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Dorpsraad     Leende

Reageer

Informeer ons over knelpunten, problemen of 
wensen in uw buurt of in het dorp, zodat wij onze 

plannen daarop kunnen afstemmen. 
Denk aan: veiligheid, voetgangers en fietsers, kleine 
ergernissen, overlast door sluipverkeer, behoefte aan 
wonen, verbeteringen of voorzieningen in uw wijk, 
wateroverlast, etc.. Maar ook aan: energietransitie of 
samenvoeging met andere Gemeenten.
             Stuur een bericht:
 Secretaris Dorpsraad Leende,
 Valkenswaardseweg 7, 5595 CA, Leende
             Stuur een E-mail: 
  secretaris@dorpsraadleende.nl

Leende breed 
vertegenwoordigd

Als belangenbehartiger van de Leendse 
gemeenschap is het wenselijk dat in de Dorpsraad 

de Leendse gemeenschap zo breed mogelijk 
vertegenwoordigd is. 
Wilt u zich daarvoor inzetten en de Dorpsraad 
versterken, stuur dan een briefje of een mailtje aan de 
secretaris van de Dorpsraad of neem contact op met 
een van de Dorpsraadleden.

Gezocht, nieuwe gebruikers.

In 2007 heeft Red Bull een prachtige BMX baan 
aangelegd in Leende. Jongeren maakten daar 

enthousiast gebruik van en namen ook verantwoorde-
lijkheidheid. 
Afgelopen maand hebben we met jongeren een 
skatebaan gebouwd in Heeze, waar jongeren heel blij 
van worden. 
Kan dat ook in Leende en vandaar de oproep: zijn er 
jongeren of andere geïnteresseerden die zich in willen 
inzetten om deze plek weer levend te maken voor de 
Leender jeugd? 
Dan meld je via: jaaphenst@cordaadwelzijn.nl

BMX-baan Leende?

• Leefbaarheidsagenda 2020  - 2021

• Uit het overleg met B&W

• Vrachtverkeer in Heeze en Leende

• Dorpsraad Leende

• Wie zitten in de Dorpsraad

• Vertrek van de voorziters

D'n Urste nieuwsbrief
Een aantal keren per jaar bezorgen wij onze 
nieuwsbrief aan alle inwoners huis-aan-huis. We 
informeren U over onze plannen, wat er gerealiseerd is 
en over overleg en afspraken met de Gemeente. 

mailto://secretaris@dorpsraadleende.nl
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Leefbaarheidsagenda 
2020 - 2021

3 Zebrapaden 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 

Onderwerpen Waar streven we naar

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

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 

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. 

4 Aankleding Kluifrotonde 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 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 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.  

7 Woonvormen voor senioren en 
starters

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

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

Hieronder leest u de onderwerpen van de leefbaarheidsagenda voor de periode 2020 - 
2021. De agenda is afgestemd met Burgemeester en Wethouders en leidraad voor het 

overleg met B&W. De leefbaarheidsagenda wordt jaarlijks aangepast.

►

Dorpsraad       Leende
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Dorpsraad Leende overlegt jaarlijks met het 
College en regelmatig met wethouder Frank 
de Win en de contactambtenaar. Zij zijn de 
contactpersonen voor de dorpsraden. We 
overleggen enkele keren per jaar over thema’s van 
de leefbaarheidsagenda. Hieronder leest U een 
samenvatting van het overleg tussen Dorpsraad en 
College van 6 oktober 2020.

1. Dit overleg 
Vanwege de Corona was het een ‘digitaal’ overleg. 
Tijdens het overleg hebben we kennis gemaakt met de 
nieuwe gemeentesecretaris mevrouw Klesman.
2. Project kleine ergernissen 
Jaarlijks stelt de gemeente € 100.000 beschikbaar voor 
het verhelpen van kleine ergernissen aan wegen en 
paden. In overleg met inwonersgroepen, waaronder 
de dorpsraden, wordt bepaald aan welke kleine 
ergernissen dit bedrag besteed wordt. 
3. Energietransitie 
Er wordt een Regionale Energie Strategie (RES) 
opgesteld, waarin wordt vastgelegd hoe de regio 
invulling gaat geven aan de energietransitie. De 
Dorpsraad maakt zich hierover zorgen. In de concept 
RES is een onevenredig groot zoekgebied voor 
grootschalige energieopwekking opgenomen in 

Heeze-Leende. Het zou voorbij 2030 kunnen leiden tot 
tientallen grote windmolens met een enorme aanslag 
op de landschappelijke waarden in onze gemeente. De 
‘lasten’ worden daardoor zeer onevenredig verdeeld 
over de 21 regio gemeenten. Daarnaast worden 
burgers onvoldoende geïnformeerd en betrokken bij 
deze ingrijpende plannen en er zijn zorgen over de 
besluitvorming: kan de Rijksoverheid of de Provincie 
besluiten van de gemeenteraad overrulen en de 
bouw van windparken doordrukken tegen de wens 
van de gemeente? Deze zorgen zijn besproken en 
we hebben afgesproken om een overleg te plannen 
tussen onze duurzaamheidswerkgroep en de 
duurzaamheidswethouders en -ambtenaar.
4. Files rond Leende 
Er worden permanente maatregelen genomen die 
ervoor moeten zorgen dat verkeer niet door Leende, 
Maarheeze etc. gaat sluipen, maar op de A2 blijft. 
De uitvoering van deze maatregelen is door Corona 
vertraagd tot april 2021.
5. Centrumplan 
De Dorpsraad had liever gezien dat de trafo bij de 
MFA op een andere plek gestaan had. In het overleg 
tussen Gemeente en klankbordgroep is dit niet naar 
voren gekomen; de trafo kan niet meer verzet worden. 
Wellicht kan de trafo door extra beplanting mooier 
ingepast worden.

