
Een document van woCom, samen met inwoners, Dorpsraad Lieshout, Bewonersraad Laarbeek, de Zorgboog, Coöperatie Tot uw Dienst,  
de dorpsondersteuner in dienst van de LEVgroep en de gemeente Laarbeek.

Het dorp Lieshout ligt in de provincie Noord-Brabant. 
Lieshout maakt deel uit van de gemeente Laarbeek. Tot 
1 januari1997wasLieshouteenzelfstandigegemeente,
bestaandeuitdedorpenLieshoutenMariahout.Op  
1 januari2021teldeLieshout4.283inwoners.

Lieshoutstaatvooralbekendomdebierbrouwerijvan
Bavaria.Delokalevestigingvanhetbedrijfligtopbedrijven-
terreindeStater,waarookhoutbewerkingsfabriekMerkel-
bachenlichteindustrieisgevestigd.Verderheefthetdorp
eendorpsstraatmetkarakteristiekepandenenwinkels.Op
DeHeuvel,hetcentraledriehoekigeplein,bevindtzicheen
muziekkioskeneenpomp.Detweemolensvormenook
eenmooivisitekaartjevoorLieshout.Voormolen‘DeLeest’
staathetnationalemonument‘DeMulder’.Hetkunstwerk
‘Accretio’istevindenopderotondebijBavaria.

TenzuidenvandebebouwdekomvanLieshoutloopthet
Wilhelminakanaal,metdaarlangseenfietspad.Hetkanaal
doorsnijdtdeoudeagrarischebuurtschappenDeense
HoekenAchterbosch.VlakbijhetAchterboschligtnatuur-
gebieddeRuweeuwsels.Hetgebiedstaatbekendomde
grotemuur(eenkruidachtige,vasteplantuitdeanjerfami-
lie)endeuitbundigbloeiendebosanemoon,diebeidezeld-
zaamzijnindezeregio.Hetgebiedwordtbeheerddoorhet
BrabantsLandschapenisvrijtoegankelijk.Inhetnoorden
vanLieshoutbevindtzichdeoudebuurtschapBeemdkant
entenoostenvanLieshout,opdegrensmetAarle-Rixtel
enBeekenDonk,looptdeGoorloop.In2007isdaareen
natuurontwikkelingsprojectuitgevoerd.VanuitLieshoutzijn
wandeltochtenuitgezetzoalshet‘RondjeLaarbeek’ende
‘Pioniersroute’,eenwandeltochtnaarMariahoutenterug.

Metdemaatregelendieweindezevisiebeschrijven,willen
weersamenvoorzorgendatLieshoutaantrekkelijkblijft
omintewonen.

Analyse

Aan de 

bewoners van 

dit adres

Hoe is het gesteld met de bebouwde omgeving in Lieshout? En met 
de leefbaarheid? Wat zijn de sterktes en zwaktes en waar liggen 
bedreigingen en kansen? Vanaf begin 2021 hebben verschillende 
mensen hier in een werkgroep over nagedacht. 

Via diverse kanalen kreeg iedere inwoner van Lieshout de kans deel 
te nemen aan de werkgroep. De werkgroep bestond uit inwoners 
van Lieshout (zowel huurders als woningeigenaren), vertegenwoor
digers van Dorpsraad Lieshout en Bewonersraad Laarbeek, 
een mede werker van de Zorgboog, vertegenwoordiging van 
Coöperatieve Vereniging Tot uw Dienst, medewerkers van woCom, 
medewerkers van de gemeente en de LEVgroep. Hieraan vooraf
gaand hebben 157 personen gehoor gegeven aan onze oproep voor 
het invullen van een vragenlijst. De resultaten uit deze vragenlijst 
hebben we gebruikt als input voor de sterktezwakte  analyse. Deze 
analyse gebruikte de werkgroep vervolgens tijdens een interactieve 
bijeenkomst voor het formuleren van een visie op wat inwoners en 
partijen samen willen bereiken. En daarbij werden meteen maat
regelen bedacht.

