
      
  
 

Deze nieuwsbrief verschijnt onregelmatig. Vragen? Stuur een mail naar info@leveroy.net.  
Meld je met de link hierna aan voor de digitale nieuwsbrief: ik meld me aan voor de nieuwsbrief.  
 

De gemeenschapsraad in 2021 
Corona maakte het ons allemaal dit jaar niet gemakkelijker behalve dan een tijdelijke verlichting in de 

zomer. De gemeenschapsraad ging door met de leefbaarheid en toekomst van het dorp. We zijn 

vooral actief in contacten met de gemeente over onderwerpen die voor Leveroy ertoe doen. Dat gaat 

vaak over betaalbare woningen voor starters, eenpersoons huishoudens en ouderen, 

verkeersveiligheid in het dorp en in het buitengebied en de opknapbeurt van ’t Huitje. Maar we zien 

het ook als onze taak om mensen bij elkaar te brengen die iets voor het dorp willen doen, informatie 

te delen en, waar mogelijk, met hen mee te denken. Hieronder lees je wat er dit jaar speelde. 

 

Wist je dat: 
 

  
 

Ben je een jongere die hier wil (blijven) wonen en een huis zoekt dat past bij je portemonnee, 

neem dan contact op met Peter Beeren, mobiel 0650630780. 

• We onlangs ook een gesprek met Woonik hadden (eerder woningvereniging Nederweert). Zij 

organiseren graag een bijeenkomst voor jongeren/ouderen die geïnteresseerd zijn in hun 

huurwoningen. 

• We in juni in de gemeenteraad hebben ingesproken met het verzoek de bouwstop vanwege het 

geitenbedrijf op de grens met Heythuysen helemaal op te heffen. Als je je niet laat horen, gebeurt 

er niks. De grens is nu wel opgeschoven van 1.500 m naar 500 m van het geitenbedrijf. 

• We net als voorgaande jaren reclame hebben gemaakt voor de verenigingen van Leveroy die 

meededen aan de Rabo Clubactie en meededen aan het filmpje dat er dit jaar ook was. 

• We al enige jaren voor de plaatsing van de kerstboom op het kerkplein zorgen. Hang een eigen 

versiering in de boom en/of maak er een wensboom van. Schrijf je wens op één van de houten 

schijven in de boom of op een zelfgemaakt plastic kaartje. Er is een klein budget beschikbaar voor 

het vervullen van wensen die wat kosten. Op het moment van maken van de nieuwsbrief is er 

(nog) een probleem met de verlichting. We hopen dat zo spoedig mogelijk op te lossen. 
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• Er Leveroyse jongeren zijn, die een woning in het 

dorp zoeken. Ondanks alle nieuwbouw passen deze 

woningen niet bij de portemonnee van de meeste 

van hen. In gesprekken met de gemeente steunen 

we hun wens van harte.  

• Er senioren zijn die graag kleiner willen wonen om 

plaats te maken voor jongeren. Ook voor hen biedt 

de nieuwbouw niet het soort woning waar ze naar 

op zoek zijn. 

 



• De gemeente sinds 2020 het Mobiliteitsplan Nederweert heeft. De voor ons belangrijkste 

speerpunten daarin zijn: verkeersveiligheid, logische en veilige routes voor landbouw- en 

vrachtverkeer en bereikbaar openbaar vervoer. Voor Leveroy zijn voor 2021 en 2022 alleen twee 

kleine projectjes gepland: Aanpassing van de verkeerssituatie bij binnenkomst van het dorp vanuit 

Nederweert en van de T-kruising bij de Kelperweg. Dat schiet niet erg op. We blijven vragen naar 

de plannen en dringen aan op raadplegen van omwonenden bij de plannen. Ook zijn er, ondanks 

ons verzoek, geen verkeerstellingen gepland. 

 

 
 

• We in contact met de kerngroep van de parochie hoorden dat nog steeds niet alles geregeld is na 

de sloop en sanering van ’t Huitje. We ondernemen nog een keer actie. 

• We geïnformeerd hebben waarom we in het dorp nog steeds geen werkende 

glasvezelaansluitingen hebben. Het tussenstation in Leveroy is onlangs goedgekeurd. De 

verwachting is dat de informatie over de activering van de huisaansluitingen binnenkort in de bus 

valt bij de degenen die zich voor glasvezel bij Deltafiber hadden aangemeld. 

• Dat het Routebureau Nederland met behulp van onze informatie een Kerstspeurtocht door het 

dorp heeft gemaakt. Vinden we ook een mooie route voor kennismaking met ons dorp na Kerst 

voor mensen van buiten. We zoeken uit wat er nodig is om dat voor elkaar te krijgen. 

• We benieuwd zijn naar de nieuwe inwoners van ons dorp. Corona maakt het voorlopig moeilijk 

om jullie beter te leren kennen. Wil je weten wat we doen en heb je interesse om ons dorp mee 

leefbaar te houden, mail dan naar info@leveroy.net of bel 0618429896. 

 

En dan nog deze 
• Volgend jaar maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Sta een moment stil bij je keuze 

voor een partij en vraag je af wat deze kan betekenen voor de leefbaarheid in Leveroy.  

 

 

 

 
Wij wensen jullie en je familie fijne feestdagen en een gezond 2022 

 

• We voor het Mobiliteitsplan ook hebben 

aangedrongen op verbetering van de veiligheid in 

de Dorpstraat en Kerkstraat, op wegen in het 

buitengebied en beter openbaar vervoer. Dat staat 

wel in het Mobiliteitsplan, maar er zijn geen 

concrete projecten voor gepland. In 2019 vond de 

wethouder dat we moesten wachten op het 

Mobiliteitsplan. We zijn niet tevreden met dit 

resultaat en blijven keer op keer vragen om meer 

veiligheid in ons dorp en daarbuiten. 

 


