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1 Inleiding
Dit is het jaarverslag 2022 van de Dorpsraad Lieshout.
Het verslag werd vastgesteld in de bestuursvergadering 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. 

2022 kenmerkte zich voor de meeste mensen als het jaar nà corona. 
Langzaam kwam het verenigingsleven weer op gang en konden de sociale contacten 
aangehaald worden.

2022 was echter geen zorgeloos jaar.
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In het begin van het jaar startte de oorlog in Oekraïne en dit zorgde voor hoge 
energieprijzen en inflatiecijfers.

2 Bestuur
In 2022 nam het bestuur afscheid van Claudia Jongerius als bestuurder. Claudia had 
“wonen” als aandachtsgebied.
De dorpsraad zoekt een opvolger(st)er voor haar.

De LEV-groep medewerker Bart Heldens, gaf eind 2022 aan dat hij stopt als 
dorpsondersteuner voor Lieshout. Hij werd benoemd in een leidinggevende functie bij de 
LEV-groep.

2.1 Samenstelling
Het bestuur van de Dorpsraad Lieshout bestond eind 2022 uit zeven aangestelde 
bestuursleden en een vacature en werden ondersteund door de dorpsondersteuner van 
LEVLaarbeek.

Voorzitter: Frank van Elderen
Secretaris: Cees Dingemans
Penningmeester: Roland Maas
Communicatie: Stan van Vijfeijken
Bestuursleden: Robert van Aspert

Kees Heldens
vacature (was Claudia Jongerius)
Huub de Wit

Dorpsondersteuner: vacature (was Bart Heldens)

2.2 Bijeenkomsten
De Dorpsraad Lieshout vergaderde in 2022 in totaal acht keer.
De vergaderlocatie was het dorpshuis in Lieshout.

In 2021 was er geen gelegenheid voor een “kerstborrel” voor de vrijwilligers die de 
Dorpsraad Lieshout ondersteunen.
Er werd als alternatief gekozen om in juli een “zomerborrel” te organiseren in het 
dorpshuis in Lieshout.
Dit beviel goed en met het idee dat een eventuele nieuwe epidemie vooral in de herfst en 
winterperiode toeslaat, wil de dorpsraad deze “zomerborrel” ook de komende jaren zo 
organiseren.

Op 11 oktober organiseerde de dorpsraad Lieshout, op verzoek van de gemeente 
Laarbeek, een zogenaamde raadsvisitatie.
Zie 7. Raadsvisitatie.
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De notulen van de bestuursvergaderingen van de Dorpsraad zijn besloten. 
De Dorpsraad ziet de toegankelijke publicaties in de media als het belangrijkste middel om
in contact te blijven met de inwoners van Lieshout en om uit te leggen welke onderwerpen 
spelen. 
Wel worden de notulen gedeeld met de gemeente Laarbeek, zodat ze op de hoogte zijn 
waar de Dorpsraad Lieshout mee bezig is.

Het vergaderschema voor 2023 werd vastgesteld in de bestuursvergadering van 13 
december 2022.

Samengevat:
De Dorpsraad Lieshout:
- vergaderde in 2022 acht maal.
- Organiseerde een raadsvisitatie.
- Organiseerde een “zomerborrel” voor haar vrijwilligers.

2.3 WBTR (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen)
Vanwege Europese wetgeving moesten bedrijven, verenigingen en stichtingen in 
Nederland voor 27 maart 2022 hun UBO’s ingeschreven hebben in het Ubo register van 
de kamer van koophandel.
De term UBO staat voor Ultimate Beneficial Owners,
Een UBO is de natuurlijk persoon (mens) die direct of indirect voor meer dan 25% belang 
heeft in een organisatie. 
De Dorpsraad Lieshout is een non-profit organisatie, maar toch moeten ook dit soort 
instellingen hun bestuursleden als UBO inschrijven. De term daarvoor is pseudo- of quasi-
UBO

Samengevat:
De Dorpsraad Lieshout registreerde al haar UBO’s voor 27 maart 2022.

3 Toegekende Leefbaarheidssubsidies.
De gemeente stelt aan de dorpsraden van Laarbeek een beperkt budget beschikbaar voor
kleine projecten in de vorm van subsidie. 
Het budget per Dorpsraad is gebaseerd op het aantal inwoners van de kern die de 
Dorpsraad vertegenwoordigt.
Deze werkwijze is vastgelegd in het convenant.

