en een der
wethouders de koppen
bij elkaar te steken en de
verschillende opties
nader te bekijken en
kijken of we hierin toch
stappen kunnen zetten.
Wij maken een afspraak.

-stavaza zonnepark Lungendonk (brief/mail
Ferd) zonneladder; eerst panelen op dak dan
op de grond. Daken voorzien niet in de
behoefte van 50% besparing in 2030.
Voor 2025 moet er 50% van deze capaciteit
vergund zijn. Ondertussen 50 hectare vergund
binnen Someren maar er ligt nog niets.
Onderzoek naar meest geschikte locaties voor
windmolens via een MER procedure. Eind 2021
bekend.
Op dit moment te weinig capaciteit bij de
centrales van Enexis. Wethouder verwacht niet
teveel van nieuwe aanvragen voor
zonneparken in de tender die is uitgezet. Deze
loopt tot 1 okt en gaat ook weer over 50
hectare.
-Stavaza geluidsscherm: verwachting is gewekt
in 2019 dat de minister een besluit neemt over
de verbreding A67 en dan kunnen we aan de
slag met het geluidsscherm.
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-Geluidscherm wordt
niet verlengd tot voorbij
de blokhut.
-Subsidie van buro
sanering verkeerslawaai
is binnen.

-Allerlei onderzoeken en
nieuwe aanvragen
moeten gedaan worden.
Het loopt en gemeente
zit aan tafel met een
engeneeringsburo. Er ligt
een voorlopig ontwerp.
Over tijdspad wordt geen
uitspraak gedaan.
Zo gauw als er een
concreet plan is komt de
wethouder dit
presenteren. Plan van
aanpak delen met
dorpsoverleg.
-Voorgenomen industrieterrein lang de
kanaaldijk; MRE gebied 21 gemeentes werken
hierin samen om na te denken hoe de
economie gestimuleerd/gestuwd kan worden.
Someren bezig met uitbreiden van huidige
industrieterreinen.
Stuk tussen stipdonk en noorden A67 is
zoekgebied samen met 12 andere gebieden.
Op dit moment worden de criteria gesteld
waar zo’n zoekgebied aan moet voldoen.
Daaruit zal later blijken welk gebied het meest
voldoet.

-Wanneer meer
duidelijkheid
communicatie richting
dorpsoverleg.
-2 x per jaar
ontwikkeldag met de
MRE

-Stavaza voetpad Heesvenstraat; voetpad
komt er, excuses over het uitlopen van tijd.
Diverse collega’s ziek geworden of
overgeplaatst waardoor dit veel vertraging
heeft opgelopen.

-In 2021 moet het pad in
zijn geheel zijn
aangelegd. Het wordt
een half verhard
voetpad. Er wordt zsm
begonnen met de aanleg
van het 1e gedeelte.

-Stavaza vervolg verkeersonderzoek Lierop;
drempels op kruisingsvlakken zijn verlaagd.
Brede fietsstroken in de van Dongenstraat
maar afhankelijk van subsidie hiervoor. Zelfde
idee geldt voor de Laan ten Boomen stukje
tussen de Florastraat en de komgrens. Dit
wordt gelijk aangepakt met de
aanpak/onderhoud van de Steemertseweg.
Doorstroom van Dongenstraat moet veiliger en
overzichtelijker. Ook hier wordt naar gekeken.
Toezegging dat de Offermanstraat duidelijk
wordt gemaakt en gemarkeerd welk gedeelte
voetpad is.

-fietssuggestiestroken.
Voetpad Offermanstraat
wordt gemarkeerd.
Enz…..
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Vrachtwagen parkeerplaats laat nog op zich
wachten omdat er een station moet komen
voor het aansluiten van het kleine zonnepark
van 3 hectare.
Mogelijkheden om snelheidsbeperking te
maken op kruising Gildewijk/Kromvenweg.
Afspraak met wethouder
Schoolmeesters en
wethouder Swinkels om
echt te communiceren
met de dorpsraad. Kom
deze belofte na!!!!!
Wij worden uitgenodigd
voor een bestuurlijk
overleg.
Volgende vergadering: Donderdag 03-12-2020 van 20.00 – 22.00 uur in de Vurherd.
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