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Stichting Dorpsraad Liessel 
Jaarverslag 2015 
 

Dit jaarverslag is een samenvatting van de onderwerpen en thema’s waaraan Dorpsraad Liessel het 
afgelopen jaar aandacht heeft besteed.  
 

Algemeen 
 
Bezetting Dorpsraad per 1 januari 2016 

 
Naam Adres Telefoon Functie 

Emmy Thijssen 

 

Buntseweg 8 

5757 PP Liessel  

0493-342566 

 

Voorzitter 

Jaklien Verbaarschot 

 

Moorveld 21 

5757 PN Liessel 

0493-343634 

 

Secretaris 

Els Rijnders 

 

Nieuwstraat 2 

5757 AT Liessel 

0493-344880 

 

Penningmeester 

tot 6 april 2016 

Henk Hikspoors 

 

Nieuwstraat 34 

5757 AT Liessel  

0493-341830 

 

Vice-secretaris 

Martien Slaats 

 

Hoofdstraat 55 

5757 AK Liessel 

0493-341646 

 

Vice-penningmeester 

Harrie Martens 

 

Mgr. Berkvenstraat 2a 

5757 BK Liessel 

0493-341542 

 

Lid 

Ben van Hal 

 

Molenweg 9 

5757 BD Liessel 

0493-342220 

 

Lid 

 
Wij zijn bereikbaar via de mail met het adres dorpsraadliessel@hotmail.com. Bovenstaand ziet u  de 

contactgegevens van de Dorpsraadsleden. Deze zijn ook terug te vinden op onze website. 

  

mailto:dorpsraadliessel@hotmail.com
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http://www.sjsu.edu/ihouse/alumni.htm


 

In 2015 zijn we gestart met het houden van twee openbare vergaderingen; een jaarvergadering in 

het voorjaar op 4 maart en een najaarsvergadering op 7 oktober. 

Daarnaast hebben we de ruimte gegeven aan belangstellenden om het eerste half uur van alle 

besloten vergaderingen van de Dorpsraad bij te wonen. Zij konden komen luisteren waar de 

Dorpsraad mee bezig was, en er was gelegenheid om met elkaar van gedachte te wisselen. De 

besloten vergaderingen waren op 7 januari,  4 februari, 8 april,  6 mei, 3 juni,  8 juli,  9 september,  

4 november en de laatste van dit jaar op 9 december.  

De openbare vergaderingen werden in 2015 redelijk bezocht (gemiddeld zo’n 15 tot 20 belang-
stellenden). Een aantal mensen heeft gebruik gemaakt van het openbare half uurtje. 
 

Tijdens de voorjaarsvergadering van de Dorpsraad zijn Harrie Martens en Emmy Thijssen herkozen en 

weer voor vier jaar verbonden aan de Dorpsraad. Er hadden zich geen nieuwe kandidaten gemeld. 

Marlies Ekelmans van “Buurkracht” heeft een presentatie verzorgd over hoe je samen met je buurt 

energie kunt besparen, zie ook www.buurkracht.nl.  

Daarna was er een presentatie door onder anderen Martien Bots met betrekking tot Energyport 

Peelland. Energyport Peelland is een energiecoöperatie voor Deurne en omgeving. Energyport 

Peelland streeft ernaar om Deurne en omgeving volledig energieneutraal te maken, zie ook 

www.energyportpeelland.nl. 

 
Tijdens de openbare najaarsvergadering zijn de zaken besproken waar de Dorpsraad zich mee bezig 

houdt en konden aanwezigen vragen stellen tijdens de rondvraag. Enkele vragen zijn doorgespeeld 

naar de gemeente Deurne.  

Hierna was er een kennismaking met de wijkagent Frans Beijers. Hij heeft verteld waar hij vóór 2015 

gewerkt heeft en welke dorpen hij vanaf 2015 onder zijn hoede heeft. Liessel behoort tot zijn 

werkgebied.  

Door Roy Heinen en Daan Verhoeven van “Iedereen kan bouwen” werd een presentatie gegeven met 

betrekking tot het CPO project aan het Hoogveld. 

 
Rond de Toren 
 
Via het maandelijks nieuwsbericht in Rond de Toren hebben wij de bewoners op de hoogte 
gehouden van de actuele zaken. Vragen, opmerkingen, mededelingen van bewoners (mondeling, 
schriftelijk, telefonisch, via de mail of Facebook) werden zo goed mogelijk beantwoord en behandeld. 
 
