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afscheid van 2022 
 

Terugdenken aan het jaar 2022 gaat gepaard met 

gemengde gevoelens. We verloren dierbare vrijwil-

ligers en mensen blijven soms langer ziek als gevolg 

van corona. Heel verdrietig. 

 

De activiteiten van Lierop Leeft kwamen allemaal 

weer op gang. En dat is heel prettig! Toch zijn de 

coronajaren niet zonder gevolgen gebleven. Mensen 

lijken zich meer bewust af te vragen wat wel of niet 

belangrijk is voor hun persoonlijk leven. Neem ik 

nog wel deel aan een activiteit of vind ik thuis blij-

ven ook wel lekker? Doe ik nog wel vrijwilligers-

werk of kies ik een hobby voor mezelf? En zo zijn 

er nog veel meer keuzes te maken. En alle keuzes 

zijn natuurlijk goed en verdienen respect. Een orga-

nisatie als Lierop Leeft is een echte vrijwilligersor-

ganisatie en kan dus niet zonder vrijwilligers. Voor 

elkaar, met elkaar! Lierop Leeft, maar niet zonder 

jou! Enkele uitspraken die duidelijk maken dat we 

het met elkaar moeten doen. Ons mooie dorp leef-

baar houden en zorgen dat iedereen die dat graag wil, mee kan doen. Dat is de opdracht 

waar Lierop Leeft voor staat! Gelukkig zijn onze vrijwilligers gebleven en hebben zij op 

vele plekken in de Lieropse samenleving hun inzet geleverd. 

Daarom willen wij alle vrijwilligers die actief zijn bij Lierop Leeft, als maatje, begeleider 

van een activiteit, lid van een werkgroep of het bestuur, heel hartelijk danken voor hun 

inzet in het afgelopen jaar. Mocht u ook een bijdrage willen leveren in één van de genoem-

de groepen meld u dan aan via info@lieropleeft.nl en wij zoeken contact. 

Wij wensen alle inwoners van Lierop hele fijne kerstdagen en alle goeds voor het nieuwe 

jaar 2023! 

 

Bestuur Lierop Leeft 

 effe  
bijpraten 

werkgroep wonen 
 

Onze tweemaandelijkse afstemming met wethouder en ambtenaren krijgt met de nieuwe coa-

litie een andere vorm. Voorstel wordt uitgewerkt om nu vier keer per jaar met elkaar af te 

stemmen, waarbij steeds met ambtenaren, twee keer ook dat twee wethouders aansluiten. Eén 

keer per jaar worden ook de werkgroepen van Someren-Eind en Someren-Heide uitgenodigd. 

Verder krijgen we één of twee ambtenaren aangewezen als vast aanspreekpunt. 

Actualiteiten na overleg 1 december jl. 

• Uitwerking nieuw bestemmingsplan achter Groenstraat ligt op schema. Gemeente blijft 

voornemens om begin januari 2023 het conceptplan openbaar te maken. Nu is er een opzet 

voor 64 woningen. 

• Ook positieve verhalen van locaties vanuit gronden in particulier eigendom. Afstemming 

met plan locatie van Oosterhout loopt voorspoedig en bovendien zijn ook andere particulie-

re eigenaren van gronden plannen voor woningbouw aan het ontwikkelen. Dit laatste is ook 

gaan lopen na onze infoavond van maart j.l. waar we op zoek zijn gegaan naar particuliere 

locaties. 

• Nog resterende kavels Gildewijk 1-2. Terwijl er met de verloting van de drie kavels er twee 

werden ingevuld geeft de gemeente nu aan dat ook voor de derde kavel belangstelling is. 

Mocht er voor deze “lastige” kavel geen koper zijn, hebben we gevraagd te kijken naar een 

opzet voor tiny houses of flexwoningen. 

• Gemeente zal deze maand voor heel Someren een enquête woonbehoefte 50+ uitzetten. 

Voorjaar 2023 komen we bij u als werkgroep met een algemene enquête naar woonbehoefte 

in Lierop in alle leeftijdscategorieën. We hopen dat we dan ook aan kunnen geven wat er bij 

plan Groenstraat en van Oosterhout voor woningtypen gebouwd kunnen gaan worden waar 

mogelijk op ingespeeld kan worden. 

Deze, en nog veel meer informatie, kunt u terugvinden op www.lieropleeft.nl 

lid worden ? 

