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Woensdag 14 oktober 2015 
 
Aanwezig:  
Emmy Thijssen, Harrie Martens, Ben van Hal, Jaklien Verbaarschot, Danny Derix, Wim en Lies 
Wijnen, Theo Aarts, Irene Bijsterveld, Ger Meulendijks, Piet Vlemmix, Ingeborg Uitentuis, Wout van 
Lieshout, Maria van Eijk, Rian Crooijmans. 
Afwezig (met kennisgeving):  
Els Rijnders, Martien Slaats, Henk Hikspoors, Ruud Berkers, Geert van Someren, Cor Slaats, 
Mariëlle Zwakhoven. 
               
 
1. Opening en mededelingen 
Emmy opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen van harte welkom.  
Mededelingen: 

 Er heeft een “keukentafelgesprek” met Vereniging Kleine Kernen en buurdorpen plaats-
gevonden op 1 juli jl. We hebben met elkaar gesproken over de zaken waar we als dorp mee 
bezig zijn. Als Dorpsraad zijn we aangesloten bij de Vereniging Kleine Kernen.  

 De LEV groep heeft in het voorjaar wijkscans uitgevoerd. De resultaten zullen binnenkort door 
de LEV groep worden gepresenteerd.  

 De Dorpsraad is betrokken geweest bij het vernieuwen van het speelveld Banierveld/Hulsbos. 
De buurt heeft bij de Dorpsraad aangegeven dat ze voor subsidie in aanmerking zouden 
willen komen. Ze hebben hiervoor een zelfstandige vereniging opgestart en in samenwerking 
met de gemeente en een subsidie van het Lijssels Potje, hebben ze nieuwe speeltoestellen 
kunnen plaatsen. De vereniging gaat dit speelveldje zelf bijhouden. 

 Er zijn vragen gesteld op de jaarvergadering en in de loop van dit jaar aan de Dorpsraad 
o Voorrangssituatie Mgr. Berkvensstraat. Voorstel wat aangedragen is, het plaatsen van 

bordjes met voorrang bij de wegversmalling, krijgt geen medewerking vanuit de 
gemeente. Zij geeft aan dat de bordjes juist niet bevorderlijk zijn voor de 
snelheidsremming.  

o Aanvraag van een invalideparkeerplaats bij De Gasterij. Nu zijn er drie parkeer-
plaatsen, door het maken van een invalideparkeerplaats hebben we nog maar twee 
parkeerplaatsen. Er heeft overleg plaatsgevonden met de fysio- en huisartspraktijk. Er 
is uiteindelijk besloten om geen invalideparkeerplaats aan te vragen. 

o Aanvraag hondenafvalbak Nieuwstraat. Deze aanvraag is nog niet gehonoreerd. De 
gemeente geeft aan dat het “dubbelop” is omdat hier ook een hondenuitlaatterrein is, 
wat periodiek geschoond wordt. De Dorpsraad gaat toch kijken of de hondenafvalbak 
geplaatst kan worden, gezien de positieve ervaringen op andere plekken. 

o Er zijn ook vragen gesteld over het fietspad bij het nieuwe bedrijventerrein van Knapen 
in Deurne. De gemeente heeft het fietspad terug gelegd om ruimte te geven aan de 
vrachtauto’s, die anders moeilijk de weg op kunnen rijden.  

o Het plaatsen van een straatnaambord bij De Gasterij, Pater Aartsplein, omdat de 
ambulance moeite heeft om het Pater Aartsplein te vinden. Deze vraag is nog niet 
neergelegd  bij de gemeente. 

o Er zijn vragen gesteld over het maaien van Johannes Kruiskruid en distels in de 
bermen. De gemeente is niet meer verplicht deze “on”kruiden te maaien, en doet dit 
dus ook niet meer. 

