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qeq "t Lekers Nieuws

Beste Lekerse mensen,

Met dit nummer starten we al weer met onze zevende jaargang!
We hopen dat 2022 een jaar wordt met voor iedereen veel mooie
geluksmomenten en een goede gezondheid.
Vanaf deze plek willen wij Marianne Bruijsten van harte feliciteren met de
Koninklijke Onderscheiding die zij ontvangen heeft tijdens de laatste

raadsvergadering van de gemeente Sint Anthonis. Marianne: Hartelijk dank
voor je maatschappelijke inzet en betrokkenheid!
wij wensen u allen in het nieuwe jaar elke maand weer veel leesplezier!

Veel leesplezier!
Redactie 't Lekers Nieuws

QU4vE Dorpsvereniging 't Leker

wij wensen alle inwoners van 't Leker een heel Re|ukkiR en
gezond 2022!!

Helaas hebben we half december de deuren van 't Dorpshuus weer
moeten sluiten i.v.m. de coronaregels, maar we hopen natuurlijk dat we
elkaar daar weer snel kunnen ontmoeten en dat de diverse clubjes weer
hun hobby kunnen gaan uitoefenen.
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't Leker is een mooi bankje rijker

Door de gemeente Sint Anthonis is een bank geschonken vanwege het

afscheid. Sinds maandag 27 december 2021staat het bankje te pronken op

het "schoolplein", met dank aan een aantal vrijwilligers.

De silhouetten van het bankje herinneren ons aan het voormalig school-

plein. Het ontwerp is van Sophie Pammler. Op de sociale media zijn foto's

hiervan te vinden, maar je kunt het natuurlijk ook gaan bewonderen als je

een wandelingetje door het dorp maakt.

Kernen democratie

Afgelopen zomer heeft onderstaande tekst en oproep in 't Lekers nieuws
gestaan. Graag doen we opnieuw een oproep om te reageren. We vinden
het belangrijk dat inwoners kunnen lezen wat er in het CV van Ledeacker
staat en ze de mogelijkheid geven om daarop te reageren.

De toekomstige gemeente Land van cuijk bestaat uit 33 kernen. Stuk voor
stuk met unieke eigenschappen en trotse inwoners. De nieuwe gemeente
heeft gevraagd of ieder dorp een eigen Kernen CV kan opstellen. Daarin
staat waar Ledeacker sterk in is, wat er zo bijzonder is en wat prioriteit
moet krijgen.

Twee jaar geleden heeft Ledeacker (en de andere dorpen van de gemeente
Sint Anthonis) een aantal dorpsontwikkelplannen (DOP) opgesteld met 20

inwoners uit Ledeacker. Omdat deze plannen lijken op een kernen CV is
besloten dat deze dorpen niet opnieuw dit traject met bouwteams hoeven
te doorlopen, maar enkel de huidige plannen omzetten naar het
vernieuwde kernen CV. Omdat het format net iets anders is dan de DOP en
er natuurlijk in twee jaar ook wat veranderd kan zijn, heeft de
Dorpsvereniging samen met de gemeente de huidige plannen omgezet
naar een Kernen CV. Daarna hebben zij samen met een afvaardiging van
"de groep van 20 inwoners" nog eens kritisch naar het vernieuwde kernen
CV gekeken.
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Wat kun je lezen in het CV van Ledeacker:

· factsheet Ledeacker: hoeveel inwoners, hoeveel woningen,
hoeveel ondernemingen etc.

· karakteristiek perthema Ledeacker

· sterke en minder sterke punten van Ledeacker

· focuspunten van Ledeacker voor de komende jaren

Ben je nieuwsgierig geworden waar we in Ledeacker trots op zijn en waar

we ons komende jaren op willen gaan focussen? Het Kernen CV van
Ledeacker is te bekijken op het platform https://ons.landvancuijk.nl

Op dit platform kun je middels een online formulier tot eind januari 2022

gericht reageren op het Kernen CV van Ledeacker. Deze reacties komen bij
de gemeente binnen en zullen worden doorgestuurd naar de Dorps-

vereniging.

