Informatieavond!
Eigenlijk gaat het nu pas echt beginnen.
De doelen zijn duidelijk, de meeste projectgroepen zijn bemenst en de toegezegde financiën zijn
bevestigd.

Tijd voor actie!
Het moge duidelijk zijn: we doen dit met elkaar.
Bestuurders, projectgroepleden, vele vrijwilligers,
professionals, ondernemers, verenigingen en
bovenal ook de inwoners van Liempde bundelen
de krachten.

voor Liempde

Deze informatieavond
vindt plaats op

donderdag
27 maart

Beste mede-inwoners van Liempde,
Met SPPILL (Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde) is in
Liempde ontzettend veel gaande. Er doen zich prachtige kansen voor,
die ons dorp met beiden handen kan aangrijpen. Dankzij de inzet van
velen, en gedragen door u als gemeenschap, blijkt er veel mogelijk.
In deze folder praat SPPiLL u bij over de stand van zaken en de weg
richting een nog levendiger en leefbaarder Liempde.

aanvang 20.00 uur bij

Om u verder te informeren over de stand van
zaken en u de gelegenheid te bieden ideeën te
opperen en vragen te stellen, organiseert SPPiLL
een informatieavond.

Het Hof van Liempde.

Vrijwilligers gevraagd

Contactgegevens

Wilt u zitting nemen in de projectgroep Promotie,
wilt u meedenken of juist hand- en spandiensten
verrichten bij een van de andere projectgroepen
of denkt u op enig andere manier bij te kunnen
dragen?

SPPiLL - Projectenbureau Liempde
p/a Oude Dijk 84
5298 BE Liempde
T: 06-36374035 (Gidi Kroonen)
06-83246226 (Désiré van Laarhoven)
M: info@sppill.nl
W: www.sppill.nl

Graag! Aarzel niet en meld u bij ons aan!

Een kans en een uitdaging

U bent van harte welkom!

www.sppill.nl
Mede mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant

Ruim vijf jaar geleden constateerde Ondernemers Vereniging
Liempde (OVL) dat het economische klimaat in Liempde achteruit
ging. Ook realiseerden we ons dat economie en leefbaarheid nauw
samenhangen. Minder armslag voor ondernemers heeft minder
steun aan het verenigingssleven tot gevolg. De verenigingen
kunnen vervolgens minder doen voor hun leden en dat bent u, als
inwoner van Liempde.
Als OVL realiseerden we ons dat samenwerking tussen ondernemers, verenigingen en inwoners noodzakelijk is om leven in de
brouwerij te houden en Liempde een impuls te geven. Vanuit deze
gedachtegang ontstond ‘Op Liemt gemunt’: u koopt in Liempde,
ondernemers waarderen dit met oranje muntjes en die verdeelt u
als inwoner vervolgens weer onder de verenigingen. Deze waren
vervolgens van harte bereid om met ‘menskracht’ te helpen bij de
vervolgacties ‘Liemt in het licht’ en ‘Liemt lopt uit’. Het werd een
succes: het ‘wij-gevoel’ in Liempde is nadrukkelijk versterkt.
Uit al deze activiteiten ontstond Stichting Promotie Projecten in
Leefbaar Liempde (SPPiLL). We ontdekten dat onze gezamenlijke
aanpak mogelijkheden bood voor subsidie. Zowel gemeente Boxtel, het Europese project ‘Rural Alliances’, Streekhuis Het Groene
Woud als provincie Noord-Brabant zag de Liempdse aanpak als
een goed voorbeeld van burgerparticipatie. Hierbij gaat het om
burgers die niet enkel met een vinger richting overheden wijzen,
maar daadwerkelijk de dialoog aangaan met bestuurders en ambtenaren en bereid zijn om zelf de handen uit de mouwen te steken
en zo te investeren in hun eigen leefomgeving.
* Meer hierover verderop in deze folder.
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Dorpsraad Liempde werkte aan een Integraal Dorpsontwikkelingsplan (IDOP). SPPiLL pakte dit plan op om vervolgens in gezamenlijkheid tot uitvoerende plannen te komen en naar verdere financiering te zoeken. Dit leidde tot ‘Liemt in uitvoering’, een project
dat we konden indienen bij het provinciale subsidieprogramma
‘Landschappen van Allure’*. We werden met andere projecten uit
Boxtel, Best en Sint-Oedenrode subpartner van het uitvoeringsprogramma ‘Kloppend Hart van Het Groene Woud’*, waarvan de
officiële aftrap 8 maart aanstaande in Liempde plaatsvindt.
Dit hele traject verliep niet zonder slag of stoot. Vele niet eerder
bewandelde paden tussen overheden en burgergroeperingen
moesten begaanbaar worden gemaakt. Gedurende dit proces was
SPPiLL een kartrekker. Dat koste veel energie en dus mankracht. Er
vormde zich gaandeweg een achthoofdig bestuur met daarbij vijf
projectgroepen, waarin nog eens twintig enthousiaste en deskundige inwoners aan het werk gingen.
Nu de financiering en de bemensing grotendeels rond is, praat
SPPiLL u graag bij over alle plannen die zich de komende vier jaar
gaan ontvouwen. Liempde krijgt geweldige kansen, maar er liggen
ook grote uitdagingen. Provincie Noord-Brabant en gemeente
Boxtel laten de Liempdse inwoner – u dus! – meebepalen hoe het
dorp verbeterd kan worden. Wij zouden geen echte Liempdenaren
zijn wanneer we de uitdaging om op deze manier 2,5 miljoen euro
in onze samenleving te investeren niet met beide handen aangrijpen. Het is een investering die, samen met onze eigen inbreng,
leidt tot een leefbaarder Liempde.
èvervolg op pagina 2