Contact met de gemeente Deurne 
 
Voor de gemeente zijn de Dorps- en Wijkraden regelmatig een klankbord om hen van advies te 
voorzien en zo kunnen wij ook onze mening kenbaar maken bij bepaalde zaken.  
Daarnaast zijn er een aantal gesprekken geweest met gemeenteambtenaren en wethouder. Vragen 
die wij aan de gemeente stellen via een speciaal formulier, worden over het algemeen binnen niet al 
te lange tijd beantwoord.  
 

 

 

 

 

http://www.buurkracht.nl/
http://www.energyportpeelland.nl/


Bezoek wethouder Verhees 

 

Tijdens de eerste vergadering van het nieuwe jaar op 7 januari jl. schoof wethouder Verhees aan. Hij 

kwam om kennis met ons te maken en natuurlijk ook om te horen welke onderwerpen er bij 

Dorpsraad Liessel spelen.  

We hebben met hem gesproken over het opknappen van de Eikenlaan, het onderhoud van de 

openbare groene ruimte zoals bijvoorbeeld het park in Liessel, het opstarten van een CPO-project, de 

mogelijke realisatie van een Pakketservicepunt van Post NL in Liessel en het opstellen van een 

nieuwe gebiedsvisie en geurverordening door de gemeente dit jaar.  

 

De gemeente Deurne heeft afgelopen jaar een extra oproep gedaan aan vrijwilligers in de 

kerkdorpen van de gemeente Deurne om zich te melden als lid voor een klankbordgroep.  

De gemeente heeft samen met deze klankbordgroep gesproken over het subsidie- en 

vrijwilligersbeleid voor verenigingen en stichtingen in Deurne. 

 
Activiteiten in 2015 
 
Werkgroep Liessels Historisch Erfgoed 
 
De werkgroep komt iedere dinsdag bij elkaar in gemeenschapshuis De Kastanje (behalve tijdens de 
algemene schoolvakanties). Tijdens deze bijeenkomsten worden foto’s die door verschillende 
personen zijn aangeleverd, bekeken en voorzien van informatie die bij de groep bekend is. Deze 
informatie wordt genoteerd en later in een digitale databank aan de afbeelding toegevoegd. 
Daarnaast wordt deze informatie op diverse hard discs opgeslagen en bewaard. De foto's en 
informatie worden gedeeld met heemkundekring H.N. Ouwerling in Deurne, waarmee nauw 
samengewerkt wordt. 
Voordat de foto’s op groot scherm geprojecteerd en bekeken kunnen worden, zijn deze gescand en 
van een volgnummer voorzien. Ook de herkomst en eventuele bijzonderheden worden toegevoegd 
en opgeslagen. De originele foto’s gaan meestal direct terug naar de eigenaar. 
Verder wordt door de leden van de werkgroep informatie verzameld over interessante zaken en 
personen in Liessel. Deze wordt op de internetsite van Heemkundekring H.N Ouwerling Deurne, 
DeurneWiki, geplaatst.  De foto’s en de daarbij behorende teksten zijn voor iedere belangstellende 
inzichtelijk en beschikbaar. Ondertussen zijn al vele honderden Liesselse foto’s op DeurneWiki gezet. 
Er worden regelmatig nieuwe onderwerpen en personen beschreven en toegevoegd aan de website. 
Ook het verzamelen en documenteren van historisch belangrijke materialen en zaken heeft de 
aandacht. Omdat nog steeds niet alles loopt zoals gewenst, wordt gewerkt aan een reorganisatie, 
waardoor er in de toekomst waarschijnlijk effectiever gewerkt kan worden. Mede doordat veel 
ouderen moeite hebben met de digitale wereld, wordt naar andere werkvormen gezocht om toch 
bevredigende resultaten te kunnen bereiken. Ondertussen zijn ook in naburige dorpen als Neerkant 
en Zeilberg gelijksoortige werkgroepen opgericht. Ook met deze werkgroepen is contact om zo van 
elkaars werkwijze te kunnen leren. 
De werkgroep wordt gecoördineerd en functioneert onder de paraplu van Dorpsraad Liessel. Harrie 
Martens is de coördinator van de werkgroep. 
 
De Leyselse Aaftere  
 
Jaarlijks wordt op de tweede zondag van oktober een dialectmiddag gehouden, de “Leyselse 
Aaftere”, waarbij dialectverhalen uit het Liessel van weleer verteld worden. Deze verhalen worden 
opgenomen op video en bewaard en gedeeld met heemkundekring Deurne en het RHC in Eindhoven. 



