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Deze nieuwsbrief verschijnt onregelmatig. Vragen? Stuur een mail naar info@leveroy.net.
Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief: ik meld me aan voor de nieuwsbrief.

Kerst en Oud en nieuw in coronatijd

Apart en toch samen

Wie had in januari ooit gedacht dat we dit jaar in zo’n afzondering van elkaar moeten afsluiten. Toch
is dat nu nodig om het virus dat zoveel ziekte en ook dood veroorzaakt in te dammen. We willen dit
jaar graag met lichtpuntjes afsluiten. Door een gezamenlijke actie in het dorp krijgen alleen wonende
ouderenrond in het dorp rond de kerst iets lekkers bij de deur. Eenzaamheid heffen we er niet mee
op, we laten mensen wel weten dat er aan ze gedacht wordt.
Deze nieuwsbrief gaat vergezeld met een pakket sterretjes. Daarmee kunnen we heel Leveroy op 31
december om middernacht uur verlichten. Passend bij deze coronatijden: Apart en toch samen.

Wat hield de gemeenschapsraad dit jaar bezig?

In elk geval de gevolgen van de coronapandemie, vooral voor de ouderen in het dorp en de gevolgen
van gemeentelijke maatregelen op de leefbaarheid en toekomst van Leveroy. Ook zagen we het
actieve en sociale leven in ons dorp door corona vrijwel tot stilstand komen met een kleine en
tijdelijke opleving in de zomer. De groei met nieuwe inwoners in de nieuwbouw van Tarwe en Gerst en
in de oudbouw die na verkoop van eigenaar wisselden.

Wat misten we dit jaar?
We misten bijvoorbeeld de avonden in mei van de fanfare met een programma van muziek en een
nieuwe film van Peter Crins, de jaarlijkse kermis, festivals zoals in eerdere jaren Outrageous en het
Beekfestijn, voetbaltrainingen en -wedstrijden, lezingen, uitstapjes en vieringen van Zij-Actief, de
Zonnebloem en senioren, het Inloopcafe, zingen met Milagri en nog veel meer.

Wat kon wel?
Dat was in elk geval wandelen in, door en rond het dorp en het voedselbos, de restauratie van de St.
Servaaskapel bij Houbenhof waar een groot deel van het jaar een kleine groep elke woensdag aan
werkte, tennissen en de activiteiten van Jong Nederland op het sportcomplex, de alternatieve
kermiskoers in juli, de nieuwe buurt die samen een kerstboom met lichtjes regelden ……… Leveroy
blijft actief en creatief.

Wist je dat:


de sanering van ’t Huitje klaar is en dat voor de definitieve afronding nog wat hobbels genomen
moeten worden;



in januari het Mobiliteitsplan Nederweert 2020 door de gemeenteraad is goedgekeurd maar dat
ondanks onze inspanningen de verkeersveiligheid in de Dorpstraat en Kerkstraat er (voorlopig)
niet in voorkomt;



in het Mobiliteitsplan wel iets gedaan gaat worden aan de hoge snelheden bij de kruising
Kapelstraat/Kerkveldstraat en Dorpstraat en gevaarlijke situaties bij de T-kruising
Deckerstraat/Kelperweg, we weten alleen nog niet wanneer;



de gemeenteraad in april het besluit nam dat vanwege een grotere kans op longontstekingen 1,5
km rond geitenbedrijven geen nieuwe plannen meer gemaakt mogen worden voor activiteiten
waar mensen bij betrokken zijn, zoals nieuwe woningen, kinderopvang, dagopvang, zorg, e.d.



dat beleid heel Leveroy treft, omdat de hele kern binnen 1,5 km van het geitenbedrijf aan de
rand ligt en dat dat een aantasting van de leefbaarheid en toekomst van het dorp is;



er alleen op de Leiverse Velden en Haver gebouwd kon worden, omdat dat deel al te ver in de
voorbereiding was om nog teruggedraaid te kunnen worden;



we met de gemeente hierover in gesprek zijn, omdat dat besluit niks verandert aan de
gezondheidsrisico’s voor de inwoners en wel de ontwikkeling van het dorp schaadt;



we net als voorgaande jaren reclame hebben gemaakt voor de verenigingen van Leveroy die
meededen aan de Rabo Clubactie;



met een grote bijdrage uit het dorp en een klein beetje van de gemeente de Heerbaan met 2
lantarenpalen nu een beetje beter verlicht is.

Wat hield de gemeenschapsraad nog meer bezig?
Net als andere besturen van andere verenigingen en clubs bestaat de gemeenschapsraad uit steeds
minder mensen. Eind 2019 stelden we ons de vraag wat de rol van gemeenschapsraad voor het dorp
is en hoe we die het beste kunnen uitvoeren in plaats van op zoek te gaan naar aanvulling.
Corona maakte van 2020 een ander jaar. Die vragen zijn er nog steeds. Maar …


We zijn trots op het dorp, de verenigingen, de organisatiekracht, de behulpzaamheid.



Opkomen voor de belangen en toekomst van het dorp bij de gemeente blijft nodig. Het is een
kwestie van geduld en lange adem met vooral kleine stapjes op weg naar het gewenste resultaat.



Het meest is te bereiken samen met mensen in het dorp die zelf aan de slag zijn.



Het dorp en de toekomst ervan zijn gebaat is bij samenwerking tussen deze mensen, het
gemeenschapshuis, verenigingen en gemeenschapsraad.



In dit coronajaar hebben we niet kunnen peilen hoe over meer samenwerking gedacht wordt en
hoe dat er uit zou kunnen zien. We pakken dit op wanneer ontmoeting en persoonlijk contact
weer zonder risico’s mogelijk zijn.

Wij wensen jullie en je familie een gezond 2021

