Nieuwsbrief 1

Op 20 september 2021 ging de omgevingsdialoog van start over de ‘Lieshoutse heide’, het gebied ten
noorden van Mariahout. In vijf avonden bespreken inwoners en andere gebruikers van het gebied hoe ze hun
omgeving zien, nu en in de toekomst. Samen tekenen we een toekomstbeeld waarin de wensen van de buurt
centraal staan. Als onderdeel daarvan verkennen we of daarin een plaats is voor grootschalige duurzame
energie, zoals zonneparken of windmolens. En zo ja, welke spelregels daarvoor dan moeten gelden.

De eerste avond

De eerste avond was voorbereid voor het schetsen van het
gebied zoals het nu is. Wat zijn de knelpunten, wat zijn de
kwaliteiten? Voordat we konden beginnen kwamen er echter
veel vragen en zorgen op tafel. Het eerste deel van de avond
is vooral gepraat over windmolens en de grote weerstand die
veel van de buurtbewoners daartegen hebben. De boodschap
was helder: windmolens zijn voor veel inwoners
onbespreekbaar. Ook was er wat onduidelijkheid over de dialoog: gaat de gemeenteraad wel luisteren?
Zijn er al plannen in de maak die nog niet openbaar bekend zijn? Deze vragen en standpunten zijn
uitgebreid besproken. De deelnemers hebben afgesproken dat ze aan het eind van de dialoog een zo sterk
mogelijk signaal aan de politiek willen sturen met hun meningen en voorkeuren over het gebied. Ook
moet het mogelijk zijn dat mensen van mening verschillen: dat schrijven we dan ook gewoon op.
We hopen dat de uitkomst is dat er in de politiek echt geluisterd wordt naar wat er tijdens de dialoog op
tafel komt.

Een gebied vol kwaliteiten

Rust en ruimte, onthaasten

Op een kaart heeft iedereen aangegeven waar ze wonen,
er is een mooie spreiding over het gebied en vlak
daarbuiten. Op een andere kaart plakten we groene
briefjes met kwaliteiten en rode briefjes met problemen
die in het gebied spelen.

open landschap, uitzicht
Balans natuur – agrarisch
Saamhorigheid, voor elkaar zorgen
Oud buurtschap, buurtgevoel
Vrijheid, je gang kunnen gaan
Bossen, biodiversiteit

Wat overheerst tijdens de avond is een gevoel van
trots op het gebied. Natuurlijk zijn er problemen, maar
mensen zijn vooral erg blij om hier te wonen. Dat is
heeft maatschappelijke redenen: er is een groot

Verkeersoverlast / verkeersveiligheid

‘samen’ gevoel, mensen weten elkaar te vinden en

Rommelig door veel functies

helpen. En het komt door de ruimte: het open

VABs en verwaarloosde bebouwing

landschap met een mix tussen agrarisch en natuur,

Afvaldumping

afgewisseld met bos en buurtschappen. Dat beeld

Levenloos landschap bij grootschalige

nemen we mee naar volgende sessies, waarin we kijken

landbouw, dreigende industrialisatie

naar de toekomst van het gebied.

Volgende bijeenkomst
De volgende keerOp maandag 4 oktober komen we weer bij elkaar, om 19:30 bij In de Hei.
U kunt alvast nadenken over de vraag wat u graag verbeterd of veranderd zou willen zien in de toekomst.
We hopen u dan allemaal weer te zien!

