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 Beeldvormende vergadering in Lennisheuvel 
 

Dinsdag 10 juli togen B&W en gemeenteraad naar Lennisheuvel 

om daar haar beeldvormende vergadering te houden over het 

Integraal DorpsOntwikkelingsPlan (IDOP) Lennisheuvel. 

Ze werden met koffie ontvangen in gemeenschapshuis Orion door 

het stichtingsbestuur en kregen kort een uitleg over de bedoeling 

van de avond. 

Onderdelen van het IDOP zoals de plaats voor toekomstige 

woningbouw, de te verbeteren groene uitstraling van het dorp, 

alsook de verkeersproblematiek en de door de bewoners 

aangedragen oplossingen daarvoor, werden ter plekke bekeken en 

besproken met de bewoners in een rondwandeling door het dorp. 

Na afloop werd de discussie voortgezet op het terras van café De Trol. 

Het werd een prima avond en bleek een aanbeveling voor de raad om, indien mogelijk, op locatie zich een 

beeld te vormen van hetgeen hen op schrift wordt aangeboden.  

Meer informatie kunt u vinden op de site van Lennisheuvel: www.lennisheuvel.nl 

 

 Beeldvormende vergadering in Selissen 
                                                                                                                                                                   

Dinsdag 1 juli werden door B&W en gemeenteraad een bezoek 

afgelegd aan de wijk Selissen. Hier stond het Selissenwal 

Ontwikkelings Plan (SOP) op het programma. Na een gezamenlijke 

ontvangst op de Amaliaschool werden de aanwezigen in kleine 

groepen rondgeleid. Op een aantal locaties in de wijk werden de 

toekomstplannen door enthousiaste bewoners of uitvoerenden 

toegelicht.  

Aandacht voor de jongeren bij de oversteek van de 

Baandervrouwenlaan, aandacht voor de ouderen bij ommetjes door 

de wijk en de aanleg van een jeu-de-boules baan. Medewerkers van 

ContourDeTwern gaven uitleg over activiteiten in de wijk. Het veranderde aanzien van de wijk, door de 

nieuwbouw en renovatie van woningen werd breed toegelicht. De gemeenteraad heeft een uitvoerige kijk 

in de keuken van Selissen gekregen en kan daar in september als het SOP op de agenda staat, haar 

voordeel mee doen. 

 

Zomervakantie 
 

Fractie en bestuur wensen iedereen een fijne zomervakantie toe.  
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