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1 Inleiding
Voor u ligt het jaarplan voor 2023 van de dorpsraad Lieshout.
Dit jaarplan werd vastgesteld in de bestuursvergadering van de dorpsraad Lieshout van 17
januari 2023.

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. 

De doelstelling van de dorpsraad Lieshout is het:
 Bevorderen van de leefbaarheid in het betreffende dorp;
 Bevorderen van de communicatie tussen gemeente en inwoners.

De dorpsraad is er voor de inwoners van Lieshout. 

In het “Convenant dorpsraden Laarbeek 2021”, een overeenkomst tussen de gemeente 
Laarbeek en de dorpsraden van de vier kernen is in artikel 6 vastgelegd dat de dorpsraden
jaarlijks een speerpuntenlijst opstellen. 
Daarin geven ze aan welke onderwerpen ze wensen te behandelen en in welke mate ze 
hierbij betrokken willen zijn.

Dit jaarplan beschrijft de doelstellingen voor 2023 van de dorpsraad Lieshout.
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2 Aandachtsgebieden
In het beleidsplan van de dorpsraad Lieshout (Versie 1.1) worden de vaste 
aandachtsgebieden waarop de dorpsraad haar focus wil leggen  benoemd:

• Wonen
• Verkeer en (Verkeers)veiligheid)
• Zorg en Welzijn
• Voorzieningen
• Leefbaarheidsinitiatieven
• Communicatie

Aandachtsvelden die niet continue gevolgd worden, kunnen toch op een bepaald moment 
belangrijk worden. In dat geval zal de dorpsraad zich aanvullend op dat aandachtsgebied  
(tijdelijk) toeleggen. 

2.1 Wonen
De dorpsraad Lieshout wil een belangrijke rol spelen bij zaken als woningbehoefte, 
woningbouw en toewijzing van (huur)woningen.  
De dorpsraad wil de behoeftes in kaart brengen en delen met de gemeente Laarbeek, 
woningstichtingen en ontwikkelaars. De dorpsraad wil nauw betrokken zijn bij de 
ontwikkelingen om zo behoefte en aanbod bij elkaar te kunnen brengen en op elkaar af te 
stemmen.

De doelstellingen voor 2023 zijn:
• Doelgroepen:

◦ In beeld brengen.
◦ Benaderen.

• Stimuleren van participatie en leefbaarheid.
◦ Samen met de LEVgroep en Wocom op wijkniveau in gesprek gaan met 

inwoners.
• In beeld brengen van potentiële locaties om te bouwen en hoe we daar voortgang 

in kunnen krijgen.
• Bijdrage in de woon-werkgroep van het centrumplan Lieshout
• Inbreng in de realisatie van plan Baverdestraat.

2.2 Verkeer en (Verkeers)veiligheid)
De dorpsraad Lieshout wil een belangrijke rol spelen op het gebied van verkeer en 
(verkeers)veiligheid. 
Niet alleen in de kern Lieshout, maar ook daarbuiten.

De doelstellingen voor 2023 zijn:
• Meer snelheid remmende maatregelen om sluipverkeer in Lieshout te ontmoedigen.
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• Realisatie van een onderdoorgang aan de zuidzijde van de Bavaria brug voor een 
doorlopend dubbelfietspad (ondanks de aanleg van een snelfietspad aan de 
noordzijde van het kanaal).

• Betrokken blijven bij de:
◦ Bereikbaarheid van Lieshout vanaf het nieuw aan te leggen snelfietspad.
◦ Ontwikkelingen van de kruising N615/Hoofakker.
◦ Inrichting Centrum Plan Lieshout.
◦ Herinrichting Lankelaar en Schutsstraat v.w.b. verkeersmaatregelen.

• Een verkeersplan voor heel Lieshout ontwikkelen met snelheid remmende 
maatregelen en het inrichten van 30 km zones.

• Een visie ontwikkelen op de fietspaden tussen de kernen.

