
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. Je kunt 

ook mailen naar info@leveroy.net dat je de nieuwsbrief wilt krijgen.

Bijzondere tijden

Veiligheid in het verkeer - Snelheid eruit, sfeer erin

Maar eerst de raadsvergadering van februari, die nog wel doorging. Daarin werd het mobiliteitsplan 

aangenomen waarover in 2019 allerlei bijeenkomsten zijn geweest. De gemeenschapsraad heeft 

samen met een aantal inwoners voor dat mobiliteitsplan aangedrongen op aanpassingen van de 

doorgaande weg. Dat is hard nodig.

In 2019 is het verkeer door de Dorpstraat en de Kerkstraat gemeten. Gemiddeld gaan er zo’n 4.500 

voertuigen per dag doorheen. Samen met aanpassingen van die wegen willen we onder het motto 

‘Snelheid eruit, sfeer erin’ die route ook mooier maken. De Kerstverlichting op het Kerkplein is een 

begin daarvan. We denken dat snelheidsremmende maatregelen en een aantrekkelijke aankleding de 

route door het dorp veiliger maakt voor fietsers en voetgangers. 

Onze inspanningen zijn niet voor niks geweest. In het plan staat nu het voornemen om van de 

Kerkstraat en Dorpstraat binnen 4 jaar een 30 km weg te maken. Samen met betrokken inwoners 

volgen we wat de gemeente hiermee gaat doen en maken we ons hard voor niet alleen minder 

snelheid, maar ook meer sfeer.

Bouwstop
Uit gegevens van huisartsen blijkt dat in de buurt van een geitenbedrijf mensen vaker een 

longontsteking krijgen. Al eerder besloot de provincie geen nieuwe en uitbreiding van bestaande 

bedrijven meer toe te staan. Het risico op gezondheidsklachten is het grootst op een afstand tot 500 

m. Daarna wordt het snel minder, maar pas na 1500 m is dat risico nog maar heel klein. Daarom 

vragen burgemeester en wethouders van Nederweert de raad om een bouwstop binnen een straal van

1500 m rond een geitenbedrijf.

Voor Leveroy heeft dat grote gevolgen. Het hele dorp ligt binnen een afstand van 1500 m van het 

bedrijf op de Bergenweg. Om toch nog enige nieuwbouw in Leveroy mogelijk te maken zou er als 

uitzondering nog gebouwd mogen worden op de Leiverse Velden inclusief de Haver. Voorlopig is dit 

een tijdelijke maatregel tot in 2021. Dan moeten er resultaten van een vervolgonderzoek zijn. Wat de 

raad besluit, is nu nog niet bekend. Als de raad dit besluit goedkeurt, vragen we de betrokken 

wethouders wat ze gaan doen wanneer in 2021 opnieuw blijkt dat die gezondheidsrisico’s er echt zijn.
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Oorspronkelijk zou deze nieuwsbrief half maart verschijnen, net na de 

raadsvergadering. Daarin zou besloten worden over een bouwstop in een

straal van 1,5 km rond geitenbedrijven. Hieronder staat wat Leveroy 

daarmee te maken heeft. Die raadsvergadering ging niet door.
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Er is ook een gesprek geweest met de eigenaren van het geitenbedrijf. Zij hadden al eerder een 

bijeenkomst met de inwoners die uitkijken op het bedrijf. Ze wachten vanzelfsprekend in spanning af 

wat er uit het huidige onderzoek komt. 

Lente in het voedselbos

Houbenkapelke

Een aantal vrijwilligers uit het dorp is plannen aan het maken om het Houbenkapelke op te knappen. 

Zij staan te popelen om te beginnen. Dat kan zo gauw er voldoende geld is om de kosten voor het 

opknappen te kunnen betalen en klussen met elkaar weer tot de mogelijkheden behoort. 

Nog één keer corona

Op de kaart van het RIVM is Nederweert één van de gemeentes met meer dan een gemiddeld aantal 

besmettingen. Wij hopen dat jullie allemaal zo goed mogelijk door deze periode komen. Leivere zou 

Leivere niet zijn als er niet ook omgekeken wordt naar oudere mensen die wat aandacht goed kunnen 

gebruiken. Rekening houdend met alle veiligheidsmaatregelen hebben de Zonnebloem, Zij Actief en de

Senioren Paas attenties gebracht bij mensen die de deur niet meer uit kunnen en wat aandacht goed 

kunnen gebruiken. En voor alle inwoners heeft SV Leveroy de BERENJACHT geopend.

In het voedselbos zijn de eerste tekenen van de 

lente te zien. De boompjes hebben steeds dikkere 

knoppen of staan al in bloei. Sommigen zijn de 

bloei al voorbij. Hopelijk hebben die de nachtvorst 

overleefd die er ook nog even was. En ook de 

bolletjes die in november de grond in gingen, piepen

nu naar boven. Het voedselbos is open voor iedereen die 

zin heeft om te komen kijken en erdoorheen te lopen. 