o Vraag met betrekking tot de voorrangssituatie op Astens grondgebied, voorbij het 
viaduct. Dit ligt bij de gemeente Asten en niet bij gemeente Deurne. Daarnaast hebben 
we een oproep gedaan in Rond de Toren aan bewoners in de buurt van A67 om 
klachten van geluidsoverlast te melden. Hierop hebben we maar één reactie gekregen 
en zijn hier daarom niet op verder gegaan. 
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o Een vraag gekregen over het verfraaien van het groenperk Oude Molen/Molenweg. 
Hierin zijn nog geen verdere stappen gemaakt. 

o We hebben wel twee hondenafvalbakken gerealiseerd, één bij de Smeltkroes en één 
in de Sint Servatiusstraat. Men vindt dit echt een verbetering. 

o Werkgroep Liessels Historisch Erfgoed is druk bezig met informatiebordenproject. 
Daarnaast heeft men de Leysselse Aaftere georganiseerd, welke afgelopen zondag 
heeft plaatsgevonden. 

o Er is overleg geweest met wethouder Verhees met betrekking tot de Eikenlaan. Deze 
weg wordt in 2016 aangepakt. Er is vertraging opgetreden vanwege kosten-
verhogende problemen (waterleiding/asbest).  

o De Gemeente zal met de parochieraad overleggen hoe het Pastoor Pigmanspad kan 
worden aangepakt. 

o De Dorpsraad heeft in Rond de Toren aangekondigd dat er een PostNL 
pakketservicepunt bij Jan Linders ingericht zou worden. Dit was enigszins voorbarig 
omdat Jan Linders zelf nog niet op de hoogte was, maar PostNL gaat in gesprek met 
Jan Linders. De Dorpsraad hoopt dat het PostNL pakketservicepunt  dit jaar nog 
gerealiseerd kan worden. 

o Het kruisbeeld op de markt is netjes opgeknapt. Het beeld was in zeer slechte staat. 
Gemeente Deurne heeft dit zelf opgepakt. 

o Recreatieve wandel/mountainbikepaden zijn altijd onder onze aandacht. 
o Er ligt een plan met betrekking tot openbare verlichting in Deurne. Zijn er opmerkingen 

op dit plan, dan hoort de Dorpsraad dat graag. 
o In de vorige openbare vergadering is gesproken over het runnen van een 

oliebollenkraam tijdens Liessel kermis door de verenigingen. Dit was niet nodig omdat 
een professionele oliebollenkraam zich had aangemeld. 

o Op 21 september jl. heeft het Breed Jeugdoverleg plaatsgevonden, waarin zaken van 
de verschillende verenigingen in Liessel afgestemd worden.  

o Er liggen flyers klaar voor de Mantelzorgdag en het Mantelzorgcompliment, er kan 50 
euro aangevraagd worden via de gemeente Deurne. Dit moet dus wel zelf door de 
mantelzorger aangevraagd worden. De Mantelzorgdag zal op 10 november a.s. in De 
Gasterij worden georganiseerd. 

o Binnen gemeente Deurne wordt aandacht geschonken aan het dementievriendelijk 
maken van de gemeente. Morgen zal er aandacht besteed worden bij de 
themabijeenkomst van de KBO,  hoe Liessel dementievriendelijk gemaakt kan maken. 
De bijeenkomst is van 14.00 tot 16.00 uur. 

o Geert van Someren heeft tijdens zijn zitting in de Dorpsraad het realiseren van een 
uitkijktoren als project onder zijn hoede gehad. Hij heeft het weer onder de aandacht 
bij de heer Daandels gebracht en hoopt dat het uiteindelijk toch gerealiseerd gaat 
worden met de hulp van subsidiepotjes!. 

o Er zijn nog twee inloophalfuurtjes van de Dorpsraad gepland, namelijk op 4 november 
en 9 december. Iedereen is van harte welkom! 

