Dorpsraad Lieshout
Beleidsplan
Dit beleidsplan geeft antwoord op de volgende vragen:
Wat is en doet de Dorpsraad Lieshout ?
Wat is hun doel en wat is hun missie ?
Wie zijn zij ?
Met welke aandachtsvelden houden zij zich bezig ?
en
Hoe doen zij dit ?
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Inleiding

Dorpsraad Lieshout
Lieshout is één van de vier kernen in de gemeente Laarbeek. De gemeente Laarbeek heeft voor
iedere kern een Dorpsraad, die de eigen koers bepaalt en deze op eigen wijze inhoud geeft. De
gemeente Laarbeek ziet een dorpsraad als volgt:
Visie gemeente Laarbeek: De dorpsraden vertegenwoordigen de inwoners van hun dorp richting de
gemeente. Een belangrijke taak is om aan te geven wat inwoners belangrijk vinden met betrekking
tot de leefbaarheid en welke problemen volgens hen aangepakt moeten worden. Omgekeerd kan de
gemeente (voorgenomen) beleid toetsen door het aan de dorpsraden voor te leggen. De dorpsraden
zijn dus een belangrijke gesprekspartner voor de gemeente.
De Dorpsraad Lieshout is een maatschappelijke organisatie die in 2010 is opgericht op aandringen
van de gemeente Laarbeek, voor en door de inwoners van Lieshout. Nadat in 2017 de Dorpsraad
dreigde te stoppen is in 2018 een herstart gemaakt met een (grotendeels) nieuw bestuur. Zij hebben
de Dorpsraad Lieshout weer “nieuw leven ingeblazen”. In 2020 heeft de Dorpsraad Lieshout
aanvullend hierop een concreet beleidsplan gemaakt, om zo haar functioneren te stroomlijnen.
De juridische entiteit van de Dorpsraad is een stichting.

Doelgroep
De dorpsraad Lieshout richt zich aan de ene kant op de inwoners van de kern Lieshout (en omgeving)
en op de lokale verenigingen, stichtingen, clubs en andere samenwerkingsverbanden en aan de
andere kant op de gemeente Laarbeek en andere (semi)overheidsinstellingen.
De dorpsraad is er dus voor de inwoners van Lieshout.
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Doel en missie

Doel
Aansluitend op de visie van de gemeente Laarbeek heeft de Dorpsraad Lieshout zich een doel
gesteld:

Het versterken van de leefbaarheid en sociale samenhang van de kern
Lieshout (in de gemeente Laarbeek).
De Dorpsraad draagt, door haar contacten met de gemeente en de achterban, bij aan de richting van
het gemeentelijk beleid. Gelijktijdig is de Dorpsraad een ondersteunend kanaal voor inwoners van
Lieshout naar de gemeente toe en omgekeerd. De Dorpsraad ondersteunt de belangen van Lieshout
bij de gemeente en is er voor alle Lieshoutenaren.
De Dorpsraad signaleert en inventariseert knelpunten en wensen die leven in Lieshout. Ideeën en
mogelijke oplossingen maakt de Dorpsraad kenbaar bij de gemeente. Als doel wil zij de inwoners van
Lieshout bij de ontwikkeling van plannen betrekken. Het gaat er immers om dat de wensen en
behoeften van de bewoners tot hun recht komen in de beleidsplannen van de gemeente.
De Dorpsraad is ook adviseur van de gemeente en heeft de mogelijkheid gevraagd en ongevraagd
advies uit te brengen over uiteenlopende, maatschappelijke onderwerpen als huisvesting, openbare
werken, zorg, welzijn, sport, voorzieningen, verkeer en (verkeers)veiligheid.
De Dorpsraad wil graag naar buiten treden als een verbindend, dienend orgaan.

Missie
Vanuit de visie van de gemeente Laarbeek en het doel van de Dorpsraad Lieshout is de uiteindelijke
missie van de Dorpsraad Lieshout bepaald:

Leefbaarheid van de kern Lieshout (als onderdeel van de gemeente Laarbeek)
optimaliseren
Met optimaliseren wordt bedoeld dat goed functionerende, doelgerichte zaken behouden moeten
blijven (door passend onderhoud en behoud) en daar waar nodig verbeterd moeten worden.
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Aandachtsvelden

