Actielijst vergadering Dorpsoverleg Lierop d.d. 24 maart 2022
Agendapunt
3. Actielijst 21
oktober 2021

Toelichting

Actie

Geluidscherm A67:

Stand van zaken navragen
bij gemeente.

Voetpad Heesvenstraat is nog in
voorbereidende fase. DB wordt wel op de
hoogte gehouden.
Participatiewijzer gemeente Someren

4. Huiskamerproject

5. Cinemaatje

Er is een rooster van aftreden gemaakt.

7 Aanvraag
omgevingsvergunning
tbv wonen door
Wocom

Aanleiding is het afstoten van de centrale
brandmelding waardoor Henricushof als
complex alleen nog maar woonfunctie krijgt.
Lierop leeft is in gesprek hierover met de
gemeente om te voorkomen dat b.v. het
toewijzingsbeleid niet in lijn is met de
doelstelling van Henricushof. Tot nu toe nog
geen duidelijkheid of de aanvraag
gehonoreerd wordt.
Succesvol verlopen met ruim 30 vrijwilligers.
TIP: Kinderen betrekken bij deze actie door
i.p.v. één dag de actie te spreiden over
meerdere dagen.
TIP: gebruik maken van de BeterBuiten app.
Met dank aan Geard Claessen voor de
organisatie.
29-3 wordt er door de locatieraad en
parochiebestuur een brainstormavond
georganiseerd waarin eenieder zijn, haar
ideeën in kan brengen.

9 Toekomst pastorie

Navraag voor Presentatie
van de participatiewijzer in
volgende vergadering

Uitvoering is afgerond.
Openstaande acties kast en
Huiskamer is op 1januari 2022 officieel
subsidieverantwoording
overgedragen aan Lierop Leeft.
Nog openstaande acties voor Dorpsoverleg:
vervanging kast moet nog worden vervangen
en subsidieverantwoording moet voor twee
fondsen nog plaatsvinden.
Sanne Maas en Loes van de Sluis stoppen
met Cinemaatje. De filmclub is nu
overgenomen door het Oranje comité.
Eerste voorstelling al gepland.

6, Rooster van
Aftreden

8.
Zwerfvuilophaaldag
19-3

Datum van realisatie
navragen bij gemeente.
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Wordt vastgesteld op de
jaarvergadering van juni
2022. Wordt meegestuurd
met agendastukken.

Tips doorgeven aan Gerard
Claessen voor de organisatie
volgend jaar.

10. Actualiseren
toeristische
infoborden in Lierop

11 UBO registratie

12.Rondvraag

13. Voordracht Riet
van den Hurk als
nieuwe secretaris
14. Afscheid Marieke
Linders

Someren Natuurlijk gaat de infoborden
actualiseren. Hiervoor zoeken zij input.
Verzoek aan de vergadering om hier naar te
kijken. Sanne wilk er wel naar kijken.
Mark vraagt Wim Steenbakkers (IVN) en
Frank Hurkmans (LL Geluksroute) .

Nieuwe verplichting voor organisaties met
als doel het voorkomen van financiële
fraude, terrorismefinanciering of het
witwassen van geld. De registratie is met
dank aan Tim uitgevoerd en afgerond.
Rieky Peeters merkt op dat er een
gevaarlijke zichtsituatie is ontstaan tijdens
de bouwwerkzaamheden op het Gildeplein

Stefan Adriaans vraagt naar de reactie van
de gemeente n.a.v. de decibelnormen en
effecten bij een geluidsscherm. Dit is na de
informatieavond over het scherm nog niet
teruggekoppeld.
Vergadering is akkoord met de voordracht.
We wensen Riet veel succes!

Met een groet bos bloemen en cadeaubon
bedanken we Marieke voor haar 10 jaar
betrokkenheid en werkzaamheden als
secretaris van Dorpsoverleg Lierop

Volgende vergadering: jaarvergadering 16 juni 2022

van 20.00 – 22.00 uur in de Vurherd.
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Reacties naar
mark@dorpsoverleglierop.nl
Mark stelt Someren
Natuurlijk op de hoogte van
de aanpak.

Rieky meldt dit zelf bij de
gemeente en koppelt terug
naar DB wanneer dit geen
effect heeft.
DB neemt dit mee bij de
vraag naar de stand van
zaken betreffende het
geluidscherm.

