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Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief: ik meld me aan voor de nieuwsbrief.

Wat hield de gemeenschapsraad dit jaar bezig?

In elk geval de veranderingen door het overlijden van Truus, de sluiting van Wetemans en de
onzekere toekomst van de Pestoeërskoel.
Wist je dat we ondertussen onder andere:



Het hele jaar in contact bleven met de gemeente
over de vertragingen bij sloop en sanering van ’t
Huitje en in 2020 contact houden over de verdere
invulling ervan.



Met de gemeente en enkele bewoners weer een wijkschouw uitvoerden. Op enkele plekken bleek
dat niet overbodig, bewoners zijn geattendeerd op inbraakgevoelige plekken en gaten in de weg
op de Rogge zijn dichtgemaakt.



Aandacht blijven vragen voor de veiligheid in het dorp onder het motto ‘Snelheid eruit, sfeer erin’.
We kritisch kijken wat het mobiliteitsplan van de gemeente voor Leveroy oplevert.



Er weer een geslaagde campagne is gevoerd voor de aanleg van glasvezel. Deze keer in de kern.



Aanwezig waren bij overleg over de toekomst van het gemeenschapshuis en uitzien naar een
nieuw bestuur waar we graag mee willen samenwerken aan een goede toekomst voor het dorp.



Contact houden over de besteding van het potje Leiverse Belaeving waardoor het dorp bij de
gemeente mooiere aankleding van de doorgaande weg voor elkaar kreeg. Lantarenpalen zijn
groen geverfd. Bloembakken komen er nog. Nu loopt het gesprek over opknappen van de pomp
op het kerkplein.



Samen met inwoners bij de gemeente aan de bel blijven trekken over het gebrek aan verlichting
en daardoor onveiligheid op de Heerbaan.



Blij zijn met de plannen voor en rond Houbenhof. Het in november met jullie samen aangeplante
voedselbos is het eerste resultaat daarvan.



Blij zijn met de nieuwe woningen op de Leiverse Velden mede na actie vanuit het dorp en de
gemeenschapsraad.



In overleg blijven met de gemeente over levensloopbestendige en betaalbare (huur)woningen. De
projectontwikkelaar kijkt nu serieuzer naar de mogelijkheid van levensloopbestendige woningen
en de woningverenigingen zetten leegkomende huurwoningen niet meer direct te koop.



Bij de gemeente samen met betrokkenen uit het dorp ideeën over meer groen hebben besproken.



Met anderen samen de feestelijke kerstverlichting op het plein bij het dorp organiseerden.

Wat hield de gemeenschapsraad nog meer bezig?

In elk geval ook onze eigen toekomst. We raakten dit jaar om verschillende redenen twee leden kwijt.
Begin 2020 zal een derde lid ons verlaten en blijven er vier over.

In plaats van op zoek te gaan naar aanvulling hebben we ons eerst de vraag gesteld wat de rol van
gemeenschapsraad is voor het dorp en hoe we die het beste kunnen uitvoeren. Op termijn is
aanvulling wel welkom.
Op dit moment is ons antwoord:



Dat we trots zijn op het dorp, de verenigingen, de organisatiekracht, de behulpzaamheid.



Dat door sluipende en plotselinge veranderingen aanpassingen nodig zijn gericht op de toekomst.
Voorbeelden van die veranderingen: met z’n allen ouder worden, teruglopende interesse in
bestuursactiviteiten, wegvallen van Wetemans, Pestoeërskoel op de tocht, de gevolgen voor
beugel- en handboogclub.



Dat volgens ons opkomen voor de belangen en toekomst van het dorp bij de gemeente nodig
blijft, ook al is dat een kwestie van lange adem en resultaten soms lang uitblijven.



Dat we het meest bereiken samen met mensen in het dorp die zelf aan de slag zijn, zoals bij de
woningen op de Leiverse Velden, de aankleding van de doorgaande weg, het voedselbos, de
sfeerverlichting op het plein bij de kerk. En dan zijn er nog plannen voor het dorp, zoals meer
groen, verbetering van de veiligheid op de Heerbaan, wegverbetering op de Kerkstraat en
terugdringen van snelheid op de doorgaande weg.



Dat een dorp om trots op te zijn en te blijven gebaat is bij samenwerking tussen deze mensen,
het gemeenschapshuis, verenigingen en gemeenschapsraad.



Dat we als gemeenschapsraad toe willen naar een jaarlijks dorpsoverleg over de dorpsagenda en
wat er voor nodig is om die uit te voeren.



Dat we in 2020 willen nagaan of we dat met elkaar voor elkaar kunnen krijgen. Zo’n agenda
bevat onderwerpen die jullie zelf belangrijk vinden, waar een groepje uit het dorp mee aan de
slag wil, met een duidelijk resultaat voor ogen en de gemeenschapsraad mensen met elkaar in
contact brengt.

Of dat lukt en wie eraan willen meewerken zal in 2020 duidelijk moeten worden. De toekomst is van
ons samen, hoe die eruit gaat zien, daar zijn we met z’n allen bij. We komen erop terug.

Wij wensen jullie en je familie mooie feestdagen en een gezond 2020

