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1. Inleiding 
 
1.1 Aanleiding beleidsplan 
SPPiLL is in 2011 opgericht vanuit de OndernemersVereniging Liempde. De oprichting van SPPiLL werd 
met name in gang gezet om de ambities - die voortkwamen uit het oorspronkelijke promotieplan en 
later resulteerden in de opzet van een projectenbureau en start van het project Gastvrij Centrum 
Liempde - goed te kunnen sturen en te behappen. Later kwam hier nog het project ‘Liempde, gastvrije 
en cultuurhistorische toegangspoort tot het hart van Het Groene Woud’ binnen het 
Uitvoeringsprogramma Kloppend Hart van Het Groene Woud bij. Dit was een zeer omvangrijk project 
(3,1 miljoen euro) met een lange uitvoeringstijd (2013-2020) en met de inzet van zeer veel vrijwilligers 
(> 250) dat veel aandacht vroeg van het bestuur van SPPiLL. Dit leidde tot een organisatiestructuur met 
vijf projectgroepen en een acht koppig bestuur (zie hoofdstuk 2). 
 
De projecten van SPPiLL zijn er tot nu toe met name op gericht om Liempde te versterken als gastvrij 
hart van Het Groene Woud, waardoor meer recreatieve bezoekers op een betere manier in Liempde 
ontvangen worden en hierdoor ook langer zullen blijven. Dit met als doelstelling om de lokale 
economie te stimuleren en hiermee tevens te zorgen voor versterking van de leefbaarheid van 
Liempde. Samenwerking met ondernemers, verenigingen en andere organisaties is hierbij een 
belangrijk aspect. Dit wordt weergegeven door de leefbaarheidsdriehoek, die bij elk project centraal 
staat en uitgangspunt is voor de opzet en uitvoering van alle SPPiLL-projecten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu het omvangrijke project binnen Kloppend Hart van Het Groene Woud succesvol is afgerond is er 
weer ruimte, energie en inspiratie voor een volgende fase in het bestaan van SPPiLL. Hierop is al 
voorgesorteerd door het organiseren van een heisessie met bestuursleden en adviseurs van SPPiLL 
(februari 2018), een brainstormavond met vrijwilligers van SPPiLL (oktober 2019) en een 
brainstormavond met een gemêleerd gezelschap, geïnteresseerde Liempdenaren (december 2019). De 
opbrengst van deze bijeenkomsten is mede als input gebruikt voor het opstellen van dit beleidsplan. 
Dit naast input als oorspronkelijke ideeën die nog niet eerder zijn opgepakt, grote maatschappelijke 
uitdagingen (energieopgave, klimaatadaptatie, landbouwtransitie, N- en CO2-uitstoot) als ook grotere 
ontwikkelingen zoals de oprichting van Van Gogh Nationaal Park. 
 
Dit beleidsplan geeft voor de periode 2020-2025 duidelijk de ambities van SPPiLL weer en de wijze 
waarop en de projecten waarmee deze ambities ingevuld kunnen worden. 
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1.2 Beschrijving SPPiLL 
Missie SPPiLL 
SPPiLL is een semi-professionele vrijwilligersorganisatie die gericht is op uitvoering van projecten die 
de leefbaarheid van Liempde versterken in combinatie met de versterking van de lokale economie en 
vice versa. De samenwerking tussen Ondernemers, Inwoners en Verenigingen conform de 
leefbaarheidsdriehoek en de samenwerking met andere Liempdse leefbaarheidsorganisaties* is bij de 
uitvoering van projecten en realiseren van ambities steeds het uitgangspunt. 
 
* Organisaties zoals Wijkorgaan Liempde, Dorsberaad Liempde, Stichting Behoud Gemeenschap Liempde, 
Algemeen Belang Liempde (ABL), Ondernemersvereniging Liempde (OVL) en Belangenbehartiging Ouderen 
Liempde (BOL). 

 
Visie SPPiLL 
In 2025 is Liempde een zeer vitaal dorp dat haar eigen ambities bepaalt en vertaalt in projecten die 
ervoor zorgen dat Liempde - in nauwe relatie met haar omgeving - een zeer aantrekkelijk woon-, werk- 
en leefomgeving heeft voor zowel haar eigen inwoners als voor recreatieve bezoekers en voor 
bedrijven/bewoners die zich willen vestigen in Liempde. SPPiLL is hierbij de stimulerende en 
uitvoerende organisatie die het voortouw neemt in het realiseren van de ambities en zorg draagt voor 
de realisatie van de projecten in samenwerking en afstemming met andere Liempdse 
leefbaarheidsorganisaties. 
 
Kernwaarden  
De kernwaarden van SPPiLL zijn: 

 Samenwerking 

 Slagvaardig 

 Resultaatgericht 

 Oplossingsgericht 

 Vasthoudend 

 Betrouwbaar 

 Transparant 

 Creatief 

 
1.3 Centrale vragen beleidsplan 
Dit beleidsplan geeft invulling aan de volgende vragen: 

 Wat zijn de ambities en doelstellingen van SPPiLL voor de periode 2020-2025? 

 Op welke wijze worden deze ambities ingevuld? Met welke organisatiestructuur, bemensing en 
financiële middelen?  

 Op welke wijze wordt inhoud gegeven aan samenwerking met partijen uit de 
leefbaarheidsdriehoek en leefbaarheidsorganisaties? 

 Wat voor type/welke projecten worden opgezet om deze ambities in te vullen? 
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2. Beschrijving van de huidige situatie 
 
2.1. Organisatiestructuur SPPiLL 
Onderstaand organigram geeft een beeld van de organisatiestructuur van SPPiLL zoals deze 
gefunctioneerd heeft ten tijde van de uitvoering van het Kloppend Hart-project van SPPiLL. Deels is 
deze structuur nog in tact        , deels slapende     )  of nog niet/niet meer bemenst        . De 
projectengroepen die in tact zijn hebben ook een projectleider die tevens bestuurslid is. 
 
 

 
 
De projectgroep ‘Bezoekerscentrum’ wordt ingevuld door de exploitatiewerkgroep van D’n Liempdsen 
Herd. Naast deze werkgroep zijn de volgende werkgroepen actief ‘binnen’ D’n Liempdsen Herd: 

 Bouw-/onderhoudsgroep met twee coördinatoren 

 Gastheren & gastvrouwen met coördinator 

 Reserveringsbegeleiders met coördinator 

 Bakkersgroep 

 Klompenmakersgroep 

 Activiteitenwerkgroep 
 
Onder de projectgroep Het Wij-gevoel zijn de volgende werkgroepen actief: 

 Op Liemt Gemunt 

 Liemt in het Licht 

 Winter Wonderland Liempde 
 
Ondanks dat de projectgroep Liemt in Uitvoering slapende is, zijn er wel twee werkgroepen actief 
onder deze groep, namelijk: 

 Watergeven en onderhoud bloembakken centrum met coördinator * 

 Onderhoud speeltuin D’n Tip met coördinator * 
 
Dat geldt ook voor de projectgroep Natuur- en Cultuurprojecten, hieronder is de volgende werkgroep 
actief: 

 Beheer en onderhoud D’n Plissert met coördinator * 
 
Onder de projectgroep Promotie zijn nog vijf werkgroepen actief: 

 Maaien wandelpaden met coördinator * 

 Wandelroutes 

 Beheerders wandelroutes 

 Gidsen Gastvrij Liempde met coördinator 

 Kribkesroute met voorzitter (eigen vereniging opgericht) 
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De werkgroepen die vallen onder de niet actieve projectgroepen hebben direct contact met een 
bestuurslid en/of met het projectenbureau van SPPiLL.  
De werkgroepen waaraan een budget gekoppeld is voor beheer en onderhoud (*) schakelen daarnaast 
rechtstreeks met Stichting Natuurprojecten Liempde voor declaratie van hun kosten. 
 
