Klepperen en Pinksterbloemzingen:
De Dorpsraad heeft contact gezocht met de school en de ouderraad met
als doel de tradities van het Klepperen en het Pinksterbloemzingen in
2021, binnen de regels van Corona, op aangepaste wijze door te laten
gaan. Daarom zal met de kinderen worden overlegd wat de kinderen willen en wat er mogelijk is.
Laadpalen
In het kader van de plaatsing van laadpalen voor elektrische auto’s heeft
de gemeente Bergeijk gekozen voor de realisatie van 6 openbare laadplaatsen in onze gemeente. De gemeente wil deze laadpalen realiseren op
openbare parkeerplaatsen waarbij ze voor eenieder een toevoeging kunnen zijn. De gemeente wil in elke kern een locatie benoemen. Hierbij is de
insteek dat een verkeersbesluit wordt genomen voor het benoemen van 2
parkeerplaatsen waarvan in eerste instantie er 1 wordt gebruikt om elektrisch te laden. Bij voldoende gebruik en noodzaak kan in een later stadium een 2e laadpaal in gebruik worden genomen. Voor openbare laadvoorzieningen in onze woonwijken staat de gemeente op het standpunt
om daar geen proactieve palen te plaatsen maar deze te laten verlopen
volgens het principe paal volgt auto. Dit betekent dat voor deze locaties
eerst vraag vanuit bewoners wordt afgewacht voordat palen worden geplaatst. Neem zonodig contact op met onze secretaris via mail: secretaris.drl@gmail.com

Datum:
9 maart
15 maart
17 maart
1-2-3 april
13 april
22 mei
1 juni

Tijd:
Wat:
Plaats:
Corona:
19.30 uur Dorpsraad
Den Eijkholt
?
Hele dag
Vervroegd stemmen
Den Eijkholt
Hele dag
Verkiezingen 2e Kamer Den Eijkholt
ochtend
Klepperen
buurt
?
19.30 uur Dorpsraad
Den Eijkholt
?
ochtend
Pinksterbloemzingen
buurt
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In het verleden werd er wekelijks uitgekeken naar de “Klepperman” met
wetenswaardigheden van gemeente, kerk en dorp. Veel mensen die de
voormalige Klepperman kenden, missen hem.
Per januari 2021 hebben de bestuursleden van de voormalige Klepperman Erwin Dolmans en Ed Muylkens besloten een punt te zetten achter
de stichting “De Klepperman”. Zij hadden gekozen voor een digitale versie van info-overdracht in de vorm van de website : www.luyksgestel.info
waarvan Henk Winters de redactie voerde. Zij hebben de reserves overgemaakt aan de Dorpsraad. De Dorpsraad heeft op haar beurt besloten
deze gelden te besteden aan het overbrengen van info uit Luyksgestel
middels een kleinere vorm van de voorganger het “Kleppermanneke” dat
voorlopig jaarlijks 4 keer zal verschijnen. De redactie zal bestaan uit de
dorpsondersteuner John Vlassak en de voorzitter van de Dorpsraad Wim
Dirx. Een digitale versie zal te vinden zijn op de
website van de Dorpsraad: www.dorpsraadluyksgestel.nl. Communicatie met de redactie is
mogelijk via het mailadres: kleppermanneke@gmail.nl Wij kunnen gebeurtenissen of evenementen weergeven in de vorm van een agenda op
de achterzijde. Ook die gegevens kunt u via het
emailadres doorgeven aan de redactie.

Bericht van de dorpsondersteuner

BOS (Bewegen – Ontmoeten – Spelen)

Sinds 1 augustus mag ik dorpsondersteuner in
Luyksgestel zijn. In augustus/september is ‘mijn’
flyer huis aan huis verspreid. Naar aanleiding
van deze flyer hebben al verschillende inwoners
contact met mij opgenomen. De vragen waren
heel divers. Ik ben blij dat deze inwoners mij al
hebben weten te vinden.
Ik denk graag mee over al uw vragen, ideeën of
zorgen op het gebied van zorg, welzijn en gezondheid. Ik ben er voor zowel jongeren, ouderen als gezinnen. U mag mij bellen of mailen.
Als u het fijn vindt dan kom ik bij u thuis, een afspraak kan altijd op korte termijn gemaakt worden en is natuurlijk gratis en vrijblijvend.
Helaas heeft het Corona-virus de afgelopen maanden nogal wat impact
gehad op onze samenleving. Ook in Luyksgestel zijn veel activiteiten
stilgevallen. Wat missen we de sociale contacten, de beweging en de
afleiding die we zo hard nodig hebben. In 2021 zult u mij zeker treffen
bij één van de activiteiten. Spreek mij ook dan gerust aan als u wat kwijt
wilt. Heeft u in deze Coronatijd hulpvragen? Een praktische vraag of
gewoon behoefte aan een luisterend oor? Neem ook dan gerust contact
op.

Al enkele jaren geleden is er in het Kloosterpark een prachtige kiosk
gebouwd door de vrijwilligers van ‘Vrienden van de Kiosk’. De dorpsraad van Luyksgestel is van mening dat het park voor meer inwoners
een centraal punt in het dorp zou kunnen zijn. De gemeente heeft intussen beleid ontwikkeld om op bepaalde plekken het ontmoeten van
mensen, het bewegen en het spelen te stimuleren.

In Luyksgestel helpen wij elkaar graag. Wilt u ook iets doen voor een
ander? Neem ook dan contact op met de dorpsondersteuner.
Ik hoop u snel te ontmoeten! Hartelijke groet,
John Vlassak, telefoonnummer 06-40991542,
e-mail info@dorpsondersteunerluyksgestel.nl

Enquete
In september 2020 heeft de Dorpsraad een enquête gehouden onder
alle inwoners. De belangrijkste conclusies die de Dorpsraad eruit heeft
gehaald zijn verwerkt en zijn als bijlage bij dit Kleppermanneke gevoegd. De conclusies zijn ook te vinden op de website van de Dorpsraad
www.dorpsraad-luyksgestel.nl Mocht u vragen of opmerkingen hebben
over dit overzicht dan kunt u contact opnemen met de secretaris via
mail: secretaris.drl@gmail.com

De dorpsraad heeft inmiddels een werkgroep samengesteld om het
park aan te pakken zodat er een vitale ontmoetingsplaats gerealiseerd
kan worden. Hierbij staan bewegen, ontmoeten en gezondheid centraal. Dit past in het thema BOS (Bewegen, Ontmoeten en Spelen) van
de gemeente Bergeijk.
Een eerste stap in deze is het doortrekken van het bestaande verharde
pad naar de Meerendreef met wellicht een aftakking naar de Stronk.
Onze wens is om het pad ook van verlichting te voorzien. De inrichting
van de Kloostertuin wordt nog nader in de werkgroep besproken. Op
initiatief van de stichting Kiosk Dorpspark vinden verharding en verlichting plaats naar het ontwerp van Kees Sengers (sr)
Tevens heeft de gemeente het idee om de volgende onderdelen nog te
onderwerpen aan verdere uitwerking: ‘Route Spelen’, ‘Plek Ontmoeten’, ‘Natuurbeleving’, Route Sport’, ‘Fantasie’, ‘Decentraal Ontmoeten’ (plek waar de jeugd elkaar kan ontmoeten, zonder dat ze andere
tot last zijn,
maar wel nog
in het zicht) en
‘Bouwen’ (op
een spelende
manier). In
een volgende
uitgave zal
hier meer duidelijkheid over
zijn. Wordt
dus vervolgd.