Er worden al verhalen geschreven en voorbereidingen getroffen om ook de volgende “Leyselse 
Aaftere” tot een succes te maken. Deze zal gehouden worden op 9 oktober 2016. Dit is dan de 
negende opeenvolgende keer. Men probeert steeds beter te worden en nieuwe elementen toe te 
voegen. De uitdaging is nu om de begroting sluitend te maken. Er wordt met veel lof gesproken over 
de “Leyselse Aaftere”, maar met de vrijwillige bijdrage (de petten) kunnen de gemaakte kosten niet 
betaald worden. Er wordt dus een andere formule overwogen. 

Historische informatieborden 

Het historisch informatieborden project is een nieuw project met het doel het interessanter maken 
van Liessel voor zowel inwoners, passanten en vakantiegangers. Op ongeveer 25 plaatsen in Liessel 
worden metalen fotoborden geplaatst met oude foto’s van hoe deze plek er 50 tot 100 jaar geleden 
uitzag. Onderaan de informatieborden komen enkele regels informatieve tekst en een QR code die 
verwijst naar de uitgebreide informatie op internet. De informatieborden worden opgenomen in een 
historische wandelroute door Liessel. De wandelroutekaart zal te zijner tijd verkrijgbaar zijn bij VVV 
Peelland in Deurne, in het gemeenschapshuis en bij de horeca in Liessel. Het is de bedoeling dat dit 
project in 2016 afgerond wordt.  

Dorps- en Wijkradenoverleg 
 
Dit jaar heeft er helaas geen onderling overleg van de Dorps- en Wijkraden plaatsgevonden.  
 
Breed Jeugdoverleg 

In 2015 heeft de Dorpsraad wederom de verenigingen die met jeugd werken twee keer uitgenodigd 

voor een breed jeugdoverleg. Er is een gezamenlijke activiteiten-kalender opgezet zodat  

jeugdactiviteiten op elkaar afgestemd kunnen worden, maar ook de wervingsacties en acties om de 

kas te spekken.  

Het afgelopen jaar is er gesproken over de knelpunten binnen de verenigingen. Dit gaat veelal over 

het moeilijk invullen van bestuursfuncties,  het werven van leiders, scheidsrechters en van nieuwe 

jeugdleden. Tips hiervoor werden met elkaar uitgewisseld. Ook is ervoor gekozen om samen te gaan 

werken met clubs uit buurdorpen. Dit doen volleybalclub Livoc, het damesvoetbal van RKSV en 

korfbalclub de Eendracht. 

Ook is gevraagd  hoe er gecommuniceerd wordt naar ouders; dit blijkt steeds meer digitaal te 

gebeuren en wat de activiteiten van  “Sjors Sportief” van Leef Deurne opgeleverd hebben; 

wisselende successen! De tennisclub had hun geplande activiteiten moeten annuleren wegens geen 

of nauwelijks belangstelling en anderen waren volgeboekt.  

Een leuke vermelding is het feit dat het volleybalteam van de 9 en 10 jarigen van basisschool “De 

Zonnebloem” via het winnen van het scholieren toernooi in Deurne uiteindelijk het Nederlands 

kampioensteam geworden is in 2015! 

Een ander punt dat besproken is, is het eventueel optuigen van een oliebollenkraam om tijdens 

Liessel kermis met vrijwilligers geld te verdienen voor hun eigen club. De organisatie hiervan bleek 

niet nodig te zijn omdat er toch een ondernemer met een oliebollenkraam tijdens de kermis in 

Liessel aanwezig was. 

 
  



CPO “iedereen kan bouwen” 

 

Als Dorpsraad hebben we een oproep gedaan aan mensen uit Liessel, die graag een nieuw huis 

zouden willen gaan bouwen binnen een CPO-project. Zoals men misschien wel weet, heeft de 

gemeente Deurne hiervoor de grond bestemd die ligt aan het Hoogveld, waar de Micro sporthal 

heeft gestaan. Onze oproep aan belangstellenden om zich te melden voor een CPO project in Liessel 

had een mooi resultaat opgeleverd. Er hadden zich al ongeveer 15 personen gemeld! Een eerste 

overleg met de wethouder was gepland op 20 februari. Met de aangemelde personen werd hierna 

een informatie bijeenkomst belegd om een vereniging op te richten van mensen die de intentie 

hebben om daadwerkelijk te gaan opstarten. 

Op woensdag 18 maart heeft de Dorpsraad een informatieavond georganiseerd. Tijdens deze avond 

is er een presentatie gegeven over het concept “bouwen in Collectief Particulier 

Opdrachtgeverschap”.  Daarnaast heeft de gemeente Deurne in de personen van wethouder Helm 

Verhees en Karin Duimelinks, beleidsontwikkelaar Wonen, vragen beantwoord.  