Ditdocument,degebiedsvisie,iseen
samenvatting van de uitkomsten. Met 
eenkorteomschrijvingvandevisieen
het uitvoeringsprogramma. Het doel 
vandegebiedsvisieisomtekijkenwat
goedgaat,watbeterkanenhoewedat
samengaanbereiken.Hierbijkomen
onderwerpenaandeordediete
 maken hebben met participatie (deel-

name)doorenzorgvoorbewoners,
openbareruimteenvoorzieningenin
dewijkenwoningenenwoningvoor-
raad.Allepartnersleverdenvanuithun
eigendeskundigheidinbrengaandeze
onderdelen. Op het gebied van de 
woningenendewoonomgevingwaren
debewonersdebesteervarings-
deskundigen. De knelpunten hebben 

wevertaaldnaarconcretemaatregelen
waarmeedebetrokkenpartijende
komendejarenaandeslagkunnen.
De maatregelenhebbenwebeoor-
deeld op haalbaarheid en daarna uit-
gewerktinhetuitvoeringsprogramma.



Leeftijdopbouw
14%< 15 jaar

15 tot 25 jaar

25 tot 45 jaar

45 tot 65 jaar

> 65 jaar

12%

19%

31%

24%

55% van de inwoners is 45 jaar of ouder.

Aantal inwoners
4.283

Inkomen inwoners
7,1% heeft een uitkering (Bijstand, AOW, WW)

4,6% heeft een inkomen op of onder sociaal minimum
Gemiddeld inkomen per inwoner: € 27.400,-

Het percentage mensen met een inkomen op of onder het sociaal 
minimum ligt gelijk met dat van heel de gemeente Laarbeek. 

Daar staat tegenover dat het gemiddelde inkomen in Lieshout 
wel hoger (7,8%) ligt dan het gemiddelde inkomen in heel 

Laarbeek (€25.300,-).

Huurwoningen (woCom)
58% eengezinswoningen

Het percentage eengezinswoningen (huur) in 
Lieshout is vergelijkbaar met dat in heel de 

gemeente Laarbeek (56%).

80% huurprijs <€ 633,25 

Het percentage huurwoningen voor huishoudens 
met lage inkomens (huurprijs tot € 633,25/

prijspeil 2021) is hoger dan het percentage van 
heel de gemeente Laarbeek (75%).

Woningen
1.799 woningen

76% koopwoningen
18% sociale huurwoningen
6% overige huurwoningen

In verhouding tot heel de gemeente Laarbeek 
heeft Lieshout minder sociale huurwoningen 

(24% in Laarbeek). Nultredenwoningen
32% van de woningen van woCom in Lieshout zijn 

nultredenwoningen (zowel appartementen als 
grondgebonden nultredenwoningen). Dit zijn woningen 

met woonkamer, keuken, badkamer en minimaal één 
slaapkamer die bereikbaar is zonder traplopen. Dit is 

gelijk aan het percentage in heel de gemeente Laarbeek. 
De verdeling is wel verschillend. In Lieshout bestaat 
23% van de nultredenwoningen uit grondgebonden 

nultredenwoningen, terwijl in heel Laarbeek het aandeel 
appartementen met lift juist groter is (19%).

2

Groen
De meeste personen die 

de enquête hebben ingevuld, 
vinden het dorp groen  

(of zeer groen).

WOZ-waarde
Gemiddeld € 304.000,- 

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen 
in Lieshout ligt hoger dan de gemiddelde 

WOZ-waarde in heel de gemeente Laarbeek 
(€270.000,-). 



Leefbaarheid

■ Lieshout ■ Laarbeek ■ Gemiddelde woCom

De 0-lijn geeft het landelijk gemiddelde van de ‘Leefbaarometer’ weer. 
De onderdelen ‘voorzieningen’ en ‘woningen’ scoren slechter dan het 

landelijk gemiddelde. 

Voor uitleg over de Leefbaarometer, zie: www.leefbaarometer.nl. 
De leefbaarometer wordt één keer in de vier jaar geactualiseerd.

Score fysieke omgeving 2018

Score veiligheid 2018

Score voorzieningen 2018

Score bewoners 2018

Score woningen 2018

Score totaal 2018

-0,10 -0,05 0 0,05 0,10 0,15 0,20

Verenigingsleven
In Lieshout zijn veel verenigingen, waaronder 

verschillende sportverenigingen (zoals een tennis-, 
basketbal-, voetbal- en handboogvereniging). Ook kent 
Lieshout een muziekvereniging (Harmonie St. Caecilia) 

met een vijftal orkesten.

