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NIEUWS VAN DE DORPSRAAD 

 

 
 

Op 3 november hebben we onze jaarvergadering kunnen houden. 

Er werd een overzicht gepresenteerd van de onderwerpen die in 2020 en 2021 

ons bezig hielden en houden.  

I.v.m. tijdgebrek zijn niet alle onderwerpen tijdens de openbare vergadering 

aan de orde kunnen komen. In de notulen van de jaarvergadering 3-11-2021 

worden niet behandelde onderwerpen nader toegelicht. 

Actueel zijn de activiteiten rond de uitkijktoren Eikenlaan/Leegveld, de 

Regionale Energie Strategie, het GVVP ofwel het gemeentelijk vervoersplan, 

herinrichting Mgr. Berkvensstraat met oversteek ter hoogte van de Kieboom 

en maatregelen met betrekking tot de snelheidsbeperking Hoofdstraat inclusief 

pogingen het doorgaand verkeer dat de Biezendreef negeert te verminderen. 

Op 1 december, onder voorbehoud van eventueel gewijzigde corona 

maatregelen, ontvangen  we, op onze besloten vergadering burgemeester Greet 

Buter, we zien uit naar de uitwisseling van ideeën over het bestuur en beleid 

in Deurne en in het bijzonder de positie van de kerkdorpen. 

Over dat laatste gaat ook de intentieverklaring Dorps-en wijkraden die ons is 

voorgelegd maar die nog onderwerp van discussie is die verder gevoerd wordt 

op een bijeenkomst in de Walsberg op 29 november. 

Tijdens de jaarvergadering werd ook het financieel jaarverslag door onze 

penningmeester toegelicht en de kascontrole commissie aan het woord gelaten; 

alles bleek keurig in orde maar er werd opgemerkt dat de positie van Rond de 

Toren niet vermeld was. Gerard Hendriks danken we voor zijn 2 jaren 

kascontrole, hij wordt opgevolgd door Peter van der Tol, Fridy Smits is ook 

volgend jaar weer van de partij. 

Martien Slaats en Henk Hikspoors gaven aan hun activiteiten voor de 

dorpsraad graag te willen voortzetten tijdens een nieuwe termijn hetgeen in 

dank aanvaard wordt. 

Na de pauze werd de film -Liessel 75 jaar bevrijd- en een film over het 

Vredesvuur Peelgemeenten gepresenteerd door Jan van Eijk, beelden die door 

allen die de historie van Liessel een warm hart toedragen met interesse 

werden beleefd. 

Gezien de her opgeleefde coronaperikelen doen we maar even geen uitspraken 

over definitieve vergaderwijzen, volg hiervoor ook maar onze website en 

facebook. Contact; via dorpsraadliessel@hotmail.com. 

 

 

http://www.dorpsraadliessel.nl/
mailto:dorpsraadliessel@hotmail.com


Stichting Dorpsraad Liessel  

www.dorpsraadliessel.nl – dorpsraadliessel@hotmail.com 

 

http://www.dorpsraadliessel.nl/
mailto:dorpsraadliessel@hotmail.com