Er is nog geen start gemaakt met het CPO project in 2015. Het aantal belangstellenden was tot nu toe  

niet voldoende om te starten. 

 

Wijkscans 

 

Medewerkers van LEV-groep Deurne hebben in de wijken en dorpen van Deurne wijkscans 

uitgevoerd. Allerlei gegevens over ons dorp zijn verzameld en er zijn speerpunten geformuleerd waar 

de medewerkers mee aan de slag kunnen gaan. Deze rapport is aangeboden aan de gemeenteraad. 

De LEV-medewerkers Ingrid Bloemers en Monique van de Kemenade hebben aangegeven de 

wijkscans in 2016 toe te lichten aan de Dorpsraad en bewoners van Liessel. 

 

Opknappen Eikenlaan 

 

Het vernieuwen van het asfalt en opknappen van de bermen in de Eikenlaan staat zoals aangegeven 

door wethouder Helm Verhees in 2016 op het programma. 

 
Wandelroutes/mountainbikeroutes in de Liesselse bossen 
 
De plannen zijn opgepakt om de wandelroutes en mountainbikeroutes in de Liesselse bossen te 
verbeteren. De ijverige werkgroep heeft ook in samenwerking met de gemeente en de VVV de 
wandelroutes gekoppeld aan het landelijke knooppuntennetwerk. Ook de mountainbikeroutes zijn 
zoveel mogelijk gekoppeld aan routes die in omliggende dorpen liggen. Dit project wordt in het 
voorjaar van 2016 afgerond. 
 
Onderhoud openbare ruimte 

Al jarenlang houden vrijwilligers in Liessel in de winter trottoirs en wandelpaden sneeuwvrij. Deze 
groep wordt aangestuurd door Dorpsraad Liessel. Hiervoor wordt door gemeente Deurne strooizout 
beschikbaar gesteld. Martien Slaats beheert de zoutbak. Jaarlijks evalueert deze groep haar 
activiteiten en indien gewenst worden deze aangepast. In 2015 is er gelukkig weinig noodzaak tot 
strooien geweest. 
 
  



NL Doet Actie: “Schoon Liessel” 
 
Ook dit jaar had de Dorpsraad een klus aangemeld bij de site van NL Doet, onderdeel van het 

Oranjefonds. Er was subsidie ontvangen om de schuilhut en picknickset aan de Hoekseweg op te 

knappen, schoon te maken en van een nieuw likje verf te voorzien. We hebben met een clubje 

vrijwilligers hieraan hard gewerkt! Daarnaast werd in de omgeving het zwerfafval opgeruimd. Wij 

waren tevreden over het resultaat ondanks het feit dat het een regenachtige dag was, evenals vorig 

jaar met NL Doet. 

Deurne Actiedag 
 
Op 20 juni 2015 heeft de gemeente wederom een actiedag georganiseerd omdat deze in 2014 een 

groot succes was. Op deze dag konden allerlei klussen in de openbare groene ruimte uitgevoerd 

worden. Verenigingen werden opgeroepen om zich hiervoor in te schrijven en met hun leden hieraan 

mee te werken. De verenigingen hebben hiervoor een financiële bijdrage per persoon per dagdeel 

ontvangen. 

 

Speelveld Hulsbos/Banierveld 

 

Een groepje betrokken bewoners aan de Hulsbos heeft het initiatief opgepakt om het speelveldje aan 

te passen aan de behoeften van de bewoners. Nieuwe speeltoestellen en ruimte om samen aan de 

tafel te zitten en te buurten. In samenspraak met de Dorpsraad, ondersteuning van de gemeente en 

daarnaast een subsidie, hebben ze dit zelf kunnen realiseren en gaan zij dit ook in de toekomst 

onderhouden. Een heel mooi resultaat! 

 

Afvalbakken voor hondenpoep 

 

Er zijn twee afvalbakken voor hondenpoep in Liessel geplaatst op de hoek Sint Servatiusstraat/ 

Zandstraat en dichtbij sportpark De Smeltkroes. Dit naar aanleiding van vragen die bij de Dorpsraad 

en bij de gemeente waren binnengekomen. De gemeente Deurne heeft de bakken aangeschaft en ter 

beschikking gesteld. Het plaatsen hiervan is gedaan door vrijwilligers. Het onderhoud en het ledigen 

van de bakken heeft de gemeente Deurne voor haar rekening genomen.  

