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De gevolgen van corona 
Door corona kwam de gemeenschapsraad nauwelijks bij elkaar en waren er ook grote beperkingen in 

onder andere overleg met de gemeente. Het betekent niet dat we stil zaten. Het is wel de reden dat 

deze nieuwsbrief de eerste van dit jaar is. 

Het verenigingsleven lag het afgelopen jaar bijna of helemaal stil. Nu de risico’s op besmetting 

geleidelijk kleiner worden, pakken verenigingen de draad stilaan weer op. Onder andere de 

voetbalclub en Jong Nederland, beiden met veel jongeren, zijn voor het grootste deel weer in bedrijf. 

Ook de Open Inloop op de tweede en vierde vrijdag van de maand en de Open Eettafel, derde vrijdag 

van de maand, zijn weer gestart. 

 

Mensen verliezen, mensen verwelkomen 
Allereerst staan we even stil bij de mensen uit de oudste generatie van het dorp die we de afgelopen 

tijd verloren. Voor slechts een klein deel door corona. Een aantal van hen vormden samen met 

anderen in allerlei besturen de ruggengraat van het sociale leven in Leveroy. Twee lichten we er uit, 

omdat ze in hun tijd actief waren in de gemeenschapsraad. Jacques Verlaek en Sjra Heijnen danken 

we voor hun inzet en alles wat ze voor het dorp gedaan hebben. 

We verloren niet alleen mensen, er kwamen er ook bij. Misschien door corona en de landelijke ligging 

van Leveroy, maar zeker ook door de landelijke vraag naar woningen, is het aantal inwoners in één 

jaar hard gegroeid. We verwelkomen deze nieuwe mensen en hopen dat ze snel hun weg vinden naar 

wat Leveroy te bieden heeft.  

 

De aanhouder wint (soms) 
Binnen alle beperkingen zijn we bij de gemeente aandacht blijven vragen voor de uiterst ongewenste 

gevolgen van het verbod op nieuwe maatschappelijke activiteiten en nieuwbouw door de aanwezigheid 

van het geitenbedrijf op de Bergenweg vlak bij het dorp. De bouw op de Leiverse Velden, de kavels 

van de projectontwikkelaar, uitgezonderd. Dit verbod gold sinds april 2020 in een straal van 1500 m 

rond het bedrijf vanwege gezondheidsrisico’s. Een maatregel die nog jaren kon duren. Bij de 

gemeente hebben we steeds aangegeven dat aan de mogelijke risico’s voor onze gezondheid niets 

veranderde en de stop wel schadelijk was voor initiatieven en gewenste ontwikkelingen. Dit heeft er 

uiteindelijk toe geleid dat de gemeenteraad ingestemd heeft met inkorten van de straal tot 500 m. Na 

die grens van 500 m gelden de beperkingen niet meer. 

 

Verkeer en mobiliteit 
Het is misschien weggezakt dat we ons in 2019 bij de gemeente hard gemaakt hebben voor 

verbeteringen in de verkeerssituatie in het dorp. In dat najaar werkte de gemeente aan een 

mobiliteitsplan voor de hele gemeente. Dat werd in 2020 door de raad vastgesteld. Ook voor Leveroy 

waren er projecten in opgenomen. Na de zomervakantie – we hopen in september – zou er een 

Nieuwsbrief van de 

gemeenschapsraad  

zomer 2021 



voorstel moeten zijn voor de komgrens aan de rand van Nederweert waarover we geraadpleegd 

worden. De bedoeling is om het hardrijders bij binnenrijden van het dorp het zo lastig mogelijk te 

maken. Het is niet de reeds lang gevraagde aanpak van hardrijden door de hele Dorpstraat en 

Kerkstraat. We zien het wel als een begin.  

 

Kapelletje ingezegend 

 
De kleuren op het beeld zijn van de hand van Vera Wetemans uit Leveroy. Pastoor Vankan heeft het 

kapelletje 12 mei ingezegend. Door corona konden daar maar een beperkt aantal mensen bij zijn. 

 

Een kunstwerk rijker 
        

 
 

 

Meedoen aan een schone omgeving? 
Op veel plekken ligt meer zwerfvuil dan meteen zichtbaar is. De gemeente werkt samen met 

Teamschoon de Bries in de strijd daartegen. Een aantal inwoners heeft zich via Teamschoon gemeld 

om zwerfvuil te verzamelen, de ZAPpers. Zij zijn allemaal voorzien van een zwerfafvalpakket met 

onder andere een grijper, vuilniszakken en handschoenen. Na een melding worden volle zakken 

opgehaald, apart van de gewone ophaaldagen voor afval. Op 18 september is de jaarlijkse World 

Clean Up Day. Op Aanmelding voor World Clean Up Day kan iedereen zich aanmelden die die dag mee 

wil helpen de omgeving schoner te maken. Samen met een paar anderen kan dat een leuke activiteit 

zijn. Verbaas je over wat je zoal tegenkomt. Als ZAPper door het jaar actief zijn, kan ook. Meld je 

daarvoor aan op teamschoon@debries.eu. 

 

Vragen naar aanleiding van de nieuwsbrief? Mail naar info@leveroy.net. 
 

Vorig jaar hebben vrijwilligers het 

kapelletje bij Houbenhof achter de 

zorgboerderij op de Heerbaan van een 

vervallen bouwsel tot een prachtige plek 

gemaakt voor een moment van rust en 

stilte. Sint Servatius was de bewoner en 

is dat nu weer. Zijn beeltenis komt uit een 

3-D printer.  

 

Op 18 mei is de kerkgevel achter het H. Hartbeeld 

verrijkt met een kunstwerk van een ploeg met een zon 

en kruisje. Ooit sierde het de gevel van toen nog de 

Boerenleenbank aan de overkant (nu een kantoor met 

woning). Het staat symbool voor hardwerkende mensen, 

die voortploegden tot de zon onderging. Bij de sluiting 

van de Rabobank in 2006 verdween het werk uit Leveroy. 

Dankzij inspanningen van wijlen Jacques Verlaek en 

Frans Kurstjens en van Tjeu Kwaspen in 2011 is het nu 

weer terug. Vrijwilligers hebben gezorgd voor de 

bevestiging aan de kerkgevel. 

 