De leden van het projectenbureau ondersteunen het bestuur en de project- en werkgroepen op het 
vlak van administratie (financieel en administratief), contacten gemeente, projectontwikkeling, 
promotie en communicatie. 
 
  
2.2. Kengetallen/eigendommen 
Ten tijde van de realisatie van het SPPiLL-project binnen Kloppend Hart van Het Groene Woud zijn 
meer dan 250 vrijwilligers actief geweest en hebben zich ingezet voor de realisatie van de projecten. 
Binnen de project- en werkgroepen die nu nog functioneren zijn circa 130 vrijwilligers actief. 
 
SPPiLL is eigenaar van D’n Liempdsen Herd en van de hooilanden (De Rouwbommel). D’n Liempdsen 
Herd in 2014 aangekocht met behulp van een hypothecaire lening bij de Rabobank en sindsdien met 
subsidies en inzet van vele vrijwilligers verbouwd tot bezoekerscentrum. In oktober 2017 is de 
boerderij geopend en in mei 2019 het erf. D’n Liempdsen Herd wordt gerund door vrijwilligers en heeft 
eigen verdienmodellen voor het betalen van de kosten in de vorm van horeca-omzet, verhuur van 
vergader- en workshopsruimtes, winkelverkoop, excursies en verhuur van een kantoorruimte. Er is 
geen exploitatiesubsidie beschikbaar. Vereniging Terug in d’n Tèd heeft op basis van een 
erfpachtovereenkomst met SPPiLL op eigen kosten een veldschuur gerealiseerd op het erf van D’n 
Liempdsen Herd. 
 
De hooilanden zijn twee voormalige agrarische percelen met een gezamenlijke grootte van 6,5 hectare 
die aangekocht zijn door SPPiLL en ingericht als authentieke hooilanden binnen de huidige bestemming 
‘Agrarisch met natuur- en landschapswaarden’. Het beheer is in handen van Stichting Natuurprojecten 
Liempde. Na vijf jaar zal deze stichting de hooilanden van SPPiLL overnemen, waarna op termijn het 
eigendom over zal gaan naar Brabants Landschap. 
 
 
2.3 Samenwerkingsovereenkomsten 
SPPiLL heeft een drietal samenwerkingsovereenkomsten afgesloten: 

 Algemene samenwerkingsovereenkomst tussen SPPiLL, Stichting Kèk Liemt en 
Erfgoedvereniging Kèk Liemt – doorlopend sinds 1 januari 2019 

 Algemene samenwerkingsovereenkomst tussen SPPiLL, Stichting Natuurprojecten Liempde en 

Natuurwerkgroep Liempde – 1 januari 2020 tot 1 januari 2030. 

 Samenwerkingsovereenkomst Hooilandenproject De Scheeken tussen Stichting Noordbrabants 
Landschap, de gemeente Boxtel, Natuurwerkgroep Liempde, Stichting Natuurprojecten 
Liempde en SPPiLL – 1 augustus 2018 t/m 31 mei 2028.  

 
Daarnaast is met Brabants Landschap een intentieverklaring voor onderlinge samenwerking gesloten 
die met name gericht is op D’n Liempdsen Herd en het Groot Duijfhuis. Deze eindigde op 31 december 
2015, maar wordt in 2020 omgezet in een samenwerkingsovereenkomst tussen beide organisaties. 
Verder is het de bedoeling in 2020 een samenwerkingsovereenkomst met Terug in d’n Tèd en met 
Jeugdnatuurwacht Liempde te sluiten. 
 

2.4 Kengetallen werkveld 
SPPiLL is actief in het dorp Liempde, als onderdeel van de gemeente Boxtel. Liempde heeft ruim 4.800 
inwoners, 1.800 woningen, ruim 300 ingeschreven bedrijven/organisaties in het register van de Kamer 
van Koophandel en ruim 20 deelnemende bedrijven en 45 verenigingen aan Op Liemt Gemunt. 
In de periode 2018-2050 wordt voor Boxtel een bevolkingsgroei verwacht van 8% (bron: PBL/CBS). 
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2.5 Beschrijving aandachtsgebieden Liempde 
Woningbouw 
Woningbouw is een van de meest benoemde onderwerpen tijdens de brainstormavonden met 
vrijwilligers en Liempdenaren. Met name de zorg voor betaalbare woningen voor jongeren en senioren 
is veel genoemd vanwege de relatie met de leefbaarheid, voorzieningenniveau en bezetting van de 
school in Liempde en het voorkomen van krimp van het aantal inwoners. 
 
Voorzieningenniveau 
Ook het minimaal handhaven van het bestaande voorzieningenniveau en ondernemersklimaat in 
Liempde is vaak benoemd tijdens de brainstormavonden. Onder voorzieningen worden naast winkels 
ook bedoeld het medisch centrum, basisschool, sportvoorzieningen, etc. Als ontbrekende 
voorzieningen zijn een restaurant en een openbaar toilet gemeld. Op termijn wordt een probleem met 
de kerk voorzien en wellicht met het zalencomplex van Het Hof. Ook zouden de winkels meer samen 
mogen werken (medisch centrum als goed voorbeeld), de supermarkt mogen moderniseren (bijv. door 
thuis te bezorgen) en kleinschalige bedrijvigheid mogelijk blijven maken. 
 
