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Onderwerpen

Wie doet het

Wat gaat er gedaan worden

1

File-leed in en rond het dorp. Sluipverkeer door
Dorpstraat -noord en zuid, door de
Valkenswaardseweg en door Strijp.

Gerard, Henk, Willem

Behartigen van de Leendse belangen in het 'Platform A2 / Smart Wayz’.
Verzamelen van signalen uit het dorp en van objectieve informatie uit metingen.
Aansturen bij de gemeente op passende maatregelen. Denk hier aan de Strijperstraat,
Jansborg, Nachtegaallaan, Valkenswaardseweg (aan beide zijden van de kluifrotonde), de
Langstraat en de Hans van Breukelenweg.

2

Veiligheid voor verkeer, fietsers en voetgangers op
Valkenswaardseweg tussen Dorpstraat en de
Margrietlaan

Gerard, Henk, Willem

Verbeteren van de veiligheid voor voetgangers (o.a. ouderen Van Leenderhof) en fietsers
op de Valkenswaardseweg. Samen met de bewonerswerkgroep en de gemeente een plan
en ontwerp maken voor aanpassingen en/of herinrichting van de Valkenswaardseweg.

3

Zebrapaden

Gerard, Henk, Willem

1) Op de Dorpstraat ter hoogte van passage/Kruidvat.
2) Op de Dorpstraat ter hoogte van Kinderdagverblijf Kids World.
3) Op plekken waar de schooljeugd logischerwijze oversteekt

4

Aankleding Kluifrotonde

Gerard

Bewerkstelligen dat de beide perken in de Kluifrotonde fraaier ingericht worden en
daarmee een representatieve entree vormen voor ons dorp, waarbij ook de begroeiing op
een overzienbaar peil wordt gehouden.

5

Lijst met kleine ergernissen

Willem

Signaleren van kleine ergernissen, deze verzamelen en toevoegen aan de lijst, die aan de
gemeente voorgelegd wordt. Volgen van de uitvoering van de verbeteringen.

6

MFA en centrumplan

Ger, Lia, Coen

Volgen van de voortgang van het ontwerp en realisatieproces van MFA, woningen en
omliggend groen en infrastructuur.
Aandringen op bouw van voor/door de gemeenschap gewenste woningen.
Overleg met projectleider, klankbordgroep Centrumplan en overleg met wethouder.
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7

Woonvormen voor senioren en starters

Coen

Draagvlak creëren bij gemeente voor diverse woonvormen t.b.v. senioren en starters.
Burgerinitiatieven op weg helpen en ondersteunen.

8

Monumentjes

Erwin, Coen

Beter onderhoud van de weinige monumentjes in ons dorp (wens uit buurtschapoverleg); inventariseren waar deze staan en wat de kwaliteit ervan is. Evt. in
samenwerking met Heemkundekring en Recreatief Heeze-Leende.
Speciale aandacht voor bankjes onderweg.

9

Energietransitie

Henk, Piet

Draagvlak stimuleren bij de dorpsbewoners voor de introductie van de maatregelen
voortvloeiend uit de RES ( Regionale Energie Strategie ) middels voorlichting.
Ondersteuning indien gewenst bij gemeentelijke activiteiten op dit gebied. Overleg met
de Energie coöperatie; evt. hulp bij communicatie tussen gemeente en dorpsbewoners.

10

Waar staat de Dorpsraad?

Piet, Erwin en de Dorpsraad

Stappenplan ontwikkelen om naar Dorpsraad 2.0 te gaan

11

Verbeteren van het overleg met de buurtschappen

Lia, Yvonne, DR

Tweejaarlijks en indien gewenst speciale vergaderingen.
Noodzakelijk als bron van achtergrondinformatie, als tussenstation voor het verspreiden
van DR boodschappen en als mogelijkheid voor de rekrutering van nieuwe DR-leden.

12

Communicatieverbetering met de dorpsbewoners,
waaronder websitevernieuwing

Erwin en Ger en cluster PR

Organiseren van de jaarlijkse dorpsavond.
Contact via website en andere sociale media.
Ontwikkelen van een effectieve communicatiemethode.

13

Deelname in ‘zorg’overleg

Erwin

Zorgbehoefte monitoren en volgen.

14

Gemeentelijke integratie cq samenvoeging

Informatie aan bewoners en zo mogelijk meningen en standpunten binnen de Leendse
samenleving verzamelen en formuleren.