Doet u mee en laat u horen, om te beginnen tijdens de informatiebijeenkomst op 27 maart aanstaande!* Wees kritisch maar
opbouwend wanneer iets niet precies volgens uw overtuiging
verloopt. We zullen fouten maken, maar consensus ten bate van
onze hele gemeenschap is steeds het uitgangspunt. Belangrijkste
motivatie is onze gedeelde liefde voor Liempde. Het is goed om
deze met elkaar voordurend voor ogen te houden.

Daarentegen is uw hulp echter zeer welkom. Het is nu hét moment
om als ondernemers, verenigingen en inwoners de krachten te
bundelen en om in een gezamenlijke aanpak met de overheid een
impuls te geven aan de leefbaarheid van Liempde.

Frisse nieuwe gezichten houden dit samenlevingsproject dynamisch en voor mij persoonlijk eindigt met de afronding van dit
voortraject dan ook mijn rol als voorzitter van SPPiLL.

Met vriendelijke groet,
Michael Michiels,
voorzitter SPPiLL en OVL
namens alle medewerkers van SPPiLL

* Meer hierover verderop in deze folder.

Vanuit de gemeenschap, in het belang van ons allemaal, nu en in
de toekomst.

‘Liempde, gastvrije en cultuurhistorische toegangspoort tot
het hart van Het Groene Woud’
Een hele mond vol, maar dit is de titel van het project dat door
provincie Noord-Brabant is goedgekeurd en financieel wordt
ondersteund en dat Liempde de komende jaren nog aantrekkelijker en leefbaarder zal maken.
Wat houdt het project in?
Liempde is een bijzonder dorp. Natuurlijk vinden wij als inwoners
dat, maar het is ook officieel zo gesteld in onderzoeksrapporten.
In en rondom Liempde ligt een rijk ‘cultuurhistorisch superensemble’: een ecologische, economische en sociale samenhang
van akkercomplexen, nederzettingen, beekdalen en natuurgebieden rondom de dorpskern. Dit is bijzonder en uniek. Liempde
heeft een sterke verbinding naar het buitengebied en is daardoor
de ideale toegangspoort tot Het Groene Woud.
Om daadwerkelijk de rol van toegangspoort te kunnen gaan vervullen, worden binnen dit project de komende jaren verschillende
zaken gerealiseerd:
Het genoemde ‘superensemble’ wordt verder versterkt, onder
meer door het herstellen van cultuurhistorische hooilanden en
grenswallen en het herbouwen van een schutskooi in het Liempdse buitengebied. De Liempdse wilg wordt herplant en er worden
waterputten gegraven.
In de kern van Liempde komt een cultuur- en landschapshistorisch informatiecentrum dat de kwaliteiten van Liempde en haar
omgeving zichtbaar en toegankelijk maakt. Het centrum vervult
ook de rol van uitvalsbasis om Het Groene Woud in te trekken.
De Liempdse kern wordt versterkt als herkenbaar centrum, onder