Afkomst inwoners
92% Nederlands

5,7% van buiten EU
2,3% van binnen EU

Het percentage inwoners met een 
migratieachtergrond is in Lieshout (8%) kleiner 

dan in de gehele gemeente Laarbeek (9,3%).

Straten
Deelnemers aan de enquête benoemen 

de smalle en ongelijke stoepen en de 
verkeerssituatie van de hoofdwegen 

rond het dorp als zwak punt.

Leegstand
Als bedreiging benoemen 
mensen de leegloop van 

winkels en voorzieningen.

Energielabel woCom
54% energielabel B of zuiniger. 

Het percentage van woningen met een 
energielabel B of zuiniger in Lieshout is gelijk aan 
het percentage van heel de gemeente Laarbeek.

Voorzieningen
Lieshout beschikt over belangrijke voorzieningen, 
zoals een supermarkt, winkels, huisarts, apotheek 
het gemeenschapshuis, horeca en basisscholen. 

Toch missen mensen er ook voorzieningen, 
zoals een groenteboer, ontmoetingspunten voor 

jongeren en een pinautomaat die 24/7 geopend is.

Peildatum: 
Cijfers en informatie inkomen: 2018 

Cijfers uitkering en WOZ-waarde: 2019
Overige cijfers en informatie: 2020
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Participatie en zorg bewoners Openbare ruimte en voorzieningen Woningen en woningvoorraad

Sterke punten • Verenigingen/verenigingsleven(86%veel/voldoende)
• Activiteiten(72%veel/voldoende)
• Voldoendezorgmogelijkheden(46%veel/voldoende)
• Verschillendedoelgroepenwordenbetrokken(43%veel/

voldoende)
• Menkijktnaarelkaarom(67%veel/voldoende)
• Menvoeltzichveiliginhuidigewoonomgeving(86%heelveilig/

veilig)
• Contact met dorpsgenoten/buren
• Sociale cohesie/betrokkenheid
• Gemeenschapszin/saamhorigheid
• Buurtvereniging
• Dorpse mentaliteit
• Moreeshof/Franciscushof(afgeslotenafdeling)
• Seniorenraad/dorpsraad
• KBO
• Totuwdienst
• Buurtpreventie app/men let op elkaar

• Groendorp(63%groen/zeergroen)
• Schoondorp(61%zeerschoon/schoon)
• Veiligdorp(66%veilig/zeerveilig)
• Voldoendewinkelsvoordegroottevanhetdorp(60%mist
geenwinkels)

• Meestevoorzieningenzijnaanwezig(61%mistgeen
voorzieningen)

• Ontmoetingspuntensenioren(59%veel/voldoende)
• Basisscholen
• Dorpshuis
• Goedbereikbaar/ligging
• Speeltuinen
• Huisarts,apotheek,fysiotherapie
• Voldoende ruimte
• Karakteristiek/dorpssfeer

• Voldoendegrotewoningen
• Goedonderhoudenwoningen
• Afwisselinginbouwstijlen/diversiteit
• Verdeling koop/huur
• Ruimterondomwoningen
• Ruimteomtebouwen
• NieuwbouwVogelenzangenNieuwenhof

Zwakke punten • Weinigvrijwilligers(44%teweinig/veelteweinig)
• Mogelijkhedenomindorptewonenvoormensenmet
beperking(lichamelijkebeperking:48%teweinig/veelte
weinig,geestelijkebeperking:40%teweinig/veelteweinig)

• Mogelijkhedenomindorptewonenvoormensenmet
bijzonderebegeleiding(autisme,woonbegeleiding)(44%te
weinig/veelteweinig)

• Opvangmogelijkhedenvoormensenmetdementie(tijdelijke
opvangmogelijkheden:47%teweinig/veelteweinig,
permanenteopvangmogelijkheden:62%teweinig/veelte
weinig,dagbestedingsplaatsen:51%teweinig/veelteweinig)