Consumptieprijzen Dorpshuus

Helaas, alles wordt duurder. Ook in 't Dorpshuus komen we daar niet
onderuit. Vandaar dat per 1 januari 2022 de prijzen omhoog gaan.
De prijzen worden dan als volgt:

Kop koffie € 1,50

Kop thee € 1,50

Glasfrisdrank € 1,50

Ka n koffie € 12,50

Kan thee € 7,50

De overige prijzen blijven hetzelfde. De koffie wordt wel duurder, maar
sinds kort staat er een nieuwe koffiemachine en kun je gaan genieten van
een heerlijk kopje koffie van vers gemalen bonen zodra 't Dorpshuus weer
open is. En nu maar hopen dat we die koffie snel mogen proeven...
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Oud papier

Vanaf 1 januari kun je het oud papier niet meer inleveren in 't Leker.
Door een te lage opbrengst en flinke verhoging voor het ophalen, is het
helaas niet meer rendabel. Ook aan de Remmensberg in Sint Anthonis
komt de inzameling op zaterdag te vervallen, hiervoor komt er op deze
plek tijdelijk een container op de woensdagen van 15.00 tot 18.00 uur.
De permanente locatie bij Verdaasdonk blijft gelukkig wel bestaan.
Er wordt gekeken naar andere oplossingen en als daar nieuws over is hoor
je hetvan ons.

Gemeente app

Vanaf 1 januari 2022 wordt er één meldingssysteem in gebruik genomen

voor de openbare ruimte.

je kent die momenten vast wel: je constateert ergens in de gemeente
achterstallig groenonderhoud, zwerfafval, een gat in de weg, een

losliggende stoeptegel of het huisvuil is niet opgehaald. Tot nu toe konden

inwoners van de gemeenten cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint
Anthonis dit soort gebreken (maar ook geluids- of stankoverlast, overlast
van ongedierte etc.) behalve telefonisch ook melden via Fixi respectievelijk

Verbeterjebuurt. Om deze meldingen in de nieuwe gemeente Land van
cuijk eenduidig te kunnen verwerken en verhelpen gebruikt de gemeente

vanaf 1 januari 2022 een nieuwe App: "MijnGemeente App".

Groen

De werkgroep Ledeacker Groener heeft op zaterdag 4 december jl. in
samenwerking met IVN de Maasvallei en Waterschap Aa en Maas een

heleboel bomen geplant rondom de Tovensche Beek. Dank aan alle harde

werkers.
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Gemeente Land van cuijk

Perl januari is het dan zover....gemeente Sint Anthonis verandert in
gemeente Land van cuijk.
Het nieuwe gemeentehuis komt in Boxmeer te staan. Omdat daar nog de
nodige verbouwingen moeten plaatsvinden, verwelkomen wij jullie vanaf
1 januari graag op de tijdelijke locatie van het gemeentehuis in cuijk.

Hoe informeren wij jullie?
De komende weken informeren wij jullie op verschillende manieren over
de nieuwe gemeente. We houden jullie op de hoogte via onze tijdelijke
website www.gemeentelandvancuijk.nl en je kunt je aanmelden bij onze
tijdelijke kanalen op sociale media:
Facebook: gemeentelvc

Twitter: @gemeente_LvC

lnstagram: gemeentelvc

Tijdelijke overlast
Helaas kunnen wij niet voorkomen dat er tijdelijk enige overlast voor je
ontstaat. wij doen ons uiterste best deze overlast zoveel mogelijk te
beperken. Omdat alle systemen moeten worden omgezet, is een aantal
diensten echter tijdelijk slecht of niet bereikbaar.

Contactgevens
Vanaf 1 januari kun je de gemeente Land van cuijk op de volgende
manieren bereiken.

Centraal bezoekadres:
Gemeentehuis cuijk, Louis Jansenplein 1, 5431 bv cuijk

Postadres:

Postbus 7, 5360 AA Grave

Arnoud van Gelderweg 71, 5361 CV Grave
Antwoordnummer 10018, 5360 VB Grave
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Algemeen telefoonnummer: 0485 - 854000

Algemeen e-mailadres: gemeente@landvancuijk.nl

Het basisadres van de website is vanaf 1 januari: www.landvancuijk.nl

Landschapspark de Laan

Zoals iedereen heeft kunnen zien wordt er al een tijd gewerkt aan het park
op de hoek van de Dorpsstraat en het Kerkveld. De oorspronkelijke

plannen zijn inmiddels vijf jaar oud en hadden als doel de verwilderde wei

aan de Dorpsstraat en het trapveldje langs de velden van DSV om te
toveren tot een wat fraaier geheel.

De Dorpsvereniging heeft hiervoor destijds het initiatief genomen en dit

besproken met DSV. Na een periode van stilte is dit opnieuw opgepakt met
Duvaria en AV Olympus Land van cuijk.