Inwoners en organisaties in Lieshout die een goed idee hebben ter bevordering van de 
leefbaarheid, kunnen een beroep doen op deze subsidie.
Er zijn enkele voorwaarden verbonden aan deze subsidie. 
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Subsidie is alleen voor nieuwe initiatieven voorbehouden en niet voor terugkerende 
activiteiten. 
Een aanvraagformulier is te downloaden op de website www.dorpsraad-lieshout.nl.

In 2022 kende de Dorpsraad Lieshout een aantal van de aanvragen toe.
Jaarlijks (voor 1 april) geeft de Dorpsraad een apart overzicht aan de gemeente als 
verantwoording van de subsidie.

4 Aandachtsgebieden: doelen en realisatie.
In het beleidsplan zijn de aandachtsgebieden van de Dorpsraad Lieshout vastgelegd.
In het jaarplan 2022 zijn de doelen per aandachtsgebied vastgelegd.

Voor de Dorpsraad Lieshout waren dit de belangrijkste aandachtsgebieden met hun 
doelen en realisatie voor 2022:

4.1 Voorzieningen
# x Doel Planning Realisatie

1 1(Winkel)voorzieningen:

1 2 - Een eerste opzet van deze voorzieningen Half 2022 Gereed

1 3 - Een definitieve opzet van deze voorzieningen die dan als 
uitgangspunt dienen om vanaf 2022 op te pakken om te realiseren

Eind 2022 Nog starten

2 1 Limo:

2 2 - Concrete actie bedacht die dan in de 2e helft van 2021 uitgevoerd 
kan worden.

Medio 2022 Gereed

2 3 - Eind 2021 is er een eerste actie geweest die daarna geëvalueerd 
kan worden om te kijken of deze doorgezet wordt, in een andere 
vorm doorgaat of uitgebreid gaat worden.

Eind 2022 Nog starten

3 1 Centrum Management Laarbeek (CML): 

3 2 Eind 2020 is er contact geweest met de LIMO en met CML hoe de 
situatie nu gaat en wat de doelen zijn van CML.

Eind 2022 Gereed

3 3 - De vertegenwoordiging vanuit Lieshout is duurzaam geregeld en er
is ook een overlegstructuur opgezet tussen deze vertegenwoordiging
en Dorpsraad Lieshout.

2022-Q1 Gereed
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3 4 - Minimaal twee voorbeelden geven die vanuit CML zijn opgestart en
hebben bijgedragen aan de voorzieningen in Lieshout

Eind 2022 Gereed

4 1 Heuvelplan:

4 2 We hebben, eventueel samen met de gemeente, een duidelijke 
inventarisatie gemaakt van wat Lieshout wil in het “Heuvelplan”. 

onbepaald Gereed

Opmerkingen:
2.1 De Limo (vereniging van Lieshoutse en Mariahoutse ondernemers) hief zich per 1 
december 2022 statutair op.
4.1 Eind 2022 besloot de gemeenteraad om het Florreffeplein in Lieshout te onderzoeken 
als nieuwe plaats voor een supermarkt.

4.2 Wonen
# x Actie Doel Planning Realisatie

1 1Informatie verzamelen Inzicht in de woningmarkt 31-12-2022 Gereed

2 1 Contact leggen met andere Dorpsfora Laarbeek
Aarle Rixtel
Beek en Donk
Mariahout

Kennis ophalen m.b.t. aandachtsveld 
wonen

31-03-2022 Gereed

3 1 Contact leggen met VKK Kennis ophalen m.b.t. aandachtsveld 
wonen

31-03-2022 Nog starten – lage 
prioriteit

4 1 Contact voortzetten met gemeente Kennis ophalen m.b.t. aandachtsveld 
wonen

31-12-2022 Gereed

5 1 Doelgroepen in beeld brengen In beeld brengen woonbehoeften per 
doelgroep

30-08-2022 Nog starten

6 1 Doelgroepen benaderen In beeld brengen woonbehoeften per 
doelgroep

30-09-2022

7 1 Vormen Woon-werkgroep onder Dorpsraad Betrokkenheid organiseren bij de 
ontwikkelingen om zo behoefte en 
aanbod bij elkaar te kunnen brengen

30-09-2022 Gereed

8 Acties voor de Dorpsraad Lieshout genoemd in 
de Gebiedsvisie woCom uitvoeren:

8 Participatie en zorg bewoners

8 1 Stimuleren participatie en leefbaarheid. Hiervoor 
gaan woCom, de LEVgroep en de dorpsraad op 
wijkniveau met bewoners in gesprek.