• Tekortaanmantelzorgers
• Teweinigwonenmetzorgmogelijk
• Vergrijzing
• Binding met mensen van buiten Lieshout is minder
• Ons-kent-ons-mentaliteitbelemmertopenstaanvoornieuwe
aanwas

• Oplopend individualisme
• Tijdgebrekbijvrijwilligers
• ParticipatiebijprojectBaverdestraat

• Ontbrekengroenteboer(28%mistgroenteboer)
• Ontbreken24/7geopendepinautomaat(10%mist24/7

geopende pinautomaat)
• Ontbrekenontmoetingspuntenjongeren(53%teweinig)
• Smalleenongelijketrottoirs
• Geenecht(gezellig)centrum
• Weinigvoorzieningenvoorjeugd
• Openingstijdenvoorzieningen
• Groenonderhoud
• Verkeerssituatiehoofdwegenronddorp
• Ontbreken busverbinding door dorp
• Afval/hondenpoep

• Aanbodsocialeenparticulierehuurwoningen(socialehuur:
77% te weinig/veelteweinig,particulierehuur:52%te
weinig/veelteweinig)

• Aanbodhuur-enkoopwoningenvoorkleinehuishoudens 
(1en2personen)(huur:88%teweinig/veelteweinig,koop: 
77%teweinig/veelteweinig)

• Aanbodhuur-enkoopwoningenvoorstarters(huur:87%
te weinig/veelteweinig,koop:89%teweinig/veelteweinig)

• Aanbodhuur-enkoopwoningenvoorgezinnen(huur:65%
te weinig/veelteweinig,koop:60%teweinig/veelteweinig)

• Aanbodhuur-enkoopwoningenvoorsenioren(huur:77%
te weinig/veelteweinig,koop:64%teweinig/veelteweinig)

• Aanbodhuur-enkoopwoningenvoorzorgbehoevenden
(huur:60%teweinig/veelteweinig,koop:49%teweinig/veel
teweinig)

• Teweinigaanbodvanwoningen
• Telangewachtlijstvoorsocialehuur
• Teweinigdoorstroming
• Tedurewoningen
• Leeftijdwoningen(bijvoorbeeldNieuwstraat/Servaasstraat)
• Bouwplannenlatenlangopzichwachten
• VeelwoningengaannaarinwonersvanbuitenLieshout

Sterkte-zwakte analyse
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Participatie en zorg bewoners Openbare ruimte en voorzieningen Woningen en woningvoorraad

Kansen • Huiskamer in kern realiseren
• VerenigingenenwoComingespreklatengaanover

participatie
• Franciscushofbijdetijdbrengen
• Meer organiseren voor het hele dorp
• Saamhorigheidverenigingenverbeteren:gebruikelkaars
kwaliteiten

• Meerzorgmogelijkhedeninhetdorpbrengen
• Verenigingenfinancieelmeerfaciliteren
• Ervoorzorgendatmenelkaarkentenvoorelkaarzorgt
(voorbeeld:vuilprikploeg)

• Zetvrijwilligers/verenigingenopdekaart

• Het creëren van ontmoetingsplekken/park/
evenemententerrein

• Beterevoorzieningenvoorjongerencreëren
• Gezelligcentrummetwinkelsenterrassencreëren
• Centrumverkeersluwmaken
• Verbeteren van de verkeerssituatie
• Hetdorpfietsvriendelijkermaken
• Zorgen voor een betere busverbinding
• Huiskamer in het dorp creëren
• Kerk,JumboenFranciscushofmeenemeninplannenvoor
nieuwcentrum

• Betere handhaving

• Ontwikkelenvanbijzonderewoonvormen(zoalsTinyHouses,
groepswoningenvoorzorg,groeperingenjongenoudsamen,
hofjesenCPOprojecten)

• HerontwikkelingvanServaasstraat/Nieuwstraat
• Doorstromingvanseniorennaarnieuwbouw
seniorenwoningen

• Woningen voor starters en senioren toevoegen
• Betere doorstroming creëren
• Meersocialehuurwoningentoevoegen
• PlanBaverdestraatrealiseren
• VanFranciscushofweereenverzorgingshuismaken
• Vaartzettenachterlopendeprojecten/vereenvoudigenvan

procedures
• Leegstaandepandenombouwen
• Particuliereinitiatievenmogelijkmaken
• Meerkleinerewoningentoevoegen
• Renoverenenverduurzamen

Bedreigingen • Vergrijzing
• Toenemend individualisme
• LeegstandFranciscushof
• MinderbetrokkenheidvaninwonersvanbuitenLieshout
• Buitensluiten van buitenstaanders
• Tijdgebrekvanentekortaanvrijwilligers

• Supermarkt op De Heuvel bedreigt dorpse karakter van het 
plein.