meer door de versterking van het beschermde dorpsgezicht en het
vergroten van het aantal cultuurhistorische elementen.
Welke kansen biedt dit Liempde?
Met de uitvoering van het project ‘Liempde, gastvrije en cultuurhistorische toegangspoort tot het hart van Het Groene Woud’
ontwikkelt Liempde zich meer en meer tot de centrale uitvalsbasis voor recreatie en toerisme in Het Groene Woud. Steeds meer

mensen zullen Liempde bezoeken. Dit is goed voor de horeca,
recreatie en winkeliers in ons dorp en leidt tot een aantrekkelijk
vestigingsklimaat voor nieuwe bedrijven en detailhandel. Investeringen in natuur, landschap, cultuurhistorie en recreatie geven
een impuls aan de lokale economie, zowel op korte als op langere
termijn. Liempde kan zich nadrukkelijk profileren op de kaart van
Het Groene Woud.
De leefbaarheid van Liempde wordt met dit nieuwe project verder
geborgd: Liempde blijft een aantrekkelijk dorp voor de huidige
Liempdenaren, voor ondernemers en voor nieuwe inwoners.
Voor nu en later.

De achterliggende financieringsconstructie
De relatie met provincie Noord-Brabant
‘Landschappen van Allure’ is het investeringsprogramma van provincie Noord-Brabant voor natuur- en landschapsprojecten in onder meer Het Groene Woud.
Doel van dit programma is om de natuur en cultuurhistorie in onze provincie mooier en grootser te maken, zodat Brabant aantrekkelijk blijft om in te wonen, werken en
recreëren. Dit sluit aan bij de ambitie van de provincie om een topregio op het gebied van kennis en innovatie te zijn en te blijven. Provincie Noord-Brabant heeft dit investeringsprogramma kunnen ontwikkelen door de verkoop van de Essent-aandelen.

Liempde wordt omgeven
door bolle akkers, beemdgronden langs de Dommel
en natuurgebieden zoals
De Scheeken, De Geelders
en het Velders Bosch. Deze
onderdelen samen vormen
het zogenaamde
‘Cultuurhistorische superensemble’ dat zeer uniek
is voor Noord-Brabant en
Nederland.

Projectgroep 5
Promotie ‘Liempde, Gastvrij Hart in Het Groene Woud’
Deze projectgroep is de jongste telg binnen SPPiLL en nog niet
bemenst. Bij deze een oproep aan alle Liempdenaren die zich bij
voorkeur met enige kennis van zaken, maar vooral vanuit bevlogenheid in willen zetten voor de promotie van Liempde, om
zo ons dorp als Gastvrij Hart van Het Groene Woud nog nadrukkelijker op de kaart te zetten. Denk qua werkzaamheden aan het
ontwikkelen van promotiemiddelen, de inzet van social media, het
bedenken van of aansluiten bij ludieke events (denk bijvoorbeeld
aan het succes van de Kribkesroute) en anderszins.
Zin in? Neem dan via de contactgegevens op de achterkant van
deze folder contact met ons op.