Infrastructuur/openbare ruimte 
De verbetering van de openbare ruimte is in 2011/2012 onder de noemer Liemt in Uitvoering de 
aanleiding geweest voor de start van SPPiLL. Destijds zijn zes probleemgebieden in Liempde benoemd 
door de inwoners (zie bijlage 2). Drie hiervan zijn aangepakt en verbeterd als onderdeel van het SPPiLL-
project binnen Kloppend Hart van Het Groene Woud, namelijk D’n Tip, Concordiapark/Raadhuisplein 
en Keefheuvel/Dorpsstraat. ‘Op de plank’ liggen nog de deelgebieden Nieuwstraat, hoek 
Keefheuvel/Smidsepad en Tooseplein. Zowel tijdens de heisessie als de brainstormavonden is de 
infrastructuur/openbare ruimte benoemd als belangrijk aandachtspunt en specifiek ook de 
Nieuwstraat. 
Andere genoemde aandachtspunten zijn: vrije doorgang op terrassen voor wandelaars en 
mindervaliden, onderhoud wegen en bomen, bewegwijzering naar centrum/horeca Liempde, betere 
bewegwijzering naar lang-parkeren, handhaving fout parkeren, vrachtverkeer in de kom, doorgaand 
vrachtverkeer van buurgemeenten, meer gebruik maken van (lang)parkeermogelijkheden op D’n Tip, 
verbetering rolstoelvriendelijke oversteekplaatsen in centrum, beter afsluiten van Concordiapark voor 
auto’s, veiliger maken Boxtelseweg, verbetering Dorpsstraat/Kerkplein, overlast in Cattestraat door 
taxi’s en hondenpoep. 
 
Cultuurhistorisch superensemble: erfgoed, natuur, landschap en biodiversiteit 
De ‘versterking van het cultuurhistorisch superensemble Liempde’ is destijds gebruikt als onderligger 
bij de opzet en aanvraag voor het SPPiLL-project binnen Kloppend Hart van Het Groene Woud. Er is 
veel op dit thema gerealiseerd, maar het zou nog verder versterkt kunnen en mogen worden. De druk 
op het kwalitatief waardevolle dorpscentrum, buitengebied en natuurgebieden zal toenemen door het 
toenemend aantal bezoekers. Van belang is daarom dat ‘de kip met de gouden eieren niet geplukt 
wordt, maar gevoed’. 
Aandachtspunten die in de bijeenkomsten genoemd zijn binnen dit thema zijn: de gerealiseerde 
resultaten nog meer beleefbaar maken, opknappen Duits lijntje en station Kasteren, interactief maken 
van beelden/bezienswaardigheden en herstellen Kasterense watermolen. 
Daarnaast is het van belang dat Van Kaathoven net over de gemeentegrens met Sint-Oedenrode niet 
zorgt voor een tegengestelde ‘beweging’: aantasting qua beeld, geluid en vrachtverkeer van de 
waardevolle omgeving van Liempde en Het Groene Woud. 
Klimaatverandering/-adaptatie & CO2-uitstoot/-opslag 
Een van de grote maatschappelijke opgaven voor Nederland is de opvang van de klimaatverandering. 
De klimaatverandering zorgt voor frequentere en grotere regenbuien, maar ook voor meer droogte en 
opwarming/hittestress. Ook in Liempde en omgeving. Een van de veroorzakers van de 
klimaatverandering is de uitstoot van CO2.  
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Landbouw-landschap 
De realisatie van de hooilanden als onderdeel van het SPPiLL-project binnen Kloppend Hart van Het 
Groene Woud was belangrijk vanwege versterking van het cultuurhistorisch superensemble. Toch viel 
dit project niet bij iedereen in goede aarde. Met name niet bij de agrariërs in Liempde die vrezen dat 
teveel landbouwgrond in Liempde (niet alleen door SPPiLL) wordt omgezet in natuur en dat de 
bestemming van de hooilanden gewijzigd zou worden in natuur (dit laatste is niet geëffectueerd). De 
verhouding tussen de agrariërs en SPPiLL is door het project wat vertroebeld.  
Van oudsher zijn agrariërs een belangrijke groep binnen de dorpsgemeenschap van Liempde. Ondanks 
dat het aantal agrariërs inmiddels op twee handen te tellen is, is het grondbezit in het buitengebied 
wel aanzienlijk. Voor de leefbaarheid van Liempde is het van belang dat ook de agrariërs een goed 
inkomen kunnen verdienen met een bedrijfsvoering die past bij de kwaliteiten van natuur, landschap 
en cultuurhistorisch superensemble van Liempde. 
Tijdens de brainstormavond met Liempdenaren zijn diverse suggesties gedaan om de verbinding tussen 
dorp en agrariërs te versterken door de landbouw(producten) naar het dorp te halen: 
streekproductenwinkel, producten rechtstreeks van de boer, dorpswinkel (al veel producten in 
Liempde geproduceerd), weten waar producten vandaan komen i.s.m. ZLTO, tafeltje-dek-je met 
streekproducten. 
 
Recreatie & toerisme – vrijetijdsbesteding – promotie Gastvrij Liempde – evenementen 
Recreatie en toerisme wordt in de toekomst steeds belangrijker als economische drager van het gebied. 
Met het project ‘Liempde, gastvrije en cultuurhistorische toegangspoort tot het hart van Het Groene 
Woud’ is hierop al voorgesorteerd. Zoals de gastvrije inrichting van het centrum van Liempde, de 
realisatie van D’n Liempdsen Herd, de ontwikkeling van wandel- en fietsroutes, de versterking van het 
landschap en de versterking van het cultuurhistorisch superensemble (oa herstel grenswallen, realisatie 
waterputten, bakhuizen, erven). En uiteraard de door Brabants Landschap uitgezette edelherten. 
Hierop wordt door ondernemers vanuit de horeca, dag- en verblijfsrecreatie op ingesprongen en van 
geprofiteerd. 
Liempde profileert zich als ‘Gastvrij Liempde’. De communicatiemiddelen die hiervoor beschikbaar zijn, 
zijn het logo en huisstijl, website en facebookpagina. SPPiLL onderhoudt deze communicatiemiddelen.  
Qua promotie van Gastvrij Liempde wordt ook aangehaakt bij Beleef Boxtel en Het Groene Woud. Het 
Groene Woud heeft koers gezet richting inbedding in Van Gogh National Park (waarschijnlijk in 2020 
gerealiseerd). Ontwikkelingen die gericht zijn op het werven van nationale en internationale bezoekers 
en op het invullen van grote maatschappelijke opgaven (extensieve recreatie, klimaatadaptatie, 
energietransitie en transitie naar een duurzame landbouw). Ook stichting Brabantse Klomp richt zich 
op de werving van nationale en internationale bezoekers. 
De betrokkenheid van horeca, dag- en verblijfsrecreatieverblijven en evenementenorganisaties bij de 
promotie van Gastvrij Liempde is minimaal en nog niet structureel geregeld. Ook het aanhaken bij de 
grotere toeristische ontwikkelingen als Van Gogh Nationaal Park is nog niet geborgd. 
Uit de brainstormbijeenkomsten zijn de volgende aandachtspunten naar voren gekomen: uitkijktoren in 
combinatie met langzaam verkeer oversteek over de A2 richting De Scheeken en edelherten, 
rondleidingen-bus, eensgezindheid horeca met activiteiten Liempde, wandelarrangementen happen en 
trappen of stappen, nieuwe wandelpaden (niet bestaand), bestaande wandelpaden niet afsluiten, extra 
uitkijktoren, Dommel gebruiken voor toerisme (2e pontje of extra brug), vlonderpad door de Prangen, 
toeristische versterking door creatief, onderscheidend en positief in het nieuws te komen en het 
bevorderen van het toerisme door lokale evenementen. Tevens wordt gesuggereerd om de 
evenementenstructuur te herzien/evenementen te analyseren, om collectief vergunningen aan te 
vragen om het voor verenigingen te vergemakkelijken en om de organisatiestructuur van verenigingen 
te versterken. 
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D’n Liempdsen Herd 
D’n Liempdsen Herd is in 2014 aangekocht door SPPiLL en na een grondige restauratie en verbouwing 
in oktober 2017 geopend. In mei 2019 is het erf geopend. Voor de restauratie, verbouwing en inrichting 
waren subsidies beschikbaar. Samen met de inzet van vele vrijwilligers is het gelukt om hiermee een 
prachtig Bezoekers- en ontmoetingscentrum te realiseren. Voor de exploitatie zijn geen subsidies 
beschikbaar en moeten de kosten gedekt worden door inkomsten gegeneerd vanuit D’n Liempdsen 
Herd. De mogelijkheden zijn hiervoor aanwezig in verhuurbare ruimten, horeca, winkel en 
mogelijkheden voor arrangementen, activiteiten en evenementen. 2018 en 2019 zijn met een klein 
verlies afgesloten; van belang is dat vanaf 2020 de exploitatie minimaal sluitend is. 
 