• Leegloopwinkelsenvoorzieningen(o.a.doorvertrekkende
jeugd)

• Relatiefkleindorpmetlaagaantalinwoners
• Criminaliteit/vandalisme
• Hondenpoep
• Hangjeugd
• Wegtrekkendejongeren
• Tijdelijkebewoning

• Leegstand
• Wegtrekkendejongerendoorteweinigaanbod
• Tekortaanbouwlocaties
• Traagheid in besluitvorming
• Tekortaankansenopeen(huur)woning
• Tehogeprijzen
• TijdelijkeverhuurinBaverdestraat(uitstralingwoningen)
• Gebrekaandoorstroming
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Desterkte-zwakteanalyseisonderandereopgesteldaandehandvandeenquêtedieisingevulddoorinwonersvanLieshout. 
Depercentagestussendehaakjeszijndepercentageszoalsdezeuitdeenquêtenaarvorenkwamen.

Sterktezwakte analyse
Inwonershebbenmethetinvullenvandeenquête
sterkeenzwakkepuntenenkansenenbedreigingen
benoemd.Wewillenproberendesterkepuntente
behouden,dezwakkepuntenteverbeteren,dekansen
te pakken en de bedreigingen tegen te gaan.

We kunnen echter niet alles oppakken in dit uitvoerings-
plan.Daaromhebbenwekeuzesgemaaktopbasisvan
desterkte-zwakteanalyse,demaatregelendiedoorde
werkgroepzijngenoemdendemogelijkhedenvande
betrokkenpartijen.



Visie: wat willen we samen bereiken?
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In 2025 wonen ouderen zoveel mogelijk zelfstandig thuis, met voldoende zorg en 
voorzieningen en participatiemogelijkheden in de omgeving. De  verkeerssituatie 
voor (vooral) fietsers en voetgangers is verbeterd en het centrumplan rond 
De Heuvel is verder uitgewerkt. De doorstroming in de woCom-woningen is be
vorderd en er zijn woningen toegevoegd voor verschillende doelgroepen (onder 
wie starters en senioren). De doelgroep sluit aan bij het woonbehoefteonderzoek 
dat uitgevoerd is. Ook maken woningzoekenden met een middeninkomen kans 
op een woning in Lieshout. 

Dit bereiken we door vanaf nu te werken aan de volgende verbeterpunten: 
1 Inzet op vergrijzing en zorg/participatie
2 Verenigingen en vrijwilligers
3 Verbeteren groen en openbare ruimte
4 Inzet op vervoer en verkeer
5 Aanbod (huur)woningen
6 Doorstroming (huur)woningen
7 Aanbevelingen aan de gemeente en woCom

1 Inzet op vergrijzing en zorg/participatie
Omdemogelijkhedenvoorinwonersop
leeftijdtevergroten,komtereenonderzoek
naardeinvullingvanFranciscushof(eenge-
bouwvandeZorgboog).Ineersteinstantie
gaandeZorgboogenwoComhierovermet
elkaaringesprek.Alsdatwenselijkis,kan
degemeentehiernadeinventarisatiebij
betrokkenworden.InhetFranciscushofis
opditmomentaleenhuiskameraanwezig
waarinwonersuitLieshoutgebruikvan
kunnenmaken.Daarnaastwordteenextra
huiskamerinhetDorpshuisontwikkeld.De
dorpsondersteunerenwoComgaaninge-

sprekoverhoewoComhieraaneenbijdrage
kanleveren(voornamelijkinhetdelenvan
informatie).