Deze duursportverenigingen hadden behoefte aan een loopbaan en zagen
de mogelijkheden om die binnen dit park te realiseren. Gezamenlijk

hebben we een nieuw plan opgezet met daarbinnen een half verharde

loopbaan van 300 meter. Dit plan is binnen het dorp besproken met de
werkgroep vitale kernen en aan de gemeente voorgelegd voor een

subsidie in het kadervan die regeling. Nadat de subsidie was toegekend

werd gestart met de voorbereiding van de werkzaamheden.
De gemeente moest nog een wijziging van het bestemmingsplan

doorvoeren maar dat was geen belemmering voor de aanleg.
De afhandeling van een bezwaar tegen het bestemmingsplan leidde tot het

tijdelijk stoppen van het werk. Na een aantal overleggen zijn goede

afspraken gemaakt en kunnen we voortvarend verder. De gemeente heeft
bovendien aangeboden wat extra struiken en bomen te planten nabij de

Dorpsstraat in de buurt van het park. Eind januari verwachten we nu dat

de hardlopers hun rondjes kunnen gaan lopen. Ze lopen er alleen in de
winterperiode wanneer het te donkeris in het bos. Het park is zeker niet

alleen bestemd voor de verenigingen, het is vrij toegankelijk en binnen de

loopbaan mag ook een balletje getrapt worden. Ook recreanten mogen

hun rondjes lopen op de baan. Als het buiten donkeris wordt de baan
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tijdens het lopen zwak verlicht voor de veiligheid van de lopers.
De verlichting wordt gestuurd door sensoren en is gekoppeld aan de
straatverlichting. Een kwartier na het verlaten van de baan dooft het licht
automatisch. Na 11uur 's avonds is er geen verlichting meer.
Om de baan heen komt bloemrijk grasland, een aantal bomen en een
houtwal nabij de aangrenzende woning. De paddenpoel is al uitgegraven.
We verwachten met dit park Ledeacker een mooier en groener aanzien te
geven, een plek waar jong en oud plezier aan kan beleven.
Bij de aanleg van het park wordt ook de schooljeugd van Ledeacker en
Sint Anthonis betrokken. Niet groepsgewijs want dat kan niet vanwege
corona. Via de app-groepen van de school wordt bekend gemaakt hoe we
dit organiseren. Het is de bedoeling dat de kinderen met hun ouders een
of meer boompjes planten en er een adopteren. Bij dat plantje komt dan
een paaltje met hun naam zodat de kinderen hun boom groot kunnen zien
worden. De kinderen mogen ook opschrijven waarom ze bomen belangrijk
vinden in deze tijd. De leukste inzendingen komen in het dorpsblaadje,
het 1VN-blad en mogelijk zelfs in de streekbladen.

Dorpsvereniging 't Leker, Duvaria en AV Olympus Land van cuijk
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Yü Diversen

Oud ijzer/oud papier

LET OP!!!

Vanaf 1 januari kunt u geen oud papier meer inleveren in Ledeacker.
Dit komt helaas te vervallen. Het is nog wel mogelijk om oud ijzer in te
leveren. Dit kan nog steeds iedere laatste zaterdag van de maand voor de
middag. U kunt hiervoor terecht op het grasveldje bij de Stippent.
Grotere partijen ijzer kunnen wij ook bij u op komen halen.
Hiervoor kunt u contact opnemen met Harrie Jozephs, 0485-382828
of Jos van Dommelen, 06-13604828 namens de KBO en De Hoenders.
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Bereikbaarheid Pastoor en Pastoraal team

Tel. 0485-471246 (op werkdagen van 9.00-12.30 uur behalve donderdags)

Voor dringende boodschappen: 06-23887860

Parochiecentrum: Lepelstraat 13a, 5845 BK, Sint Anthonis
http://www.parochiemariamoedervandekerk.nl

I + Lief en Leed

Dankbetuiging

Door uw belangstelling tijdens haar ziekte en na het overlijden van ons
mam en oma Riek Baltussen-van Delft hebben wij ervaren dat zij ook voor
velen onder u iets heeft betekend. Dat is een mooie, troostvolle gedachte
voor ons. De aandacht die u ons mam gaf heeft ze altijd erg op prijs
gesteld. Onze hartelijk dank hiervoor.

Maria & Hans, Peter, Angela & Peter

en oma's kleinkinderen
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25 maart jaarvergadering Dorpsvereniging
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Uitgegeven onder auspiciën van Dorpsvereniging 't Leker. De redactie houdt zich het recht voor aangeleverde kopij

in te korten. Digitaal te ontvangen na opgave via lekersnieuws@gmail.com. Kopij per e-mail sturen naar

lekersnieuws@gmail.com of schriftelijk naar 't Lekers Nieuws, Vrijstraat 16, 5846 AG Ledeacker.

Volgende nummer verschijnt donderdag 3 februari 2022.

sluiting insturen kopij: uiterlijk aanleveren woensdag 26 januari 2022.

8