Projectenbureau Liempde
Vrijwillige bestuurders en ideeëninbrengers missen simpelweg de
tijd om ook alle uitvoerende zaken voor hun rekening te nemen,
daarom heeft het bestuur van af het begin ingezet op ondersteuning door betaalde professionals. Hun uren worden betaald vanuit de bijdragen van de subsidieverstrekkers.
Het projectenbureau helpt de projectgroepen van SPPiLL daar
waar nodig op uitvoerend niveau. Zo wordt onder meer ondersteuning geboden bij de opstelling van de plannen en het voorbereiden en realiseren van de diverse deelprojecten. Daarnaast
zorgt het projectenbureau voor periodieke informatie over de
voortgang en de financiële stand van zaken richting de projectgroepen en het bestuur van SPPiLL. Ook de subsidieverstrekkers
moeten periodiek geïnformeerd worden over de geboekte resultaten. Op de door hen gewenste wijze geeft het projectenbureau
hen inzicht in de financiën en de voortgang van de verschillende
deelprojecten. Het projectenbureau wordt bemenst door professionals Désiré van Laarhoven en Gidi Kroonen, incidenteel
aangevuld met stagiaires.

Désiré van Laarhoven – Algehele coördinatie,
communicatie, werving financiën,
1ste aanspreekpunt
“Kloppend Hart is goedgekeurd door de provincie. We kunnen in
volle vaart aan de slag met de uitvoering van ons project: ‘Liempde, gastvrije en cultuurhistorische toegangspoort tot het hart van
Het Groene Woud’, een prachtige, maar enorme klus. Het professionele projectbureau vormt de organisatorische spil van SPPiLL,
maar is onlosmakelijk verbonden met het bestuur, de leden van
de projectgroepen en de vele andere vrijwilligers. Ik vind het een
prachtige uitdaging om met al deze bevlogen mensen te mogen
bouwen aan een nog mooier Liempde.”

Gidi Kroonen
Administratieve en financiële ondersteuning
“Het is geweldig dat Liempde veel subsidiegelden weet te verkrijgen, maar alle financiers – gemeente, provincie en Europa
– verlangen uitgebreide en complexe rapportages en financiële
overzichten. Nauwkeurig en complex werk, dat goed bij me past.
Ik zet me in voor alle projectgroepen van SPPiLL en mag op die
manier getuige zijn van de enorme betrokkenheid van de vele
vrijwilligers. Dit levert veel energie op voor heel Liempde.
Samen kunnen we van Liempde een nog fijner dorp maken. Voor
onszelf en elkaar, maar ook voor alle toeristen en recreanten.”

Kloppend Hart van Het Groene Woud
Onder de naam ‘Kloppend Hart van Het Groene Woud’ zijn veertien deelprojecten vanuit de
gemeenten Boxtel, Best en Sint-Oedenrode gebundeld en ingediend bij Landschappen van Allure.
‘Liempde, gastvrije en cultuurhistorische toegangspoort tot het hart van Het Groene Woud’, ingediend door SPPiLL, is er daar één van. In 2013 is ‘Kloppend Hart’ als geheel goedgekeurd en begin
2014 heeft de provincie de stukken ondertekend. Hiermee is er tot december 2016 daadwerkelijk
geld beschikbaar om de genoemde projecten in deze folder in Liempde te realiseren.

Om alle nieuwe projecten in goede banen te leiden,
zorgvuldig met de financiële middelen om te gaan en
om alles wat de afgelopen jaren al is opgebouwd te
koesteren en verder uit te bouwen, is de
SPPiLL-organisatie het afgelopen jaar heringericht.