Dedorpsraad,deLEVgroepenwoCom
willendeparticipatieenleefbaarheid
stimuleren.WoCom,deLEVgroepende
dorpsraadgaanhiervooropwijkniveauin
gesprekmetbewonersoverhetorganise-
renvanactiviteiten.Omtezorgendatde
nieuweinwonersmeerbindingkrijgenmet
Lieshout,gaanwoCom,deLEVgroepende
dorpsraad de contacten tussen oorspron-
kelijkeennieuweinwonersstimuleren.Ook

gaatdedorpsraadeenwerkgroepWonen
oprichten om de participatie te verbeteren. 
DegemeenteenwoComzijnbereiddaar
eenbijdrageaanteleveren.

2 Verenigingen en vrijwilligers
De verschillende verenigingen kunnen 
betervanelkaarskwaliteitengebruikmaken.
Daaromgaatdedorpsraaddesamenwer-
king op bestuursniveau binnen de verschil-
lende verenigingen stimuleren. Binnen de 
verschillende verenigingen is het steeds 
lastigeromaanvrijwilligerstekomen,
daaromgaatdeLEVgroepdeClubvan16
opstarten.Ditiseenvrijwilligerscentrale
waarinvrijwilligersperjaar(bijvoorbeeld)
16 uuringezetwordenvoorvrijwilligerswerk
bijverschillendeverenigingenofactiviteiten.

DeLEVgroepschenkthierbijookmeteen
aandachtaanwathetbetekentomlidtezijn
vaneenvereniging.Eenbepaaldevrijwillige
bijdragebinneneenverenigingisbijvoor-
beeldgewenst.

3 Verbeteren groen en openbare ruimte
Voordeopenbareruimtezijnverschillende
verbeterpuntengenoemd.ZogaatwoCom
eenonderzoekuitvoerennaarhetwoon-
genotvaninwonersronddewoningen
bijDe Spil(endirecteomgeving).Daarin
bekijktwoComookhoemensenderoute
naarhetcentrum,speelvoorzieningen
en achter paden ervaren. Eventueel kan 
woComhierindesamenwerkingopzoeken
met de dorpsraad. Het herstellen van de 
hondenpoeplaantjesisalsmaatregelge-
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noemd.Degemeenteheefthierbeleidover
vastgesteld.Dedorpsraad(ofindividuele
inwoners)kunnenideeënofvoorstellenaan
degemeentevoorleggen.Entotslotwordt
hetonderzoekvanPlanLieshoutnaareen
ontmoetingsplek/gezelligcentruminde
kernsamenmetdegemeenteomgezetin
realisatievandegewensteontwikkelingen
aan De Heuvel. Dit is onderdeel van het 
Centrumplan De Heuvel. 

4 Inzet op vervoer en verkeer
De verkeerssituatie in Lieshout kan  vooral 
voorfietsersenwandelaarsverbeterd
worden.Daaromgaatdedorpsraadmetde
gemeente in gesprek over het verbeteren 
vanderoutesvoorfietsersenvoetgangers.
Hetstimulerenvanhetvermijdenvan

autogebruikwordtdaarbijmeegenomen,
netzoalsdebestrating,verlichtingen
gescheidenvoet-/fietspaden.Totslotwordt
hetonderzoeknaareennieuwwandel-/
fietspadnaardebushalteaandeDeense
Hoekvoortgezet.Eensuggestiehiervooris
dit op te pakken in combinatie met een brug 
over het kanaal. 

5 Aanbod (huur)woningen
Hetaanbodvan(huur)woningenisopdit
momentklein.Omtebepalenaanwelke
woningeninLieshoutbehoefteis,gaat
woCominoverlegmetdegemeenteende
dorpsraadeenwoonbehoefteonderzoek
uitzettenonderdeinwonersvanLieshout.
Detypenieuwtebouwenwoningenworden
(mede) op basis van de uitkomsten van het 
woonbehoefteonderzoekbepaald.Totdie
tijdwordteriniedergevalingezetophet
toevoegenvanwoningenvoorstartersen
senioren(voorzowelhuurenkoop).WoCom
benuthiervoordehuidigenieuwbouw-en
sloop/nieuwbouwmogelijkheden(zoalsin
deBaverdestraat).EnwoComgaatmetde
gemeenteingesprekoverdemogelijkheid
omsocialehuurwoningeninhetcentrum
(Centrumplan De Heuvel) te realiseren. 
Omdevaartindeprojectentehouden,
gaatwoComaandeslagmethetbepalen
vaneenvolgordevoordenieuwbouw-en
sloop/nieuwbouwprojecten.Ookandere
woonvormen(bijvoorbeeldCPOprojecten
(CollectiefParticulierOpdrachtgeverschap)

