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(Gastvrij) kaartje bij deze
Nieuwsbrief
De werkgroep Dienstverlening &
Communicatie heeft een kaartje
ontwikkeld met als insteek om op een
ludieke manier aandacht te vragen aan
wat je voor je naaste kunt betekenen.
Hoe je op vele manieren een ‘maatje’ kunt
zijn voor anderen die jouw aandacht goed
kunnen gebruiken. Dat kan heel
gevarieerd zijn!
De titel ‘Zullen we samen’ dekt volledig de
lading van het idee om alles ‘samen’ te
regelen in Lierop.
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Beste wensen aan
iedereen in 2018.
Laat ook in het
nieuwe jaar
‘Lierop Leven’!
Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering van onze
dorpscoöperatie zal plaatsvinden op
donderdag 12 april 2018 in de Vurherd.
Informatie over eerdere vergaderingen in
2015, 2016 en 2017 is te vinden op de
website van Lierop Leeft onder de tab
‘Algemeen/Ledenvergaderingen’.

Contributie 2018
Bij de leden die een machtiging hebben
afgegeven wordt de contributie in de
eerste week van februari afgeschreven
van de door hen opgegeven bankrekening.
De overige leden ontvangen in deze
periode een factuur.
Contributie 2018: Fam./huishoudens
€15,00, alleenstaanden € 10,00.
Velen hebben n.a.v. onze oproep in de
vorige Nieuwsbrief Lierop Leeft alsnog
gemachtigd om de contributie te
incasseren. Degenen die dit nog niet
hebben gedaan maar dit nog willen,
verzoeken wij vriendelijk om contact op te
nemen met Annie van Bommel, tel. 0492331632. E-mailen mag ook naar
vanbommel.annie@gmail.com met
vermelding van naam en
bankrekeningnummer (IBAN). Wijzigingen
kunnen dan nog worden meegenomen
voor de incasso in februari.

Cursus ‘Samen Dementievriendelijk’

Op dinsdag 14 november hebben 19
vrijwilligers van de KBO, Dagbesteding “t
Höfke”, Werkgroep “Zorg” en de
Werkgroep “Dementievriendelijk Lierop”,
deelgenomen aan een cursus.
Voor meer informatie zie onder laatste
nieuws van 16-11 op onze website.
De werkgroep “Dementievriendelijk
Lierop” wil deze cursus voor andere
doelgroepen aanbieden.
Als u interesse heeft dan kunt u zich
opgeven via het mailadres van onze
dorpsondersteuner Anita Hurkmans;
dorpsondersteuner@lieropleeft.nl of
telefoonnummer 06-53668150.

Wonen in Lierop
De werkgroep Wonen is de laatste periode
druk in de weer geweest met vooral de
nieuwbouwwensen en met het lopende
CPO project.
Woningen tweede CPO project zijn
voor kerst opgeleverd.
Dit project bestaat uit vier starterswoningen, twee levensloopbestendige
woningen en twee woningen gebouwd als
tweekapper.
Vijf huurwoningen WoCom in
Gildewijk
In het voorjaar 2018 zal gestart worden
met de bouw. WoCom heeft aangegeven
dat in mei toewijzing via loting zal
gebeuren waarbij alleen inwoners uit
Lierop mee kunnen doen.
Let wel: wil je meedoen met de loting dan
moet je wel via Woonizie
(www.woonizie.nl) ingeschreven staan
voor een woning in Lierop.
De drie kleine 1-2 persoons woningen
worden rechtstreeks aan ingeschrevenen
toegewezen, op de twee grotere woningen

hebben bestaande huurders uit Lierop, die
een huurwoning vrij maken, voorrang. Zo
wil WoCom ook doorstroming in
huurwoningen stimuleren. Als blijkt dat
met de toewijzing er heel veel
belangstelling is zal Wocom zich beraden
om nog meer nieuwbouw huurwoningen in
Lierop te gaan bouwen. Bouwen naar
behoefte wat ook een volkshuisvestingstaak van de gemeente is.
Klankbordgroep met o.a. potentiële
huurders en bestaande huurders
WoCom heef ons geadviseerd een
klankbordgroep op te richten waarin
potentiële huurders en ook bestaande
huurders zitting nemen. Deze werkgroep
willen we in februari 2018 opstarten
voordat de vijf nieuwbouw huurwoningen
toegewezen worden. We hebben al een
paar kandidaten voor de werkgroep maar
zijn nog zoekende naar bij voorkeur
bestaande huurders maar ook jonge
potentiële huurders.
Belangstelling voor de werkgroep? Meld je
aan via wonen@lieropleeft.nl. Het is voor
een korte periode.
Welke woonwensen hebben ons
bereikt voor de directe toekomst?
De gemeente heeft een bouwlocatie vrij
gemaakt in de Gildewijk waar drie
levensloopbestendige woningen gebouwd
kunnen worden. Hiervoor is ook al een
summier plannetje gemaakt. Er zijn ook al
drie kandidaten die belangstelling hebben
getoond hiervoor. Levensloopbestendig wil
zeggen dat er een volledige
woonprogramma op de begane grond is
en dat ook gekozen kan worden voor één
of meer extra kamers op de verdieping.
Vergelijkbaar met de nu gerealiseerde
levensloopbestendige woningen. Deze
woningen hoeven dan ook niet alleen voor
senioren bestemd te zijn.
Ook hebben een zestal personen zich bij
ons gemeld dat ze graag voor een
starterswoning in aanmerking willen
komen.
Als werkgroep willen we daarom een
derde CPO project gaan opzetten voor
deze levensloopbestendige woningen
samen met de gewenste starterswoningen.
Voor meer informatie zie onze website!