“Leefbaarheid” omvat een groot aantal aandachtsvelden. Dorpsraad Lieshout heeft enkele
belangrijke aandachtvelden geselecteerd om continue te volgen en zo de juiste focus te kunnen
hebben. Aandachtsvelden die niet continue gevolgd worden, kunnen overigens wél belangrijk zijn,
maar worden niet continue door de raad gevolgd. Indien het nodig is krijgen ze uiteraard wél de
benodigde aandacht.
Aandachtsveld: Wonen
Dorpsraad Lieshout wil graag een belangrijke rol spelen bij zaken als woningbehoefte, woningbouw
en toewijzing (huur)woningen. Voor dat doel zal de raad beleidsdoelen opzetten waarin voldaan
wordt aan de behoeftes van de inwoners (denk aan jeugdhuisvesting, levensbestendigheid van
woningen, toewijzing huurwoningen, etc.). Aan de ene zijde zal de raad dus de behoeftes in kaart
brengen en delen met de gemeente Laarbeek, woningstichtingen en ontwikkelaars. Aan de andere
kan wil de raad betrokken zijn bij de ontwikkelingen om zo behoefte en aanbod bij elkaar te kunnen
brengen.
Aandachtsveld: Verkeer en (verkeers)veiligheid
Dorpsraad Lieshout wil een belangrijke rol spelen op het gebied van verkeer en (verkeers)veiligheid.
Niet alleen in de kern Lieshout, maar ook (net) daarbuiten en binnen totaal-Laarbeek. Voor dat doel
zal de raad acties opzetten om problematieken m.b.t. verkeer en verkeersveiligheid inzichtelijk te
krijgen en deze ondersteunen naar de gemeente en/of provincie (afhankelijk van de weg). De
Dorpsraad is daarvoor ondersteunend en verbindend bezig.
Aandachtsveld: Zorg en welzijn
Dorpsraad Lieshout wil graag een belangrijke rol spelen op het gebied van zorg en welzijn. Zij wil dat
op “Lieshout niveau” (denk aan zorgvoorzieningen als: huisarts, apotheek, fysiotherapeut) en op
“Laarbeek niveau” (denk aan zorgvoorzieningen als huis-en-thuis voor ouderen (Fransicushof) en
huis-en-thuis voor mensen met een beperking (Laarhuys)). Voor dit aandachtspunt zal de dorpsraad
een netwerk opbouwen in het dorp om behoeftes inzichtelijk te maken. Vanuit de missie is het
immers de wens dat mensen (zo) lang (mogelijk) in het dorp kunnen blijven. Ook zal zij een
intensieve link opbouwen met de Adviesraad Sociaal Domein om zo een belangrijke rol te spelen bij
het matchen van de behoeftes en het aanbod.
Aandachtsveld: Voorzieningen
Dorpsraad Lieshout wil graag een belangrijke rol spelen in het behoud en verbeteren van
(winkel)voorzieningen in de kern. Winkels en andere voorzieningen spelen immers een belangrijke
rol om de leefbaarheid te optimaliseren in de kern. Om die reden zal zij initiatieven nemen om te
stimuleren tot “lokale aankopen”. De raad zal hiervoor connecties leggen met
ondernemersverenigingen (LIMO). Ook het Centrummanagement, dat voor héél Laarbeek
functioneert, is een belangrijke gesprekspartner.
Ook andere voorzieningen als tandarts, dierenarts, huisartsen(post), apotheek en drogist zijn van
groot belang. Net als basisschoolvoorzieningen, kinderopvang, speeltuinen en openbaar vervoer
voorzieningen. De raad zal initiatieven nemen om deze voorzieningen te behouden en verbeteren.
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Naast de continue gevolgde “vaste” aandachtgebieden (zie boven) wil de raad zich ook richten op
actuele aandachtpunten en op lokale initiatieven. Deze “variabele” aandachtgebieden worden door
de raad opgepakt “zodra zij zich voor doen”.
Actuele aandachtpunten en (leefbaarheids)initiatieven
Dorpsraad Lieshout wil graag een belangrijke rol spelen bij actuele activiteiten die bijdragen aan het
doel en de missie van de raad. Zo is bijvoorbeeld groenvoorziening een aandachtsgebied dat duidelijk
bijdraagt aan de leefbaarheid. Ook geeft de raad aandacht aan het leefbaar houden van het dorp bij
bijv. sneeuwval en neemt ze initiatieven om de sociale cohesie te versterken (bijv. Repair Café,
Buurtbus, AED’s). Steeds als een initiatief bijdraagt aan het doel en de missie van de raad, zal de
Dorpsraad Lieshout met raad, daad en (financiële) ondersteuning een verbindende rol spelen (bijv.
als bij de revitalisatie Speelterrein Nieuwenhof).
Door deze specifieke “vaste” en “variabele” aandachtsvelden te benoemen en vast te zetten kan de
Dorpsraad Lieshout de juiste focus houden. Ook is daardoor duidelijk dat andere zaken niet (direct)
op het netvlies van de raad staan. Zaken als Jeugdzorg worden wél gevolgd, maar niet meer dan dat:
er zijn al diverse andere organisaties met dat issue bezig. Ook het Dorpshuis is bijv. geen direct, vast
aandachtsveld: de Stichting Dorpshuizen Laarbeek heeft hier voldoende focus voor.