Energietransitie 
De energietransitie is een belangrijk thema. Veel Liempdenaren doen er individueel al mee door 
besparingsmaatregelen en eigen opwekking van stroom of warm water. Op gemeenteniveau, maar ook 
regionaal en landelijk niveau zijn er veel initiatieven voor opwekking van energie. Ook sociale projecten 
- waarbij een deel van de opbrengst terugvloeit naar de gemeenschap - zijn in opmars. Begin 2019 
organiseerde SPPiLL een lezing over coöperatieve windenergie, die op veel belangstelling kon rekenen. 
Anderzijds ligt Liempde midden in Nationaal Landschap Het Groene Woud en zijn zonnepanelen en 
windmolens op bolle akkers en in de natuurgebieden niet gewenst. Wel is Liempde verantwoordelijk 
voor de volgende generatie inwoners. Echter met respect voor Het Groene Woud, natuur en 
landschap. Vraag is: Hoe kun je het een doen en het andere niet loslaten? Zijn er andere mogelijkheden 
die het landschap niet aantasten, zoals aardwarmte of waterkracht? En wat is de rol van SPPiLL hierbij 
en hoe kun je naam en de bereikte resultaten van SPPiLL inzetten voor deze nieuwe doelen? 
Naast suggesties om Liempde energieneutraal te maken in de brainstormbijeenkomst kwam ook het 
idee naar voren om isolatiematerialen groot en collectief in te kopen; naar voorbeeld in de gemeente 
Sint-Michielsgestel, het gezamenlijk gebruik van elektrische auto’s en om op gebied van energie per 
straat/per wijk een voortrekker te benoemen. 
 
Binding jeugd 
Uit de brainstormavonden met vrijwilligers en Liempdenaren is duidelijk de behoefte naar voren 
gekomen om aandacht te schenken aan de binding van de jeugd. Enerzijds door woningbouw, maar 
anderzijds door ook te zorgen voor een bruisende samenleving/bruisend dorp, met voldoende 
voorzieningen voor jong en oud, jeugd te betrekken in verenigings-/clubverband, dat SPPiLL verbinding 
aangaat met jeugd; ook binnen het project ‘Wij-gevoel’. 
 
Onderhoud gerealiseerde projecten 
Vanuit het SPPiLL-project binnen Kloppend Hart van Het Groene Woud zijn veel projecten gerealiseerd. 
Belangrijk is dat deze projecten ook goed onderhouden worden. Dat geldt ook voor eerder 
gerealiseerde projecten zoals de bordjes bij de monumenten en het informatiepaneel/bijenhotel bij 
uitkijktoren ’t Meulke. Naast deze projecten zijn er ook andere objecten/locaties in de openbare 
ruimte van Liempde die dringend onderhoud nodig hebben (en om verschillende redenen blijft liggen): 
borden gehuchten, banken, prullenbakken, dorpspomp, oude kerkhof en openbaar groen. Verder is 
zwerfafval als aandachtspunt benoemd bij de brainstormavonden.  
Qua werkwijze zijn in de bijeenkomsten suggesties gedaan om een meerjarenplanning maken, voor 
onderhoud samen te werken met verenigingen/organisaties/buurtbewoners en door het inschakelen 
van gebruikers (bijv. mountainbikers). 
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Eigen organisatie SPPiLL 
De gehanteerde structuur met projectleiders, project- en werkgroepen is iedereen goed bevallen. 
Verbeterpunten zitten er op het vlak van samenwerking en budgetbewaking. De inzet van het 
projectenbureau is noodzakelijk.  
Het is belangrijk om alle inwoners van Liempde zoveel mogelijk betrekken bij alle projecten, 
activiteiten en het gedachtengoed van SPPiLL. Transparante communicatie is hierbij belangrijk evenals 
de organisatie van bijeenkomsten zoals de brainstormavonden. Er is behoefte aan het meedenken over 
grote, infrastructurele projecten. Een van de succesfactoren van SPPiLL is het open staan voor 
samenwerking met andere partijen, organisaties. Hierin moet blijvend en wederkerig in worden 
geïnvesteerd. 
Basis van SPPiLL zijn de vrijwilligers. Het blijft van belang om in deze groep te investeren om hen 
betrokken en gemotiveerd te houden. 
Voor nieuwe inwoners van Liempde is de werkwijze van SPPiLL nieuw en vaak onbekend. Daarom zou 
deze groep duidelijk en structureel informatie moeten ontvangen over SPPiLL, D’n Liempdsen Herd, Op 
Liemt Gemunt, Liemt in het Licht, etc. 
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3. Beschrijving van de gewenste situatie 
 
3.1. Algemene doelstelling 
Doelstelling voor de periode 2020-2025 is om als SPPiLL een bijdrage te leveren aan de verdere 
versterking van Liempde als een vitaal dorp dat in nauwe relatie met haar omgeving een zeer 
aantrekkelijk woon-, werk- en leefomgeving heeft voor zowel haar eigen inwoners als voor recreatieve 
bezoekers en voor bedrijven/bewoners die zich willen vestigen in Liempde. 
Hierbij ondersteunt SPPiLL de inwoners bij het realiseren van haar eigen ambities en de uitvoering van 
projecten die ervoor zorgen dat bovenstaande doelstelling wordt gerealiseerd; dit in samenwerking en 
afstemming met andere Liempdse leefbaarheidsorganisaties. 
 