Bestuur SPPiLL
Binnen SPPiLL zijn vijf projectgroepen actief, die
allemaal zorg dragen voor een bepaald project.
De voorzitters van de verschillende projectgroepen
maken allemaal deel uit van het bestuur van SPPiLL.
Dit bestuur wordt gecompleteerd door een dagelijks bestuur (DB), bestaande uit voorzitter Michael
Michiels, vice-voorzitter Lex Schregardus, secretaris
Peter van Baaren en penningmeester Mari van der
Velden. Dit DB is met name verantwoordelijk voor
het beleid en de procescontrole.
Michael Michiels - voorzitter
“Het is een raar gevoel. Bijna zes jaar had ik het
voorrecht om mee te bouwen aan de leefbaarheid
van Liempde. Nu, op de drempel van een nieuw
begin, kondig ik mijn afscheid als voorzitter aan.
Wat wij Liempdenaren allemaal voor elkaar boksen,
heeft – laat ik maar onbescheiden zijn – allure. Het
was de afgelopen jaren hard werken en vooral stug
doorbijten, maar er staat nu een prachtig team
mensen klaar dat sturing wil geven aan een doordacht plan, ondersteund met mooie gemeentelijke
en provinciale toezeggingen.
Er staat zogezegd een stevig fundament voor een
fraai Liempds huis.
Een architect is niet per se een goede bouwer. In
mijn geval betekent dit dat het tijd is voor een
nieuwe leider. Voor een frisse uitvoerder die samen
met u verder bouwt aan een mooi een leefbaar dorp.
Aan dat Liempdse huis dus! Vanuit een bescheidener
rol aan de zijlijn probeer ik mijn (bouw)steentje bij
te dragen.
Hartelijk dank aan al diegenen met wie ik als
voorzitter mocht samenwerken en aan iedereen die
gelooft in de leefbaarheid van Liempde.”

Wat is de rol van SPPiLL?
Stuurgroep Innovatieve
Samenwerking
SPPiLL-gemeente Boxtel

A - Projectgroep
Liemt in
Uitvoering

Dagelijks
Bestuur
SPPiLL

Bestuur Stichting Promotie
Projecten in Leefbaar Liempde
(SPPiLL)

B - Projectgroep
Natuur- en
cultuurprojecten

C - Projectgroep
Bezoekerscentrum

D - Projectgroep
Het Wij-gevoel

E - Projectgroep
Promotie,
Liempde, Gastvrij
Hart in Het
Groene Woud

Projectenbureau Liempde

Bestuurlijke verantwoording

Procescontrole

Projectuitvoering

Het Dagelijks bestuur van SPPiLL wordt gevormd door:(vlnr) Peter van Baaren (secretaris),
Michael Michiels (voorzitter), Lex Schregardus (vice-voorzitter) en Mari van der Velden (penningmeester).

Mari van der Velden - penningmeester
“Sinds 1985 woon ik met veel plezier in Liempde. In de loop der jaren ben ik
meer en meer betrokken geraakt bij de Liempdse gemeenschap en was ik actief
binnen verschillende besturen en verenigingen.
Beroepsmatig werk ik sinds vele jaren als controller bij de Rabobank. Binnen
SPPiLL draag ik er mede zorg voor dat de gelden die ons ter beschikking worden
gesteld, goed en op de juiste manier worden besteed. Hierbij is het ook belangrijk op tijd en volledig te rapporteren aan Provincie, gemeente Boxtel en andere
betrokkenen. Ik vind het mooi om als bevlogen Liempdenaar mijn kennis en
ervaring in te zetten voor het Liempde van nu en straks.”

Peter van Baaren - secretaris
“Ik wil mij graag inzetten om Liempde levend en leefbaar te houden, voor deze en komende generaties.
SPPiLL levert daar een belangrijke bijdrage aan en als secretaris kan ik daar op mijn beurt weer een steentje aan bij dragen. Als bestuur
van SPPiLL staan we samen met de projectgroepen collectief voor mooie uitdagingen, net zoals de Liempdse gemeenschap collectief kan
helpen om deze te realiseren. Samen met twee vennoten run ik een advocatenkantoor in Eindhoven: Hermanides De Vries Van Baaren.
Vanuit mijn vak en als bestuurslid kijk ik mee naar de processen binnen de projectgroepen, zodat we als bestuur op het goede moment de
juiste beslissingen nemen.”