2.3 Zorg en Welzijn
De dorpsraad Lieshout wil een belangrijke rol spelen op het gebied van zorg en welzijn. Zij
wil dat doen op “Lieshout niveau” en op “Laarbeek niveau” 
Voor dit aandachtspunt zal de dorpsraad een netwerk opbouwen in het dorp om behoeftes
inzichtelijk te maken. Vanuit de missie is het namelijk de wens dat mensen (zo) lang 
(mogelijk) in het dorp kunnen blijven. Ook zal de dorpsraad een intensieve link 
onderhouden met de Adviesraad Sociaal Domein om zo een belangrijke rol te spelen bij 
het samenbrengen van de behoeftes en het aanbod.

De doelstelling voor 2023 zijn:
• Meer uitwisseling tussen Adviesraad Sociaal Domein en dorpsraad Lieshout.
• Kennismaken en samenwerken met de nieuwe dorpsondersteuner/jongerenwerker 

van de LEVgroep.
• Het vertegenwoordigen van de dorpsraad Lieshout in de werkgroep 

Gemeenschapskracht.

2.4 Voorzieningen.
De dorpsraad Lieshout wil  een belangrijke rol spelen in het behoud en verbeteren van 
(winkel)voorzieningen in de kern. 

De doelstellingen voor 2023 zijn:
• Een definitieve opzet van “(winkel)voorzieningen” vaststellen, die dan als 

uitgangspunt dient om vanaf 2023 op te pakken en te realiseren.
• Deelnemen in de werkgroep voorziening (of andere benaming) van het 

Centrumplan Lieshout (voorheen het Heuvelplan)
• Doorzetten van het initiatief “1Lieshout!” in voorgestelde of in een andere vorm. Dit 

heeft ook raakvlakken met het centrumplan Lieshout.

2.5 Leefbaarheidsinitiatieven.
Dorpsraad Lieshout wil een belangrijke rol spelen bij actuele activiteiten die bijdragen aan 
het doel en de missie van de raad. 
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De doelstellingen voor 2023 zijn:
• Beoordelen van  leefbaarheidsaanvragen en ondersteunen met een subsidie. 

2.6 Communicatie
De dorpsraad Lieshout vindt communicatie belangrijk, zowel van als naar de inwoners als 
van en naar de gemeente (zenden en ontvangen). De dorpsraad Lieshout wil inzichtelijk 
krijgen wat er speelt, maar wil ook delen wat actueel is of wat de inwoners treft. 

De doelstellingen voor 2023 zijn:
• Minimaal 40 Nieuwsbrieven zullen verspreid worden naar de lokale media en naar 

betrokkenen. Verspreiding zal meestal wekelijks zijn. De (wekelijkse) 
Nieuwsbrieven zullen ook via sociale media verspreid worden.

• Het panel ('klankbordgroep') zal uitgebreid worden naar 40 leden.
• Het panel ('klankbordgroep') zal minimaal twee keer geraadpleegd over concrete en

actuele vraagstukken.
• De vier beschikbare TV schermen voor directe communicatie zullen allemaal 

(werkend) geplaatst worden gedurende 2023.

2.7 Algemeen.
De algemene doelstellingen vallen niet onder een specifieke noemer .

De doelstellingen voor 2023 zijn:
• Samenwerken met de dorpsraden van de andere 3 kernen.
• Incidentele zaken behartigen.
• Inzicht krijgen in wat er leeft en wat men belangrijk vindt in Lieshout. Bekendheid 

geven aan de Dorpsraad Lieshout.
• Stimuleren samenwerking binnen de verschillende verenigingen op bestuursniveau.
• Afmaken van het speelpark Nieuwenhof.
• Nieuwe leden voor het bestuur zoeken.

3 Tot slot
De doelstellingen voor 2023 zijn ambitieus en veel hangt af van toevallige 
omstandigheden en ontwikkelingen.

Eind 2023 rapporteert de dorpsraad in haar jaarverslag 2023 wat er bereikt is.
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