Voor het realiseren van deze doelstelling worden activiteiten opgezet en projecten ontwikkeld binnen 
de volgende aandachtsgebieden: 

 Woningbouw 

 Voorzieningenniveau 

 Infrastructuur/openbare ruimte 

 Cultuurhistorisch superensemble: erfgoed, natuur, landschap en biodiversiteit 

 Klimaatverandering/-adaptatie & CO2-uitstoot 

 Landbouw-landschap 

 Recreatie & toerisme – vrijetijdsbesteding – promotie Gastvrij Liempde – evenementen 

 Energietransitie 

 Binding jeugd 

 Onderhoud gerealiseerde projecten 
 
Belangen uit de leefbaarheidsdriehoek worden steeds als uitgangspunt genomen bij de 

projectontwikkeling evenals versterking van de lokale economie i.r.t. de leefbaarheid in Liempde. Zie 

onderstaand schema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Organisatiestructuur SPPiLL 
De huidige basisstructuur van SPPiLL wordt gehandhaafd en uitgebreid met enkele projectgroepen, 
zodat alle aandachtsgebieden ‘ondergebracht’ zijn bij een van de projectgroepen. De bestaande 
activiteiten blijven gehandhaafd en tevens ondergebracht onder de projectgroepen. Dit leidt tot het de 
volgende, gewenste organisatiestructuur. Deze kan geleidelijk, gedurende de periode 2020-2025, 
opgebouwd worden. 
 
Groen: bestaande (project)groepen 
Blauw: bestaande en te bemensen projectgroepen 
Rood: nieuw op te zetten en te bemensen projectgroepen 
 

Project-

ontwikkeling 

Versterking van 

lokale economie 

& versterking 

leefbaarheid 



   
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Bestuurlijke verantwoording 
        Procescontrole 
        Projectuitvoering 
        Bestuurlijke afstemming

A. Projectgroep Liemt 

in Uitvoering  

 

 

 

 

Bestuur Stichting Promotie Projecten in 

Leefbaar Liempde (SPPiLL) 
8-10 bestuursleden  

 

 

 

 

Projectenbureau SPPiLL  
2 leden 

 

 
 

 

Stuurgroep SGS  
 DB SPPiLL 

3 DB-leden 

 

B. Projectgroep 

Natuur- en 

erfgoedprojecten 

 

 

 

 

C. Projectgroep D’n 

Liempdsen Herd  

 

 

 

 

D. Projectgroep Het 

Wij-gevoel 

 

 

 

 

E. Projectgroep  

Promotie 

 

 

 

Infrastructuur - openbare 

ruimte – klimaatadaptatie - 

afkoppeling regenwater 

 

 

 

Dorpsberaad  
 

Woningbouw - Voorzieningenniveau 

 

 

 

Werkgroepen: 

- Onderhoud/watergeven  

  bloembakken 

- Onderhoud speeltuin D’n  

  Tip 

 

-  

 

 

 

 

Landschap - natuur - erf-

goed - biodiversiteit - 

klimaatadaptatie - CO2 

 

 

Exploitatie D’n Liempdsen 

Herd 

 

 

 

Versterken saamhorigheid – 

binding jeugd 

 

 

 

Promotie Gastvrij Liempde -

recreatie & toerisme - vrije-

tijdsbesteding - evenementen 

 

 

Werkgroepen: 

- Onderhoud D’n Plissert   

 

 

 

 

Werkgroepen: 

- Bouw/onderhoud 

- Gastheren & gastvrouwen 

- Reserveringen 

- Bakkers 

- Klompenmakers 

- Activiteiten 

 

 

 

 

Werkgroepen: 

- Op Liemt Gemunt 

- Liemt in het Licht 

- Winter Wonderland  

  Liempde 

 

 

 

 

 

 

Werkgroepen: 

- Maaien wandelpaden 

- Wandelroutes 

- Beheerders wandelroutes 

- Gidsen Gastvrij Liempde 

- Kribkesroute 

 

 

 

 

G. Projectgroep 3xL 

Landbouw-Landschap-

Liempdenaren  

 

 

 

 

F. Projectgroep Energie  

 

 

 

 

Energietransitie - Liempde 

energieneutraal - passend bij 

kwaliteiten natuur, landschap 

en cultuurhistorisch 

superensemble 

 

 

 

Rendabele bedrijfsvoering 

passend bij kwaliteiten natuur, 

landschap en cultuurhistorisch 

superensemble  

 

 



3.3 Samenwerking 
Een van de sterke punten van SPPiLL is samenwerking met andere organisaties. Dit zal nog verder 
uitgebouwd worden door nauwer te gaan samen werken met andere organisaties. Indien gewenst 
zullen nieuwe samenwerkingsovereenkomsten worden gesloten. Bestaande samenwerkingen worden 
goed onderhouden. 
 
Onderstaand een overzicht van de bestaande en mogelijke samenwerkingspartners per (project)groep: 
 

(project)groep Samenwerkingspartners 

Bestuur  Gemeente Boxtel 

 OVL 

 Dorpsberaad Liempde 
A. Liemt in Uitvoering  Gemeente Boxtel 

 BOL 

 Joost 

 Heilig Hartparochie 

 Mozaïek Dommelvallei 

B. Natuur- en 
erfgoedprojecten 

 Natuurwerkgroep Liempde 

 Erfgoedvereniging Kèk Liemt 

 ARK Natuurontwikkeling 

C. D’n Liempdsen Herd  Erfgoedvereniging Kèk Liemt 

 Terug in d’n Tèd 

 Brabants Landschap 

 Horecabedrijven Liempde 

 Jeugdnatuurwacht Liempde 

 Verenigingen met evenementen 

 Stichting Brabantse Klomp 

D. Het Wij-gevoel  OVL 

 OLG-verenigingen 

 OLG-bedrijven 

E. Promotie  Gemeente Boxtel 

 Natuurwerkgroep Liempde 

 Erfgoedvereniging Kèk Liemt 

 Brabants Landschap 

 Horecabedrijven Liempde 

 Dagrecreatieve bedrijven Liempde 

 Overnachtingslocaties Liempde 

 Verenigingen met evenementen 

 Nationaal Landschap Het Groene Woud 

 Van Gogh Nationaal Park 

F. Energie  Dorpsberaad 

 Energiecoöperatie Boxtel 

 Transition Town Boxtel 

 OVL 

G. 3xL  ZLTO 

 OVL 

 Brabants Landschap 

 ARK Natuurontwikkeling 
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3.4 Inspelen op kansen 
SPPiLL heeft geen eigen geld en is voor het realiseren van projecten afhankelijk van beschikbare 
subsidiebronnen en fondsen. Door wel al de ambities te bepalen en uit te werken in 
projectomschrijvingen is het mogelijk om in te spelen op nieuwe subsidieprogramma’s en aanvragen te 
doen bij fondsen. Je kunt als het waren springen op een ‘langsrijdende trein’, zoals in 2012/2013 ook 
gebeurd is bij het Investeringsprogramma Landschappen van Allure van de provincie Noord-Brabant. 
 