Projectgroep 1

Projectgroep 3

Liemt in uitvoering

Bezoekerscentrum Liempde

Eind 2012 stond er regelmatig een opvallende rode keet geparkeerd op prominente plekken in Liempde. In deze keet konden
Liempdenaren hun mening geven over de kwaliteit van vele zaken
in Liempde. Ook werden er ‘inspraakavonden’ georganiseerd,
waarop burgers, ondernemers en verenigingen hun ideeën en
wensen kenbaar konden maken. Op basis van deze input zijn alle
belangen, onderwerpen en doelgroepen in kaart gebracht. Er zijn
drie centrale thema’s geformuleerd: ‘Mooi Liemt’, ‘Veilig Liemt’ en
Gastvrij Liemt’.
‘Liemt in Uitvoering’ gaat Liempde, conform de wensen van haar
inwoners, veiliger, autoluwer, toegankelijker, gastvrijer en mooier
maken. Het aandachtsgebied van ‘Liemt in Uitvoering’ betreft
grofweg het hart van ons dorp, gelegen tussen Hoek Kapelstraat/
Nieuwstraat, Tooseplein en d’n Tip. Binnen dit gebied zijn zes
deelprojecten geformuleerd: D’n Tip, het Tooseplein, Keefheuvel
en Dorpsstraat, Concordiapark en Raadhuisplein, Hoek Smidsepad/Keefheuvel en de Nieuwstraat. De door velen ingebrachte
wensen en ideeën zijn per deelproject verwerkt. Deze worden nu
getoetst aan de drie hoofdthema’s en onderzocht op financiële
haalbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. Wanneer dit achter de rug
is, worden de plannen weer voorgelegd aan omwonenden en
betrokkenen.
Projectgroepleden:
Bart Welvaarts (Dorpsraad),
Jan Nijssen (Comité Boeremert),
Henri van Ruremonde (inwoner),
Ton de Rooij (inwoner), Wim van
Erp (Kèk Liemt), Judith Terlouw
(aanwonende projectgebied).

Paul Sloven - voorzitter
“We zijn blij met de vruchtbare ideeën die door vele Liempdenaren zijn ingebracht.
De plannen kunnen alleen tot wasdom komen wanneer u blijft meedenken en meepraten.
We zijn zo vrij om ook in de toekomst een beroep op u te doen, zowel voor ideevorming,
als tijdens de uitvoering. Het werkt maar op één manier, en dat is met elkaar.”

Projectgroepleden:
Jeroen Berkhout (aannemer,
specialist renovatie oude
panden), Arnold van den Broek
(Kèk Liemt), Bert Timmermans
(Kèk Liemt), Peter van den Hurk
(inwoner), Ger van den Oetelaar
(inwoner).

Rob Dito - voorzitter
“Het is heerlijk leven in Liempde. Daarbij vind ik Liempde een ongelofelijk krachtige gemeenschap, die
gezamenlijk vaak zaken voor elkaar krijgt. Er is veel energie aanwezig bij zowel particulieren, verenigingen als
ondernemers. Die energie werkt aanstekelijk en is ook mijn inspiratiebron om iets te doen voor de gemeenschap, in de hoop dat dit ook door de generaties na ons wordt gewaardeerd en voortgezet.”

Projectgroep 4

Projectgroep 2

Het Wij-gevoel

Natuur- en cultuurprojecten
Van oudsher typerend voor het Liempdse buitengebied zijn onder
meer cultuurhistorische hooilanden, Liempdse wilgen, oude
grenswallen, een schutskooi als die in de Geelders en historische
erven met bakhuizen en waterputten. Deze projectgroep stelt
zicht ten doel om deze natuur- en cultuurhistorische elementen
in het buitengebied en aan de rand van het centrum van Liempde
te herstellen of opnieuw te realiseren, om daarmee de relatie
tussen het authentieke centrum van Liempde en het omliggende
buitengebied te versterken. Dit gebeurt in drie fasen, te beginnen met heemkundig onderzoek naar onder meer begroeiing,
oorspronkelijke paden en infrastructuur. Vervolgens wordt er
contact gelegd met de eigenaren van de verschillende gronden,
om uiteindelijk te komen tot herinrichting of herstel van de oude
elementen.

