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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. Je kunt
ook mailen naar info@leveroy.net dat je de nieuwsbrief wilt krijgen.

Inloopcafé

Vrijdag 17 juli gingen het Inloopcafé en de Leesservice in de Pestoeërskoel weer van start, voor het
eerst sinds de corona uitbraak. Deze keer ging het vooral om elkaar ontmoeten, rekening houdend
met 1,5 m afstand. Er waren geen activiteiten. Dat er behoefte aan was, bleek uit de opkomst.
Vanaf augustus is het Inloopcafé weer elke 2e en 4e vrijdag van de maand van half 2 tot half 4 open.
Op verzoek van de aanwezigen in juli wordt bekeken of, en zo ja welke activiteiten gestart kunnen
worden. Ook dan geldt de 1,5 m afstand. Meld van te voren bij Annie en Har van Roij als je wilt
komen. Dit kan telefonisch: 0495-651687 of per email: familie vanroij@hotmail.com. Dit om te
voorkomen dat er meer mensen komen dan er ruimte is met die 1,5 m. Voor het uitzoeken en ruilen
van boeken kunnen bij de Leesservice 2 mensen tegelijk terecht.

Welkom voor de bewoners van de Leiverse Velden

Alle nieuwe woningen op de Leiverse Velden zijn nu wel bewoond, voor een groot deel met bewoners
die nieuw zijn in Leveroy. Hen verwelkomen we in ons dorp. Wanneer corona dat toelaat, hopen we in
de toekomst kennis te kunnen maken met degenen die daar zelf ook prijs op stellen. Zijn er nu al
vragen, stuur dan een mail naar info@leveroy.net.

Beperking nieuwbouw in Leveroy

Rond 1500 m van een geitenbedrijf blijken mensen vaker een longontsteking te krijgen. Het risico is
het grootst tot 500 m. Daarna wordt het snel minder. Daarom staat de provincie Limburg geen
uitbreiding of start van nieuwe bedrijven meer toe. In april besloot de gemeente Nederweert
daarbovenop geen nieuwbouw meer toe te staan binnen een straal van 1500 m rond een
geitenbedrijf. Dat treft de hele kern van Leveroy. Die ligt binnen 1500 m van het bedrijf op de
Bergenweg. Daarom geldt voor de Leiverse Velden en de Haver een uitzondering. De gemeente
bekijkt de stop opnieuw als halverwege 2022 de resultaten bekend zijn van een vervolgonderzoek
naar de oorzaken van deze longproblemen. De gemeenschapsraad is van te voren over deze bouwstop
geïnformeerd, echter niet bij de besluitvorming betrokken.
We hebben B&W in een brief laten weten dat:
-

de bouwstop niets verandert aan de gezondheidsrisico’s voor de inwoners nu;

-

het ons te lang duurt als pas vanaf 2022 nagedacht gaat worden over echte oplossingen, we
willen geen bouwstop die nog vele jaren kan duren;

-

Jongen projectontwikkeling op vrijwel alle niet bebouwde kavels een optie heeft en dat
anderen met nieuwbouwplannen in Leveroy daardoor geen kans meer maken;

-

er opnieuw geen zicht is op nieuwbouw van betaalbare (en levensloopbestendige) woningen
voor starters, senioren en eenpersoonshuishoudens;

-

het zelfs de vraag is of in het bestemmingsplan zulke woningen zijn toegestaan, ook zonder
bouwstop en opties van Jongen.

Half oktober is er een overleg tussen de gemeenschapsraad en wethouder Koolen over deze vragen.

Houbenkapelke
Enkele inwoners van Leveroy ontfermen zich al maanden over de restauratie van het kapelletje bij
Houbenhof. Het is leeggehaald en schoongemaakt. Het dak was verzakt, de resten ervan zijn
verwijderd. Het is nu weer opgebouwd met originele pannen. De muren zijn schoongespoten, de
voegen uitgefreesd en opnieuw gevoegd. Elke woensdag wordt er verder aan gewerkt.
Niet alleen het kapelletje ook de directe omgeving is aangepakt. Het hekwerk eromheen is omgelegd
zodat wandelaars straks het kapelletje kunnen bezoeken. De beeldbepalende bomen ernaast hebben
een grote onderhoudsbeurt gehad. Het is bijzonder om de holle stammen te zien. Desondanks blijken
de bomen kerngezond te zijn. Zie de foto’s.

kapelletje en bomen 24 juni

kapelletje en bomen 15 juli

Voedselbos op natuurlijke wijze beheerd

De in het najaar geplante bomen en struiken in het voedselbos zijn goed aangeslagen. Niet iedereen
die er langs loopt is blij met wat er nu te zien is. Het ‘onkruid’ staat huizenhoog en het lijkt een
wildernis waar de aanplant uit het najaar het tegen aflegt. Toch is dat niet zo. Het voedselbos wordt
op een natuurlijke manier beheerd volgens de principes van de permacultuur. De grond wordt zoveel
mogelijk met rust gelaten. Het onkruid dat er nu staat, beschermt tegen hitte en uitdroging. De regen
die er valt, wordt beter vastgehouden. In het najaar wordt die laag gemaaid en blijft het maaisel
liggen om planten te beschermen tegen kou en vorst. Het is een manier van werken die weinig bekend
is. Het doel blijft om er een bloeiend voedselbos van te maken.

Verlichting op de Heerbaan
Voor wie het nog niet gezien heeft, de Heerbaan is tussen de Liesjeshoek en de Graanmolen die naar
de sportvelden gaat, 2 lantarenpalen rijker. Er zijn al blije gebruikers gesignaleerd, die in winterdagen
niet meer in het donker hun rondje hoeven te lopen.