 

Ben je betrokken bij wat er zich zoal afspeelt in Lierop? Kun je je vinden in de slogan 
”Met elkaar en voor elkaar, daarmee zijn we samen sterker”? Word dan lid van Lierop 
Leeft. 
Stuur ’n mailtje naar info@lieropleeft.nl of download het inschrijfformulier op de website 
www.lieropleeft.nl 

jongerenavond 

 

De jongerenavond met het optreden van ‘Sea on Fire’, zoals die gepland stond voor 9 
december, in Nirwana is verplaatst naar vrijdag 13 januari. 
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itleen scootmobiel 
 

Zoals bekend heeft Jan Zwirs namens zijn orde in Teteringen een scootmobiel overgedra-

gen aan Lierop Leeft. Alle uitleenzaken zijn geregeld zodat per 1 januari 2023 de uitleen 

kan starten. De aanvragen kunnen gedaan worden bij onze dorpsondersteuner Marieke 

Linders. Zij zal de aanvragen in behandeling nemen hetgeen het volgende betekent: 

• Informatie wordt na goedkeuring aanvrager ingewonnen 

• Ondersteuners van KBO Someren rijden proef met aanvrager 

• Indien goedkeuring worden uitleenformulier en evt. overige zaken ingevuld 

• Kosten uitleen zijn op maandbasis 10 euro of mogelijk delen daarvan 

 

Marieke is te bereiken via dorpsondersteuner@lieropleeft.nl en/of 06.53668150 

Wij hopen dat de uitleen van de scootmobiel een welkome aanvulling mag zijn op het as-

sortiment hulpmiddelen die wij eenieder beschikbaar kunnen stellen. 

ideeën voor de toekomst 
 

Op 9 november vond een themabijeenkomst plaats over de ‘Ziekte van Parkinson’. 

De bijeenkomst werd goed bezocht en er zijn veel positieve reacties gekomen. Duidelijk is 

dat door het houden van themabijeenkomsten, met een aansprekend actueel thema als on-

derwerp, in een behoefte wordt voorzien. 

 

De werkgroep ‘Zorg’ vraagt zich af of er behoefte is aan meer bijeenkomsten over thema’s 

waar u wellicht meer over wilt weten. Geef dit dan aan ons door en wij bekijken of het 

mogelijk is om dit dan te organiseren. 

 

U kunt voor uw suggesties contact opnemen met Marieke Linders, 

dorpsondersteuner@lieropleeft.nl; telefoonnummer 06-53668150. 

goed voor elkaar 
 

De Werkgroep Zorg van Lierop Leeft organiseert in samenwerking met de KBO Lierop 

het project ‘Goed voor Elkaar’. Hiermee wil men vooral mensen aan het denken zetten en 

stimuleren hulp te vragen aan mensen uit hun omgeving. Het is fijn een beeld te hebben 

van mensen waarop men een beroep kan doen als dit nodig is. De hulp van professionals is 

niet meer zo vanzelfsprekend en meteen voorhanden. Maar ook omgekeerd, wat kan men 

zelf betekenen voor je omgeving indien iemand hulp nodig heeft. In de vorige nieuwsbrief 

is aan dit onderwerp ook al aandacht geschonken. Graag informeren wij u over de huidige 

stand van zaken. 
 

Inmiddels is overleg gevoerd met de gemeente Someren en hun 

visie is: ‘Een mooi initiatief’. Door de beleidsmedewerker van de 

Gemeente Someren is inmiddels een concept projectplan opge-

steld waar de KBO en Lierop Leeft hun reactie op gegeven heb-

ben. Dit projectplan ligt nu bij het college ter besluitvorming. Bij 

een positief besluit gaat het project in 2023 van start. Er vinden 

dan themabijeenkomsten plaats om met elkaar in gesprek te gaan 

en te bekijken op welke manier men het eigen netwerk kan ver-

sterken. 
 

We gaan ervan uit dat de gemeente net zo enthousiast is als wij zodat wij in het voorjaar 

van 2023 van start kunnen gaan. 
 

Wij houden u op de hoogte. 

 

‘ laten  we samen ’  
 
Samen probe ren  
onz e l ich tjes  
te  laten schi jnen .  
Leren e l kaar  
helpende  handen  
te  re i ken.  
Rondo m o ns  
de v rede  bewaken  
om samen  
deze we reld  een  
beet je  mo oier  te  maken  
 

Loes  schaap  

uitleen duofiets 
 

Per 1 januari 2023 komt er een kleine verandering rond de uitleen van de duofiets. Diverse 

leden hebben geen mogelijkheid om de reservering uit te printen. Per reservering hoeft er 

nu geen geprint formulier meer meegenomen te worden naar GewoonUNIEK aan de 

Heesvenstraat 22. Er liggen daar overzichtslijsten klaar waar alle gegevens van de reserve-

ring kunnen worden ingevuld (naam, adres, betaalde kosten).  

Het reserveren via de website van Lierop Leeft blijft echter ongewijzigd. 

 

Wij hopen hiermee een meerdere keren genoemde drempel te hebben weggenomen! 
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