Een monumentale boerderij in het hart van Liempde, ingericht als
informatiecentrum over en voor Liempde en de regio, functionerend als toegangspoort voor inwoners en toeristen die Het Groene
Woud in willen trekken. Geen utopie, maar een gefundeerd plan,
dat steeds meer werkelijkheid wordt. De monumentale boerderij
aan Barrierweg 4 (tegenover het bushokje in het Concordiapark)
staat te koop. Deze projectgroep onderzoekt op dit moment de
mogelijkheden tot aankoop, restauratie en exploitatie. ‘Voor
en door de Liempdse gemeenschap’ is hierbij het uitgangspunt:
zowel de verbouwing als het beheer worden door professionals en
vrijwilligers uit de Liempdse gemeenschap gerealiseerd. Behalve
als bezoekerscentrum kan de boerderij mogelijk ook als vergaderlocatie, expositieruimte of natuureducatiecentrum gebruikt gaan
worden. Het centrum zal onze eigen horeca en het plaatselijke
verenigingsleven niet in de weg staan, maar juist versterken.

‘Leven in de brouwerij’, dat is wat een dorp als Liempde nodig
heeft. Het was ook de kreet die in 2009 de basis vormde voor het
project ‘Op Liemt Gemunt’ en een jaar later voor ‘Liemt in het
Licht’ en ‘Liemt lopt Uit’. Met deze projecten wil SPPiLL de leefbaarheid in Liempde vergroten, het dorp een economische impuls
geven en de band tussen inwoners, ondernemers en verenigingen
versterken. Inmiddels zijn de oranje muntjes, de kilometerslange kerstverlichting en de gezellige kerstmarkt rondom de
kiosk uitgegroeid tot begrippen in Liempde en ver daarbuiten.
De projecten vormen bovendien het fundament van SPPiLL: het
versterken van het ‘Wij-gevoel’ in Liempde. De projecten werken
aanstekelijk: ze zorgen ervoor dat er binnen het dorp boodschappen worden gedaan, dat er ontmoetingen tot stand komen en dat
Liempdenaren trots zijn op hun dorp. Er is absoluut leven in de
brouwerij gekomen, hopelijk tot in lengte van jaren.

Wij zoeken als projectgroep inwoners van Liempde die het leuk vinden wanneer er een
waterput of bakhuis op hun erf wordt geplaatst. Zowel in het centrum als in het
buitengebied zijn mogelijkheden! Meld je bij ons aan via de contactgegevens op de
achterkant van deze folder.

Lex Schregardus - voorzitter
“Gebaseerd op mijn ervaring met bestuurlijke projecten geloof ik ook voor SPPiLL nadrukkelijk in een projectmatige
benadering. Het biedt de mogelijkheid om rekening te houden met de vele, soms conflicterende belangen, meningen en
randvoorwaarden. Bovenal is het belangrijk dat wij als Liempdenaren enthousiast zijn over alles wat er staat te gebeuren.
Dat geeft draagvlak. Concrete inzet is ook zeer welkom, die kunnen we goed gebruiken.”

Projectgroepleden:
Ad de Kort (Natuurwerkgroep
Liempde), Karel Voets (kenner
van het Brabantse landschap),
Kees Quinten (Kèk Liemt).

Willy Beerens - voorzitter
“De muntjes, de lampjes, de kerstmarkt. Voor mij is het bewijs geleverd. Samenwerking loont. Het laat zien dat een klein
dorp als Liempde groot kan zijn in samenwerking en met vereende krachten daadwerkelijk een economische en sociale
impuls teweeg kan brengen. Liempdenaren tonen een enorme bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen, zich in te
zetten en zo daadwerkelijk bij te dragen. Vol zelfvertrouwen, met prachtige resultaten.”

Projectgroepleden:
Henk Quinten (Geld & Makelaardij), Jan Tax (Coop), Jeroen
van Oorschot (Garage van
Oorschot), Gerrie van der Donk
(De Vuurput), René Knoops
(Het Raadhuis), Nellie van de
Veerdonk (De Pompoen).