 
 
2. Notulen openbare vergadering d.d. 4 maart 2015  
Helaas is alleen de agenda doorgestuurd naar iedereen en niet de notulen.  
Blz. 1 geen commentaar. 
Blz. 2 geen commentaar. 
Blz. 3 geen commentaar. 
De notulen zijn bij deze goedgekeurd. 
Parkeerprobleem De Gasterij. Destijds is de gemeente Deurne met Prodas overeengekomen om 
auto’s van medewerkers in de kelder te parkeren. Wout van Lieshout vraagt hoe dit nu zit. De 
kelder is helaas geen openbare parkeerplaats. 
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3. Rondvraag 

 Rian van Loon. Facebookpagina: als er een vergadering is, graag ook gebruik maken van 
Facebook door een aankondiging van de vergaderingen te plaatsen. Emmy geeft aan dat dit 
een goede tip is. 

 Ger Meulendijks: blijven de gele en rode wandelroutes bestaan, en worden deze dan ook 
bijgehouden? Maria van Eijk geeft aan dat deze inderdaad behouden worden. Men is bezig 
om deze goed bereikbaar te houden. Mocht er hulp nodig zijn, dan hoort Emmy dit graag. 

 Irene Bijsterveld: het bordje van de invalideparkeerplaats voor de kerk wordt regelmatig 
omver gereden. Misschien kan dit bordje iets verplaatst worden zodat het paaltje niet elke 
keer omver gereden wordt. Emmy zal dit aan de gemeente vragen. 

 Rian van Loon: het is niet mogelijk om met de rolstoel van de kerk/Mgr. Berkvensstraat over 
te steken naar De Kastanje. Ook op andere plaatsen is dit niet mogelijk. Emmy zal de 
gemeente vragen om op de diverse plaatsen “glooiende verlagingen” te maken.  

 
4. Kennismaking met Frans Beijers, wijkagent, en presentatie aandachtspunten met    

        betrekking tot inbraakpreventie 
 
De wijkagent staat voor veiligheid en leefbaarheid van de wijk. 
Landelijk politienummer: 0900 8844, bij spoed 112 bellen. 
 
Plaatsgevonden in Liessel vanaf oktober 2014 tot nu: 
274 incidenten, 11 woninginbraken, 9 fietsen weggehaald, 3 auto’s weggehaald, 13 maal 
ruzie/twist, 1 huiselijke twist, 4  maal afsteken vuurwerk, 1 maal overlast jeugd. 
 
In Liessel hebben we het meeste last van de gelegenheidsinbreker. 
De inbreker overweegt bij inbraak: toegankelijkheid, de buit en de pakkans. 
 
Buurt-apps zijn zeer doeltreffend. Frans Beijers vraagt de Dorpsraad om dit eens te bekijken voor 
Liessel. Frans wil hier graag aan mee helpen.  
 
Maria van Eijk vindt het fijn dat ze een reactie terugkrijgt na contact te hebben opgenomen met de 
politie met betrekking tot een melding. Ze vindt het moeilijk om de afweging spoed/niet spoed te 
maken. Frans Beijers geeft aan dat normaal gesproken de politie feedback geeft aan degene die 
een melding doet. Voor melding van verdachte zaken mag je 112  bellen, geeft Frans aan. 
 
5. Presentatie CPO plan door Roy Heinen en Daan Verhoeven 
. 
Facebook pagina / www.iedereen kan bouwen.nl 
 
Emmy dankt de heren voor de toelichting en uitleg. De Dorpsraad hoopt dat er zich meer 
gegadigden zullen melden. De impressie van de huizen en de prijzen komen op de site. 
Contacten vanuit de Dorpsraad lopen via Ben van Hal.  
 
Theo Aarts stelt voor om de situatieschets in Rond de Toren te plaatsen. De links kunnen in ieder 
geval vermeld worden. Emmy geeft aan dat er wordt afgestemd wat in Rond de Toren kan 
worden vermeld. 
 
6. Sluiting 

 
Emmy dankt iedereen voor hun komst en inbreng en sluit de vergadering om 22.00 uur. 

 