Communicatie

Dorpsraad Lieshout wil vindt communicatie érg belangrijk: zowel van als naar inwoners en van en
naar de gemeente (zenden en ontvangen). Dorpsraad Lieshout wil graag inzichtelijk krijgen wat er
speelt, maar wil ook graag delen wat actueel is of wat de inwoners treft. Een goede communicatie
vergroot immers begrip.
De raad zal hier verschillende massamedia voor in zetten (frequente nieuwsbrief naar lokale media
en betrokkenen, site (www.dorpsraad-lieshout.nl), sociale media als facebook en twitter) maar ook
narrowcasting (informatieschermen op verschillende locaties) en een-op-een communicatie
(“zenden”). Ook wil de Dorpsraad een panel op bouwen voor toetsing van vragen en issues en het
inzichtelijk krijgen van actuele thema’s (“ontvangen”).
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Besturing en werkwijze

Bestuur
De Dorpsraad Lieshout werkt vanuit een centraal bestuur. Vanuit dat bestuur worden de
aandachtsvelden beheerd en worden werkgroepen aangestuurd. Per 07-2020 bestaat het bestuur
van de Dorpsraad Lieshout uit de volgende leden. Deze leden hebben allemaal een of meerdere
aandachtsvelden als focus, met daarnaast ook algemene taken.
Frank van Elderen
Aandachtsgebieden

(voorzitter)
Bestuursleiding en Algemene zaken.
Contact met gemeente en andere dorpsraden.
Wonen
Voorzieningen

Roland Maas
Aandachtsgebieden

(penningmeester)
Financiën
Diversen

Claudia Jongerius
Aandachtsgebieden

(secretariaat)
Verslaglegging
Wonen
Diversen

Robert van Aspert
Aandachtsgebieden

(lid)
Communicatie (website, schermen)
Zorg en Welzijn

Huub de Wit
Aandachtsgebieden

(lid)
Verkeer en verkeersveiligheid
Diversen

Henny Bevers-van den Baar (lid)
Aandachtgebieden
Zorg en welzijn
Diversen
Kees Heldens
Aandachtsgebieden

(lid)
Financiën (back-up)
Diversen

Stan van Vijfeijken
Aandachtsgebieden

(lid)
Communicatie (nieuwsbrief)
Diversen
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Werkgroepen
Vanuit het bestuur worden werkgroepen aangestuurd. De Dorpsraad Lieshout kent permanente
werkgroepen (bijv. verkeer en verkeersveiligheid) en tijdelijke werkgroepen (bijv. t.b.v. een project).

Overleg
De Dorpsraad Lieshout overlegt eens in de zes weken volgens een vooraf vastgelegd schema. Tijdens
dat overleg worden de leden bijgepraat over de status van de verschillende lopende projecten en
ontwikkelingen in de aandachtsgebieden.
Tussen de overleggen door zijn de bestuursleden met hun aandachtvelden aan de slag, al of niet via
werkgroepen (afhankelijk van het onderwerp). Overigens worden die werkgroepen altijd gekoppeld
aan een verantwoordelijk bestuurslid, die op zijn beurt weer verslag uit brengt naar de hele
Dorpsraad. Op die wijze blijven alle leden van de raad geïnformeerd.
Twee keer per jaar overlegd de Dorpsraad Lieshout met de andere dorpsraden uit de gemeente
Laarbeek, waarvan één keer per jaar in combinatie met de gemeente. Dorpsraad Lieshout overlegd
ook eens per jaar separaat met de gemeente Laarbeek.

Actieplannen en doelstellingen
Vanuit de (vaste en indien nodig, variabele) aandachtgebieden worden jaarlijks door de raad
actieplannen gemaakt. In die actieplannen worden de doelen, inclusief de wijze van hier-naar-toewerken, voor dat (kalender)jaar opgenomen. Die (actie)plannen en doelen worden verzameld en in
een jaarplan door de raad vastgelegd. Op die wijze wil de raad de focus op de juiste plaats houden en
bezig zijn met de vooraf overdachte en op dat moment belangrijkste doelen.
Het Jaarplan van de Dorpsraad Lieshout verschijnt steeds in januari van het betreffende jaar.
Aan het einde van ieder kalenderjaar worden de behaalde doelen geëvalueerd. Die evaluatie vindt
steeds in november plaats, zodat geëvalueerde zaken meegenomen kunnen worden in het jaarplan
van het volgende jaar.
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