Toenemend individualisme/zorg dat 
men elkaar kent en voor elkaar zorgt

2022 Nog starten
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8 2 Stimuleren contacten oorspronkelijke en nieuwe 
bewoners.

Saamhorigheid verenigingen, gebruik 
van elkaars kwaliteiten

2022 Gereed

8 3 Stimuleren samenwerking binnen verschillende 
verenigingen op bestuursniveau.

Saamhorigheid verenigingen, gebruik 
van elkaars kwaliteiten

Nog starten

8 Openbare ruimte en voorzieningen

8 4 Herstellen hondenpoeplaantjes. Gemeente heeft
beleid hierop vastgesteld. Individuele ideeën of 
voorstellen kunnen aan de gemeente voorgelegd
worden.

Voorkomen overlast door 
hondenpoep

2022 Gereed

8 Woningen en woningvoorraad

8 5 Woonbehoefteonderzoek onder inwoners 
Lieshout. Inzicht krijgen in de behoefte aan welk 
type woningen

Te weinig aanbod woningen. Bij 
nieuwbouw kan hier gericht op 
ingezet kan worden.

2022 Beperkt

9 1 Visie/plan 2023 opstellen 31-12-2022 Nog starten

4.3 Communicatie
# x Doel Realisatie Planning

1 1in 2022 zullen minimaal 40 Nieuwsbrieven 
verspreid worden naar de lokale media en naar 
betrokkenen. Verspreiding zal meestal wekelijks 
zijn. 

Er zijn ca. 45 Nieuwsbrieven verspreid (stand per 
20-11-2022: 41) naar de lokale media en naar 
betrokkenen in 2022. Verspreiding is steeds 
wekelijks geweest met een pauze gedurende de 
zomervakantie.

40 nieuwsbrieven

2 1 In 2022 zal het panel ('klankbordgroep') 
uitgebreid worden naar minimaal 35 leden.

Het panel ('klankbordgroep') is uitgebreid naar 34
leden.

35 leden

2 2 In 2022 zal het panel ('klankbordgroep') minimaal 
twee keer geraadpleegd worden over actuele 
vraagstukken..

Het panel ('klankbordgroep') is drie maal 
geraadpleegd over actuele vraagstukken.

>= 2* raadpleging
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Een overzicht van de publicaties per aandachtsgebied:

4.4 Zorg en Welzijn
# x Actie Doel Planning Realisatie

1 1Meedraaien met Adviesraad Sociaal 
Domein

Inzicht krijgen in onderwerpen die spelen 
in Laarbeek en zo ook beter inzicht krijgen 
wat in Lieshout nog beter kan

31-12-2022
gereed

2 1 Website Zorg en Welzijn bijwerken Diverse partijen beter in beeld brengen 
voor de inwoners

01-07-2022 Beperkt

3 1 Gemeenschapskracht Bevorderen sociale samenhang en 
netwerken om zorginfarct te voorkomen. 

31-12-2022
gereed

4.5 Verkeer
# x Doel Planning Realisatie

1 1Meer snelheid remmende maatregelen om sluipverkeer te 
ontmoedigen.

Eind 2022 ????

2 1 Onderdoorgang zuidzijde Bavaria brug voor doorlopend 
dubbelfietspad ( ondanks aanleg snelfietspad aan de 
noordzijde van het kanaal.

2022- 2023 Discussie nog niet op gang

3 1 Betrokken blijven voor de bereikbaarheid van Lieshout Medio 2022 We zijn via de verkeerswerkgroep betrokken bij 
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vanaf snelfietspad. de discussie over het snelfietspad.

4 1 Betrokken blijven bij de ontwikkelingen van de kruising 
N615/Hoofakker.

2022 Met Provincie en Gemeente werd afgesproken 
om een omgevingsdialoog Deense hoek/N615 te
organiseren.
De provincie heeft daarin de voortrekkersrol.
Nog niet gerealiseerd in 2022.

5 1 Betrokken blijven bij het de inrichting Heuvel Plan 
Lieshout.

2022 We zijn via de verkeerswerkgroep betrokken bij 
de discussie over het Heuvel Plan.

6 1 Een verkeersplan voor heel Lieshout met snelheid 
remmende maatregelen en inrichten van 30 km zones.