Onderstaand per projectgroep een overzicht van subsidieprogramma’s/mogelijkheden die anno 2020 
actueel zijn: 
 

(project)groep Subsidieprogramma’s/mogelijkheden 

Bestuur  Gemeente Boxtel 

A. Liemt in Uitvoering  Gemeente Boxtel - riolering 

 Mozaïek Dommelvallei 

 Het Groene Woud – klimaatvouchers (idee-uitwerking) 

B. Natuur- en 
erfgoedprojecten 

 Erfgoeddeals 

 Landschapsfonds Het Groene Woud 

 EVZ’s in Het Groene Woud (waaronder Groote Waterloop) 

 VGNP-Ontwikkellijn 1: natuur, landschap en erfgoed als kans 

 Mozaïek Dommelvallei 

 Provinciale subsidiemogelijkheden  

C. D’n Liempdsen Herd   

D. Het Wij-gevoel  Gemeente Boxtel 

E. Promotie  Beleef Boxtel 

 VGNP-Ontwikkellijn 4: Ontwikkeling van natuurbeleving 
en duurzaam (cultuur)toerisme & Educatie en participatie 

F. Energie  ECCO in Het Groene Woud 

 ECCO Business Parks 

 Erfgoeddeals 

 Erfgoeddeal Watermolenlandschappen 

 Greendeals 

 Provinciale subsidiemogelijkheden 

G. 3xL  Uitvoeringsprogramma Brabants Bodem/VGNP-Ontwikkellijn 2 

 Provinciale subsidiemogelijkheden 

 
 
  

https://www.hetgroenewoud.com/organisatie/streekraad/menukaart/financi%C3%ABle-ondersteuning/
https://www.hetgroenewoud.com/organisatie/streekraad/menukaart/financi%C3%ABle-ondersteuning/
https://www.hetgroenewoud.com/organisatie/streekraad/menukaart/financi%C3%ABle-ondersteuning/
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3.5 Uitwerking per aandachtsgebied 
Onderliggend aan de hoofddoelstelling van dit beleidsplan (zie 3.1) is onderstaand per 
aandachtsgebied een subdoelstelling geformuleerd met een aantal eerste ideeën voor bijbehorende 
projecten.  
 
Woningbouw/voorzieningenniveau 
Doel: behouden en versterken van de leefbaarheid, behouden van voldoende bezetting van de 
basisschool in Liempde en het voorkomen van krimp van het aantal inwoners door het realiseren van 
extra woningen voor jongeren en ouderen en het minimaal in stand houden of bij voorkeur nog 
verbeteren van het voorzieningenniveau in Liempde. 
In overleg met Dorpsberaad en OVL het plan van aanpak voor de aandachtsgebieden woningbouw en  
voorzieningenniveau uitwerken.  
 
Projectideeën: 
- Tiny houses in combinatie met nieuwe natuur 
- Splitsing grote woningen tot kleinere eenheden 
- Inbreidingslocaties ontwikkelen 
- Openbaar toilet realiseren 
- Sportlandgoed/versterkt sporthart realiseren (zie bijlage 3) 
- In overleg met betrokken organisaties en eigenaren visie ontwikkelen op zalencomplex, kerk, 

winkelgebied/clustering winkels/modernisering winkels & horeca 
 
Infrastructuur/openbare ruimte i.c.m. klimaatverandering/-adaptatie 
Doel: verbetering van te bepalen deelgebieden in Liempde qua aantrekkelijkheid, toegankelijkheid, 
verkeersveiligheid, parkeren, groen, etc. 
Plan van aanpak uitwerken voor de betreffende deelgebieden. Dit zijn in ieder geval de resterende drie 
deelgebieden van Liemt in Uitvoering die in 2011/2012 zijn benoemd: Nieuwstraat, hoek 
Keefheuvel/Smidsepad en Tooseplein/Kloosterhof. Daarnaast voor de deelgebieden: Cattestraat/Oude 
Kerkpad, Dorpsstraat/Kerkplein en Boxtelseweg en voor een aantal kleinere deelonderwerpen*. 
 
* Vrije doorgang op terrassen voor wandelaars en mindervaliden, onderhoud wegen en bomen, 
bewegwijzering naar centrum/horeca Liempde, betere bewegwijzering naar lang-parkeren, handhaving 
fout parkeren, vrachtverkeer in de kom, doorgaand vrachtverkeer van buurgemeenten, meer gebruik 
maken van (lang)parkeermogelijkheden op D’n Tip, verbetering rolstoelvriendelijke oversteekplaatsen 
in centrum en beter afsluiten van Concordiapark voor auto’s. 
 
Projectideeën: 
- Versterkt & verduurzaamd winkelhart 

De winkels in Liempde zijn verspreid over het gehele dorp. Een lichte concentratie bevindt zich in 
de Nieuwstraat/Nieuwe Erven. Als winkels dichter bij elkaar zouden zitten versterkt dit de 
aantrekkingskracht van de winkels (1+1=3). Daarnaast spelen in de Nieuwstraat een aantal 
aspecten meer die wellicht integraal aangepakt kunnen worden, zoals: vervanging riolering, 
herinrichting van straten en trottoirs zoals in centrum van Liempde, vervuiling op perceel 
voormalige garage Breuer, verbetering gevels en inrichting van het terrein van De Ploeg tot aan 
Shout4Sites, vergroting terras Hof van Liempde.  
Daarnaast zou de Nieuwstraat en achterliggend gebied richting Dommeldal verduurzaamd kunnen 
worden door vergroening in het bebouwd gebied t.b.v. vermindering hittestress, afkoppeling van 
panden, terugbrengen ‘sloot’ in Nieuwstraat en verbinden met hersteld slotensysteem richting 
Dommeldal, herstel oude Dommelarm (in verleden gebruikt als vuilstortplaats), herstel zandpaden 
op akkers, versterken aanplant overgangsgebied Kerkeind – Dommeldal, versterking 
cultuurhistorische aspecten.  
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- Versterkt sociaal hart  
‘Gelukkig en gezond ouder worden in Liempde’, dat is het gedachtegoed waar SPPiLL naartoe wil. 
In het centrum goede looproutes naar winkels, een beweegtuin met beweegtoestellen, een 
pluktuin, dementievriendelijke tuin, ommetjes met voldoende bankjes en goede wandelpaden. Het 
zijn allemaal ideeën om ouderen te ondersteunen en te activeren en ervoor te zorgen dat ze 
langer, zelfstandig in Liempde kunnen blijven wonen. Ook de gewenste route vanaf Tooseplein 
door pastorietuin richting Kloosterhof kan hierin worden meegenomen. 