 

Koninklijke onderscheidingen 

 

Op 24 april zijn tijdens een speciaal bijeengeroepen vergadering van de besturen van de KBO, de 

Dorpsraad en Ons Plekske, de heren Jan Verberne en Henk van Otterdijk verrast met een koninklijke 

onderscheiding. Dit gebeurde allemaal in de vroege ochtend in “Ons Plekske” in samenzijn van 

Burgemeester Mak en wethouders, de echtgenoten en families van Jan en Henk,  hun vrienden en 

diverse bestuursleden.   

Als Dorpsraad zijn we erg blij dat onze inspanningen en met name die van Harrie Martens en Henk 

Hikspoors tot dit positieve resultaat hebben geleid en natuurlijk ook met dank aan de bijdragen van 

de verenigingen waar Jan en Henk in het bestuur zitten of hebben gezeten. 

 

  



KBO 
 
Tussen KBO en de Dorpsraad vond enkele malen overleg plaats met betrekking tot knelpunten en/of 
wensen aangaande ouderen, zoals bijvoorbeeld oversteekplaatsen voor ouderen rond De Gasterij. 
 

Dementievriendelijk Deurne ook in Liessel 

Met een kleine groep van betrokkenen waarbij KBO, Dorpsraad, Ons Plekske, Parochieraad, LEV en 

GGD vertegenwoordigd waren, is er gesproken over het thema: Dementievriendelijk Deurne. Wat 

houdt dit in? En hoe kunnen we hier ook in Liessel aan werken? Hoe werken we hier onbewust al 

aan? Dit waren de vragen die voornamelijk besproken zijn. Aan dit overleg zal een vervolg worden 

gegeven in 2016. 

Tijdens de themamiddag van de KBO op 15 oktober jl. in de Kastanje is er ook aandacht besteed aan 

het onderwerp dementievriendelijk Liessel.  

 

Dodenherdenking 

 

Ook dit jaar heeft Dorpsraad Liessel weer een krans gelegd bij het monument voor alle slachtoffers 

van de WO II namens alle bewoners van Liessel. 

PostNL pakketpunt 
 
In april is er wederom een delegatie van PostNL in Liessel geweest om te kijken of in ons dorp een 

pakketservicepunt van PostNL gevestigd kan worden. Deze mensen waren hier erg positief over in 

een gesprek met enkele Dorpsraadsleden.  

Op 16 september ontvingen wij een telefoontje van de regiomanager van PostNL dat de kogel door 

de kerk was! Ook Liessel gaat haar Pakketservicepunt van PostNL krijgen! Onze aankondiging 

hierover in Rond de Toren bleek toch te vroeg geplaatst. Op dit moment zijn er nog geen zichtbare 

acties uitgevoerd met betrekking tot een PostNL Pakketservicepunt. 

Subsidies 
  
In 2015 heeft de Dorpsraad de volgende subsidies kleinschalige evenementen toegekend: 

 € 250,= aan stichting Belsa voor sportmaterialen voor jong en oud 

 € 250,= aan het Sint Nicolaascomité  

 € 125,= aan de Leyselse Aaftere  

 Dorpsraad Liessel heeft een kleine bijdrage toegekend aan het onderhoud van de AED, die hangt 
bij de kantine van de Tennisclub. Dit vanwege het feit dat ook andere mensen deze AED kunnen 
gebruiken, indien nodig. 

 
Bijgewoonde bijeenkomsten, vergaderingen, acties, evenementen e.d. in 2015 m.u.v. de 
Dorpsraadvergaderingen:  
Januari: verg. m.b.t. nieuwe gebiedsvisie/geurverordening, receptie Prins Carnaval 
Februari: verg. projectgroep nieuwe gebiedsvisie/geurverordening, breed jeugdoverleg, CPO info 
Maart: NL Doet activiteit, CPO bijeenkomst 
April: PostNL bezoekt Liessel, bijwonen uitreiking Kon. onderscheiding, infoavond gezondheid en intensieve veehouderij 
Mei: bijwonen dodenherdenking, bijeenkomst LEV groep m.b.t. aanvraag subsidie  
Juni: CPO bijeenkomst 
Juli: keukentafelgesprek met ver. Kleine Kernen Noord Brabant en dorpsraden uit de omgeving 
September: breed jeugdoverleg, gezamenlijk overleg KBO/Ons Plekske/Dorpsraad 
November: gebruikersverg. De Kastanje, bijeenkomst Leefbaar Brabant recht om uit te dagen, bijeenkomst zorg om zorg 