ofhofjesenanderebouwvormen(versneld
bouwendoormodulairebouw)kunnen
hetaanbodop(korte)termijnverbeteren.
Daaromkunneninitiatiefnemersvandit
soortprojectencontactopnemenmetde
gemeente. 

6 Doorstroming (huur)woningen
Omdedoorstromingteverbeteren,gaat
woComhetproject‘Doorstromingen
voorrang’datzijgestartisverderuitwerken
enimplementeren.HierinbekijktwoCom
ofhaarhuurdersenandereinwonersuit
degemeentevoorrangkunnenkrijgenop
anderewoningzoekenden.Enhoeditdan
toetepassenisinhetwoningbezitvan
woCom.WoComkijkthierbijookspecifiek
naardemogelijkhedenvoorinwonersuit

de kern Lieshout (en dus niet alleen op 
gemeenteniveau). Een andere manier om de 
doorstromingopgangtehelpen,isinzetten
opdemogelijkhedenvoorhethuisvesten
vaninwonersmeteenmiddeninkomen.
WoComgaathiervoorkijkenhoezijdeze
woningzoekendenhetbesteeenwoning(in
desocialehuursector)kantoewijzenenhoe
dezedoelgroephetbestebenaderdkan
worden.

7 Aanbevelingen aan de gemeente en 
woCom
Alsaanbevelingaandegemeente,hebben
dedeelnemersvandewerkgroepeenextra
uitbreidingslocatie ten behoeve van (koop)
woningeninLieshoutgenoemd.Verderis
alsaanbevelinggenoemdomeenbewo-
ningsplichtintevoerenbijkoopwoningen
enhetopstellenvanregels(overprijsen
doelgroep)bijnieuwbouw.Ookhetfo-
cussen op een verhoging van het aantal 
huurwoningeninLieshoutisalsaanbeve-
lingbenoemdvoorzoweldegemeenteals
woCom.TotslotisaanwoComdeaanbeve-
ling gedaan voor beleidsaanpassingen voor 
hetrichtenopmiddeldurehuurwoningen.
Voor de gemeente is de aanbeveling gedaan 
omanderepartijentebenaderenvoormid-
deldurehuurwoningen,wanneerwoCom
haar beleid hier niet op aan kan passen. De 
gemeente beoordeelt op dit moment de 
mogelijkhedenvoormiddeldurehuurinde
te actualiseren Woonvisie.
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Uitvoeringsprogramma 2022 – 2026
Onderdeel Probleem Maatregel Wie? Wanneer?

Participatie en zorg 
bewoners

LeegstandFranciscushof OnderzoeknaarinvullingFranciscushof.Gemeentekanindiengewenstnadeeersteevaluatiehierbijbetrokkenworden. W/Z vanaf 2022

Huiskamer in dorp creëren Ontwikkelenhuiskamerindorpshuis.IngesprekoverhoewoComeenbijdragekanleveren(ininformatiedelen). DO/W 2022

Toenemendindividualisme/zorgdatmen
elkaarkentenvoorelkaarzorgt

Stimulerenparticipatieenleefbaarheid.HiervoorgaanwoCom,deLEVgroependedorpsraadopwijkniveaumetbewonersin
gesprek. 

W/L/D vanaf 2022

Binding met mensen van buiten Lieshout is 
minder/buitensluiten van buitenstaanders

Stimulerencontactenoorspronkelijkeennieuwebewoners. W/L/D vanaf 2022

Saamhorigheidverenigingen,gebruikvan
elkaarskwaliteiten

Stimulerensamenwerkingbinnenverschillendeverenigingenopbestuursniveau. D 2022

Tijdgebrekvrijwilligers/teweinigvrijwilligers OpstartenClubvan16.Ditiseenvrijwilligerscentralewaarinvrijwilligersperjaar(bijvoorbeeld)16uuringezetkunnenworden
voorvrijwilligerswerkbijverschillendeverenigingen/activiteiten.Hierinwordtcommunicatieoverwathetlidzijnvaneen
vereniging inhoudt meegenomen.