 
Cultuurhistorisch superensemble: erfgoed, natuur, landschap en biodiversiteit i.c.m. 
klimaatverandering/-adaptatie & CO2-uitstoot/-opslag 
Doel: verdere versterking van het cultuurhistorisch superensemble Liempde dat destijds is gebruikt als 
onderligger bij de opzet en aanvraag voor het SPPiLL-project binnen Kloppend Hart van Het Groene 
Woud. Dit geldt voor alle onderdelen van het cultuurhistorisch superensemble: dorpskern, overgang 
dorpskern-buitengebied, buitengebied met akkers, hooilanden, beemdgronden, houtwallen etc en de 
natuurgebieden. 
 
Projectideeën: 
- Veldpoorten met toponiemennamen 
- Behoud en herstel van zandpaden 
- Eerder gerealiseerde resultaten nog meer beleefbaar maken 
- Beleefbaar maken van Duits lijntje en station Kasteren 
- Interactief maken van beelden/bezienswaardigheden  
- Herbouw Kasterense watermolen i.c.m. energiewinning en/of klimaatadaptatie 

(watermolenlandschap) 
- Zichtbaar en beleefbaar maken van de vloeivelden aan de Vleutstraat (tegenover De 

Rekkendonken) i.c.m. vernatting/klimaatadaptatie 
- Bomenplantprojecten i.r.t. opslag CO2, verbetering biodiversiteit, versterking/behoud 

voorpootrecht 
 
Landbouw-landschap 
Doel: een bijdrage leveren aan de situatie dat agrarische ondernemers een bestaansmogelijkheid 
hebben in Liempde rekening houdend met de hoge kwaliteiten van Liempde op het gebied van 
landschap, erfgoed, natuur en biodiversiteit. 
Uitwerken van een project binnen Brabants Bodem i.o.m. ZLTO, agrarische ondernemers en OVL met 
als doel om enerzijds een goed verdienmodel te ontwikkelen voor de beperkte groep agrarische 
ondernemers in Liempde passend bij en met respect voor de kwalitatief hoogwaardige omgeving van 
Liempde en anderzijds ter versterking van bodem- en waterkwaliteit en verbetering van de 
biodiversiteit.  
 
Recreatie & toerisme – vrijetijdsbesteding – promotie Gastvrij Liempde – evenementen 
Doel: goede, effectieve en professionele promotie van Liempde als gastvrij Hart van Het Groene Woud 
en versterken van het toeristische en activiteitenaanbod in Liempde. Als basis hiervoor zorgen voor het 
verbeteren van de betrokkenheid bij en financiering van deze werkzaamheden. De betrokkenheid van 
horeca, dag- en verblijfsrecreatieverblijven en evenementenorganisaties bij de promotie van Gastvrij 
Liempde is nu namelijk minimaal en nog niet structureel geregeld. Ook het aanhaken bij de grotere 
toeristische ontwikkelingen als Van Gogh Nationaal Park is nog niet geborgd. 
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Projectideeën: 
- Demonstratielocatie machinaal klompen maken bij Het Gouden Woud 
- Fiets-/wandelbrug over A2 richting edelhertengebied, evt. in combinatie met uitkijktoren 
- Rondleidingen-bus 
- Evenemententreintje 
- Wandelarrangementen happen en trappen of stappen 
- Nieuwe wandelpaden (niet bestaand) 
- Inzet Dommel voor wandeltoerisme (2e pontje of extra brug) 
- Vlonderpad door de Prangen 
- Herzien van evenementenstructuur  
 
D’n Liempdsen Herd 
Doel: een rendabele exploitatie van bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd met inzet van vrijwilligers, 
samenwerking met verenigingen, organisaties en Liempdse horeca. 
Hiervoor opstellen van een businessplan voor D’n Liempdsen Herd.  
 
Energietransitie 
Doel: opzetten van energieprojecten waarmee Liempde in 2040 energieneutraal is en waarbij tevens 
een verdienmodel gerealiseerd is t.b.v. gemeenschapsvoorzieningen in Liempde. 
 
Projectideeën: 
- Eigen dorpswindmolen op regionaal windmolenpark 
- Benutting waterkracht van de Dommel 
- Zonnepanelen op bedrijven Daasdonk 
- Groot en collectief inkopen van isolatiematerialen 

- Elektrische deelauto’s 
 
Versterken Wij-gevoel/binding jeugd 
Doel: verdere versterking van het wij-gevoel binnen Liempde. 
 
Projectideeën: 
- Vergroting van het aantal OLG-ondernemers (ook buiten retail om) 
- Verbinding OLG aan evenementen/activiteiten 
- Uitbouw Liemt in het Licht als evenement (GLOW, maar dan anders) 
- Opzetten jeugdpanel om ideeën te bedenken t.b.v. binding jeugd aan Liempde/Liempdse 

evenementen, verenigingen, etc 
- Ontwikkeling label ‘Made in Liempde’: samenwerking van ondernemers en Liempdse hobbyisten 

om producten uit Liempde te verkopen onder het label ‘Made in Liempde’. 
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4. Werkwijze realisatie gewenste situatie 
 
Bij de start van het project ‘Liempde, gastvrije en cultuurhistorische toegangspoort tot het hart van Het 
Groene Woud’ zijn afspraken gemaakt over de werkwijze van SPPiLL. Dit is vervat in het document 
‘Procedures/taken/bevoegdheden SPPiLL/Projectenbureau’ dd 27 januari 2015. De hierin afgesproken 
werkwijze blijft als uitgangspunt gehandhaafd. Wel zal het document geactualiseerd worden en dan als 
basis dienen voor de werkwijze om tot realisatie van de gewenste situatie uit het beleidsplan 2020-
2025 te komen. 
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Bijlage 1. Beheer en onderhoud Kloppend Hart projecten 

Onderstaand een korte opsomming van de resultaten per deelproject binnen het SPPiLL-project van 
Kloppend Hart van Het Groene Woud en de wijze waarop het beheer en onderhoud van de 
gerealiseerde subprojecten is geborgd.  
 

 
Projectnaam Borging beheer en onderhoud na projectperiode 

Deelproject A: De versterking van het cultuurhistorisch super-ensemble buiten het centrum van Liempde 
 

A1. Herstel 4 ha cultuurhistorisch hooilandenlandschap 
(Verbindend Groen) 

Samenwerkingsovereenkomst Natuurwerkgroep 
Liempde – Stichting Natuurprojecten Liempde -SPPiLL 

A2a. Datering oude grenswallen (2 onderzoeksrapporten) nvt 

A2b. Herstel oude grenswallen 3300 m1 (tot. lengte 
waarvan diverse delen van 25-50 m1 hersteld) 

Samenwerkingsovereenkomst Natuurwerkgroep 
Liempde – Stichting Natuurprojecten Liempde -SPPiLL 

A3. Sponsoring 2 edelherten nvt 

A4. Herplant 600 Liempdse Wilgen Eigen verantwoordelijkheid ontvangers/gebruikers 
Liempdse Wilg(en) 

A5. Vervanging 5 informatieborden Samenwerkingsovereenkomst Natuurwerkgroep 
Liempde – Stichting Natuurprojecten Liempde -SPPiLL 

A6. Schutskooi De Geelders  Gebruiksovereenkomst Schutskooi De Geelders 

A7. Slaan/bouwen 5 waterputten op erf authentieke 
boerderijen 

Instandhoudingsovereenkomsten met eigenaren 

A8. Herintroductie concept 'gemeene bossen' in De 
Geelders. Beheer door bewoners. 

