Nieuwsbrief van de
gemeenschapsraad
april 2019
Deze nieuwsbrief verschijnt onregelmatig. Vragen? Stuur een mail naar info@leveroy.net.
Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief: ik meld me aan voor de nieuwsbrief.
Een korte deze keer, maar wel met nieuws voor de (hele) korte termijn.
Huitje. Bericht van de gemeente dat de sloop start
Op 24 april, afgelopen dinsdag, zijn de gemeente en het kerkbestuur bij elkaar geweest over de
sloop van de gebouwen op het Huitje.
Donderdag 25 april kreeg de
gemeenschapsraad het bericht dat de sloop
komende maandag, 29 april, start. De
begroeiing, tennisbanen, en afrasteringen
worden weggehaald en de gebouwen tot op
de fundering en de vloer.
Voor het slopen daarvan is, vanwege de
vervuiling van de grond, toestemming van
de provincie nodig. Als die er is, worden ook
de vloeren en fundering gesloopt en de
vervuilde grond eronder gesaneerd.
Waar nodig brengt de gemeente tot ongeveer een meter diep een nieuwe laag schone grond aan.
Daarna wordt het hele terrein geëgaliseerd en met gras ingezaaid.
Er leven ideeën om van het Huitje een aantrekkelijke plek te maken. Daarover zijn we met
indieners van ideeën al eerder bij elkaar geweest. Omdat de grond eigendom blijft van het
kerkbestuur, is die de eerste gesprekspartner over ideeën voor ’t Huitje. De gemeente en het
kerkbestuur overleggen na de zomervakantie opnieuw over de toekomst van het Huitje. Tot die tijd
zijn er geen gesprekken met anderen over ’t Huitje.
De indieners van ideeën voor ’t Huitje zijn al geïnformeerd. In juni heeft de gemeenschapsraad
weer een overleg met het college van burgemeester en wethouders. De toekomst van het Huitje is
in elk geval één van de agendapunten in dat overleg.
Werkzaamheden Dorpstraat
We kregen ook bericht over werkzaamheden langs de Dorpstraat. Die starten op maandag 6 mei
en duren tot uiterlijk vrijdag 10 mei om 17.00 uur of zoveel korter als mogelijk is. Komend vanuit
Nederweert wordt de rijbaan na de bushalte tot de Liesjeshoek afgesloten. Verkeer in beide
richtingen gaat over de andere rijbaan. Aan beide zijden staan in die periode stoplichten voor de
regeling van het verkeer.
Tijdens de afsluiting zijn er graafwerkzaamheden om het nieuwbouwplan op de Leiverse Velden aan
te sluiten op gas, water en stroom.

Mobiliteitsplan gemeente Nederweert – een kans die we moeten grijpen
De gemeente Nederweert bereidt op het moment een nieuw mobiliteitsplan voor voor de komende
10 jaar. Daarin staat in grote lijnen welke grote knelpunten in die periode aangepakt gaan worden.
In het huidige plan is bijvoorbeeld de Brugstraat in Nederweert aangepast en de vijfsprong in
Budschop. Een ander voorbeeld is het al of niet doorgaan van de Randweg en problemen om
ergens te komen met openbaar vervoer als je geen auto hebt.
In het belang van het hele dorp willen we verbetering van de verkeerssituatie van de Dorpstraat en
Kerkstraat in het nieuwe mobiliteitsplan opgenomen zien. Met een paar inwoners hebben we
bedacht dat we met aanpassingen van beide wegen twee zaken tegelijk willen bereiken. We willen
een veiliger weg, vermindering van de snelheid, met maatregelen die de doorgaande weg
tegelijkertijd ‘aankleden’ en er een visitekaartje voor het dorp van maken.
Binnenkort verspreidt de gemeente vragenlijsten waarop inwoners kunnen aangeven waar ze voor
de verkeerssituatie en vervoer tevreden over zijn, wat beter kan en hoe dat zou kunnen. Die
vragenlijsten komen digitaal beschikbaar en op papier.
We roepen iedereen op om mee te doen en een vragenlijst in te vullen.
De gemeente publiceert nog waar de papieren vragenlijsten af te halen zijn. De gemeenschapsraad
heeft doorgegeven dat dat kan bij:
-

het gemeenschapshuis

-

de bakker

-

Jong Nederland

-

de school.

Op dit moment weten we niet wanneer die vragenlijsten er zijn. Let op de informatie van de
gemeente. Op vrijdag 10 mei is van 18 – 20 uur ook iemand in de Pestoeërskoel om mensen over
het verkeer en vervoer in het dorp te interviewen.
Wanneer de vragenlijsten beschikbaar komen, verspreidt de gemeenschapsraad nog informatie
over het plan om verkeersveiligheid te combineren met promotie van Leveroy als een fijn dorp om
te wonen. We hopen op een grote deelname van jullie.
Voor vragen en reacties kunnen jullie terecht op info@leveroy.net.