Eind 2022 Niet gestart

7 1 Voetpad einde Molenstraat , fietspad Deensehoek 
achterlangs bouwcenter.

Medio 2022 Voetpad einde Molenstraat gerealiseerd. 

Opmerking:
De verkeers werkgroep maakte zich in 2022 hard voor het doortrekken van het voetpad 
langs de Vogelenzang. Dit voetpad stopt op een onlogische plaats en rolstoelgebruikers 
worden gedwongen over de weg te lopen. 
Tijdens de raadsvisitatie zegde wethouder Monika Slaets toe dat het voetpad eind 2022 
doorgetrokken wordt. 

4.6 Algemeen
# x Doel Planning Realisatie

1 1 Leefbaarheidsinitiatieven Lieshout beoordelen. Samenwerking met andere 3 kernen 2022 Afgerond

2 1 Samenwerking met andere 3 kernen 2022 Afgerond

3 1 25 jaar Laarbeek 2022 Afgerond

4 1 Inzicht krijgen in wat er leeft en wat men belangrijk vindt in Lieshout..
Bekendheid geven aan de Dorpsraad Lieshout.

Half 2022 Beperkt
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5 Jaarplan
Eind 2022 werden in een extra vergadering van de dorpsraad de jaarplannen van 2022 
besproken en werden de nieuwe doelen voor 2023 vastgelegd.
De verwachting is dat de jaarplannen voor het jaar 2023 in de eerste bestuursvergadering 
van 2023 vastgesteld worden.
De nieuwe jaarplannen worden daarna gedeeld met de gemeente Laarbeek zoals is 
vastgelegd in het convenant.

6 Welkomstpakket
Iedere nieuwe inwoner van Laarbeek ontvangt een welkomstpakket. Dat pakket is 
samengesteld door de gemeente Laarbeek én de dorpsraden samen. 
Via deze link kan een pakket aangevraagd worden: 
https://www.laarbeek.nl/welkomstpakket

In 2022 stopte de Limo (Lieshoutse en Mariahoutse Ondernemers) als organisatie. In het 
welkomstpakket zaten ook waardebonnen die uitgegeven worden door de Limo. Deze zijn 
uit het pakket gehaald.

Samengevat:
In 2022 reikte de Dorpsraad Lieshout 48 pakketten uit aan nieuwe inwoners van Lieshout.
De dorpsraad heeft geen inzicht hoeveel nieuwe bewoners er in Lieshout bijgekomen zijn.

7 Raadsvisitatie 2022
Dit jaar was de dorpsraad Lieshout aan de beurt om de jaarlijkse raadsvisitatie te 
organiseren.
Ieder jaar bezoekt het college van Burgemeester en wethouders een van de kernen van 
Laarbeek om zich te laten voorlichten over de werkzaamheden van de dorpsraden.
Dat betekent dat iedere dorpsraad ėėn keer in de vier jaar een raadsvisitatie organiseert.

De dorpsraad Lieshout koos voor deze opzet:
• Presentatie van de aandachtsgebieden door de betrokken bestuurders.
• Na de pauze was er ruimte gereserveerd voor de (aangeschreven) verenigingen 

van Lieshout.

Samengevat:
De raadsvisitatie 2022 verliep succesvol. De neutraliteit van de dorpsraad Lieshout werd 
genoemd als positief punt.

8 Tot slot
2022 was een min of meer normaal bestuursjaar voor de dorpsraad Lieshout. De 
aandachtsgebieden werden weer opgepikt. Fysiek vergaderen en het leggen van (sociale) 
contacten kon weer.
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De oorlog in Oekraïne zorgde voor een zwarte schaduw over het dagelijkse leven.
Positief was dat de dorpsraad met een kleine subsidiebijdrage een Amnesty schrijversactie
kon ondersteunen. 
Deze actie, een oproep aan Rusland om te stoppen met de oorlog, was door een van de 
inwoners van Lieshout gestart. 
https://www.mooilaarbeek.nl/nieuws/algemeen/48404/dorpsraad-lieshout-
ondersteunt-ook-kleine-initiatieven

De dorpsraad Lieshout hoopt dat gebeurtenissen in 2023 niet uit de hand lopen en dat de 
leefsituatie in Lieshout zich weer min of meer normaliseert.
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