Samenwerkingsovereenkomst Natuurwerkgroep 
Liempde – Stichting Natuurprojecten Liempde -SPPiLL 

A9. Neospora-hagenproject (vervangt 5 percelen met 
alternatieven voor het gebruik van ontsierende 
landbouwplastics) 

Samenwerkingsovereenkomst Natuurwerkgroep 
Liempde – Stichting Natuurprojecten Liempde -SPPiLL 

Deelproject B:  
De versterking van de relatie tussen de kern en de andere onderdelen van het cultuurhistorisch super-ensemble 

B1. Herstel van 1 km oude, bestaande onverharde paden 
en routes (was 10 km) 

Samenwerkingsovereenkomst Natuurwerkgroep 
Liempde – Stichting Natuurprojecten Liempde -SPPiLL 

B2. 5 wandelroutes & 5 fietsroutes 
 

Samenwerkingsovereenkomst Natuurwerkgroep 
Liempde – Stichting Natuurprojecten Liempde –SPPiLL 
Eigen beheer SPPiLL (communicatiemiddelen) 

B3. 5 driehoekjes & 10 km paden & 100 
hoogstamfruitbomen 

Samenwerkingsovereenkomst Natuurwerkgroep 
Liempde – Stichting Natuurprojecten Liempde –SPPiLL 
Instandhoudingsovereenkomsten 
hoogstamfruitbomen 

B4. Informatiecentrum met educatieve + IT-
voorzieningen, exposities, inrichting 

Eigen beheer SPPiLL 

B5. 5 Oogst- en demonstratiedagen nvt 

B6. Mede-ontwikkeling 1 NS-route ism Lennisheuvel Rond Kerk en Orion Lennisheuvel 

B7. Opleidingen gidsen en toeristische ondernemers (50 
personen met afgeronde opleiding) 

Samenwerkingsovereenkomst Natuurwerkgroep 
Liempde – Stichting Natuurprojecten Liempde –SPPiLL 
Samenwerkingsovereenkomst Erfgoedvereniging Kèk 
Liemt 

Deelproject C: Versterking van de kern van het Cultuurhistorische systeem (Liempde) 
 

C1a. Herinrichting Concordiapark (groen & inrichting) Gemeente Boxtel 

C1b. Herinrichting Concordiapark (restauratie kiosk en 
wandelpad) 

Gemeente Boxtel 

C2. Positionering Liempde als herkenbaar centrum van 
een kransakkerdorp door versterking van de openbare 
ruimte van het beschermd dorpsgezicht bij het 
Concordiapark, Raadhuisplein en eerste gedeelte 
Keefheuvel in samenhang met versterking van d’n Tip met  
extra aandacht voor toegankelijkheid 

Gemeente Boxtel 
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C3. Versterking van de uitstraling van Liempde als 
herkenbaar centrum van kransakkerdorp 

Gemeente Boxtel 
Samenwerkingsovereenkomst Natuurwerkgroep 
Liempde – Stichting Natuurprojecten Liempde –SPPiLL 
(bloembakken) 

C4. Versterking centrum kransakkerdorp door aankoop & 
restauratie langgevelboerderij (Rijksmonument) 

Eigen beheer SPPiLL 

C5. Uitbreiding van stallinggelegenheid voor fietsen met 
o.a. ‘laadpalen’ 

Gemeente Boxtel 

C6. Vergroting van het aantal cultuurhistorische 
elementen in het centrum en aan de rand van Liempde (5 
waterputten, 2 bakhuisjes) 

Instandhoudingsovereenkomsten met eigenaren 

C7. Vergroting van het aantal cultuurhistorische 
elementen in het centrum en aan de rand van Liempde 
(herinrichting 4 Historische erven) 

Instandhoudingsovereenkomsten met eigenaren 

4 Deelproject D: Projectmanagement & communicatie 
 

D1. Projectmanagement: Extra kosten communicatie met inwoners, participanten en gemeente, in het kader van 
ISG en Burgerparticipatie/ Doe democratie/ Leefbaarheidsgedachten 

- D1a. Materiaalkosten communicatie Eigen beheer SPPiLL 

- D1b. Projectmanagement nvt 

D2. Projectmanagement (overall procesmanagement)  nvt 

D3. Projectmanagement (procesaccountant) nvt 

D4. Projectmanagement (afdracht PM Penvoerder) nvt 
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Bijlage 2. Projectgebieden Liemt in Uitvoering 
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Bijlage 3. Sportlandgoed 

In het noorden van Liempde liggen alle sportvoorzieningen bij elkaar (hockey, tennis, voetbal, 
handboogschieten, sporthal). Daarnaast zijn hier de multifunctionele accommodaties De Serenade en 
Pius X (inclusief handbalvelden en grasveld achter sporthal) gevestigd evenals het thuishonk van Gilde 
Sint Antonius Abt en het trimbos. 
 
In het gebied speelt een aantal zaken: 
- Sportvoorzieningen worden alleen door de eigen leden gebruikt 
- Bij elke accommodatie in het gebied is er ruimte in de bezetting (met name overdag) 
- Verenigingen hebben moeite met het op peil houden van de bestuursbezetting 
- Delen van het gebied zijn wat verwaarloosd (met name gebied rondom sporthal, handbalvelden en  
  trimbos) 
- Financiële exploitatie van een aantal accommodaties is moeizaam 
- Afgesloten accommodaties/terreinen 
 
Vanuit de leefbaarheidsdriehoek gedacht zou een samenwerkingsverband tussen verenigingen, 
inwoners en ondernemers voor een oplossing moeten kunnen zorgen, waarbij de vorming van een 
sportlandgoed een optie zou zijn. Een sportlandgoed heeft voor iedereen iets te bieden: recreatief 
bewegen, sporten in competitieverband, bewegen voor ouderen, sporten voor mensen met een 
beperking, talentontwikkeling, sportzorgprogramma’s voor chronisch zieken, etc.  
Sporten heeft hierbij niet alleen gezondheidseffecten voor de doelgroepen die normaliter niet in 
clubverband sporten, maar heeft ook een belangrijke sociale waarde. Mensen die nu nog niet 
(voldoende) bewegen kunnen zo in actie komen en kunnen (meer) deelnemen binnen de samenleving. 
Om een sportlandgoed te kunnen realiseren zullen de sport- en recreatievoorzieningen uitgebreid 
moeten worden, aangepast voor multifunctioneel gebruik, barrièrevrij ingericht, het (gehele) gebied 
openbaar moeten worden en een samenwerking tussen de organisaties en een ondernemer opgezet 
moeten worden. 

 

 