L vanaf 2022

Participatieverbeteren OprichtenvanwerkgroepWonendoorDorpsraad.Indiengewenstkancontactopgenomenwordenmetdegemeenteen
woCom.

D 2022

Openbare ruimte en 
voorzieningen 

Weinigvoorzieningenvoorjongeren/ 
fietsonveiligeverkeerssituatie/ 
smallereenongelijketrottoirs

OnderzoeknaarwoongenotronddewoningenbijDeSpilendirecteomgeving.Daarinderoutenaarhetcentrum,
speelvoorzieningenenachterpadenmeenemen.IndiengewenstkanwoComdesamenwerkingmetdedorpsraadzoeken.

W vanaf 2022

Hondenpoep Herstellenhondenpoeplaantjes.Gemeenteheeftbeleidhieropvastgesteld.Individueleideeënofvoorstellenkunnenaande
gemeentevoorgelegdworden.

D/G 2022

Onveilige verkeerssituatie Routesfietsersenvoetgangersverbeteren(stimulerenautovermijden).Hierinbestratingenverlichtingengescheidenvoet-/
fietspadenmeenemen.Inclusiefonderzoeknaarnieuwwandel-/fietspadnaarbushalteDeenseHoek(suggestieincombinatie
meteenbrugoverhetkanaal)voortzetten.

D/G continu

Ontbrekenecht(gezellig)centrum/ 
ontbreken ontmoetingsplekken/park/
evenemententerrein

Onderzoeksresultatennaarontmoetingsplek/gezelligcentrumindekernvanLieshout(gemeentelijkproject:InvullingPlan
HeuvelLieshout)omzetteninderealisatievandegewensteontwikkelingenaanDeHeuvel.

PL/G eind 2022 
t/m 2024

Woningen en 
woningvoorraad

Teweinigdoorstroming Verbeterendoorstrominghuurwoningen.WoComisopditmomentbezigmeteenonderzoeknaardoorstromingenvoorrang.Dit
verderuitwerkeneninvoeren.InprojectinzoomenopmogelijkhedenvoorLieshout(ennietalleenopgemeenteniveau).

W 2022

JongerentrekkenweguitLieshout/ 
teweinigwoningenvoorstartersensenioren/ 
teweinigsocialehuurwoningen

SpeerpuntvandenieuweWoonvisievandegemeenteLaarbeekistoevoegenvanwoningenvoorseniorenenstartersvoor
zowelhuuralskoop.WoComgaatnieuwbouwmogelijkhedenensloop/nieuwbouw(Baverdestraat)benuttentenbehoevevan
uitbreiding. WoCom gaat in gesprek met de gemeente over sociale huur in het centrumplan.

G/W vanaf 2023

Ontbrekenbijzonderewoonvormen Toevoegenanderewoonvormen(o.a.CPO-projectenenhofjes)enbouwvormen(o.a.prefabbouw).Initiatiefnemerskunnenzich
meldenbijdegemeente.

I/G continu

Teweinigparticulierehuurwoningen Onderzoeknaartoewijzingvanwoningenaanwoningzoekendenmeteenmiddeninkomen.Hierinmeenemenhoezijhetbeste
benaderdkunnenworden.

W 2021/2022

Bouwplannenlatenlangopzichwachten Volgordebepalenvannieuwbouw-ensloop/nieuwbouwprojecten,zodatdevaarterinblijft. W 2021

Teweinigaanbodwoningen WoonbehoefteonderzoekonderinwonersLieshout.Inzichtkrijgenindebehoefteaansoorten/typenwoningen,zodatbij
nieuwbouwhiergerichtopingezetkanworden.WoComvoertditonderzoekuitinsamenwerking/overlegmetdegemeenteende
dorpsraad. 

W/G/D 2022

D=DorpsraadLieshout,DO=dorpsondersteuner,G=gemeente,I=initiatiefnemers,L=LEVgroep,PL=PlanLieshout,W=woCom,Z=deZorgboog