Uit het overleg met de Gemeente

9 Energietransitie 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? Stappenplan ontwikkelen om te komen tot een Dorpsraad 2.0.

11 Verbeteren van het overleg met 
de buurtschappen

Tweejaarlijks en indien gewenst speciale vergaderingen met 
buurtschappen. 
Noodzakelijk als bron van achtergrondinformatie, als tussenstation 
voor het verspreiden van Dorpsraad boodschappen en als 
mogelijkheid om bestuursleden voor de Dorpsraad te rekruteren. 

12 Communicatieverbetering met 
de dorpsbewoners, waaronder 
websitevernieuwing

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

13 Deelname in 'zorg' overleg Zorgbehoefte monitoren en volgen.

14 Gemeentelijke samenwerking 
c.q. samengaan met andere 
gemeenten

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

►



4  DORPSRAAD LEENDE, NOVEMBER 2020

o Vacature, voorzitter 
o Henk Los, waarnemend voorzitter
o Cor Heuijerjans, secretaris
o Gerard de Jong, penningmeester
o Coen Heijmans, lid
o Willem Heemskerk, lid
o Piet Lucassen, lid
o Vacatures

Wie zitten er in?

Dorpsraad Leende behartigt de belangen van de 
Leendse gemeenschap en streeft er naar de 

leefbaarheid te bevorderen. 
De Dorpsraad onderhoudt een goede communicatie 
met inwoners en belangengroepen en onderneemt 
actie bij knelpunten, problemen en wensen vanuit de 
gemeenschap. 
De Dorpsraad is gesprekspartner van de Gemeente 
en streeft er naar gemeentelijke plannen af te 
stemmen op wensen en behoeften van de Leendse 
gemeenschap.
De Dorpsraad is geen politieke partij en maakt geen 
zelfstandig beleid.

Dorpsraad LeendeRond de plek, waar nu de bouwweg naar het Meent-
plein ligt, worden woningen gebouwd. Het is nog niet 
bekend wanneer deze in de verkoop gaan.
6. Gemeentelijk herindeling en samenwerking
De Dorpsraad vindt dat de burgers hier tijdig 
bij betrokken moeten worden. De gemeente is 
het hiermee eens. Ook de gemeenteraad heeft 
aangegeven dat inwoners erbij betrokken moeten 
worden.
7. Communicatie
De Dorpsraad wil het contact met de Leendse 
gemeenschap verbeteren. Daarom wordt dit najaar 
een nieuwsbrief huis-aan-huis verspreid en er wordt 
een vernieuwde website gebouwd die aan het einde 
van het jaar operationeel moet zijn. De nieuwsbrief zal 
een aantal keren per jaar verspreid worden.
8. Dorpsavond 
Vanwege Corona kan er in 2020 geen dorpsavond 
gehouden worden. 
De dorpsavond verliep het afgelopen jaar niet volgens 
de afspraken tussen Gemeente en Dorpsraad. Daarom 
is contact gelegd met de Vereniging Kleine Kernen 
Noord-Brabant (VKK). De VKK heeft aangeboden 
om met de Dorpsraad en Gemeente een traject 
te doorlopen om de onderlinge samenwerking te 
verbeteren. We hebben afgesproken om op dit aanbod 
in te gaan.

Vertrek voorzitters

Op 18 oktober hebben Lia Liebregts en Ger Geurts, 
duo voorzi�ers van de Dorpsraad, laten weten 

het lidmaatschap van de Dorpsraad per direct te 
beëindigen. Op 28 oktober hebben Lia en Ger in een 
vergadering van de Dorpsraad hun besluit uitgebreid 
toegelicht. We hebben afgesproken daarover geen 
verdere mededelingen te doen. 
Lia en Ger zijn ongeveer 12 jaar betrokken geweest 
bij de Dorpsraad. Beiden hebben zich al die jaren 
met grote betrokkenheid ingezet voor de belangen 
van de Leendse gemeenschap. Ongetwijfeld is 
de totstandkoming van de onlangs opgeleverde 
Multifunctionele Accommodatie een van de meest 
markante resultaten van hun inzet en bijdrage.
Wij betreuren het vertrek, maar danken Lia en Ger 
voor hun enorme inzet voor de Leendse gemeenschap.

Voor een levendige gemeenschap is 
verkeer en vrachtverkeer noodzakelijk.

Minder noodzakelijk en zelfs ongewenst is 
sluipverkeer en verkeer dat de route door 

de dorpen neemt, alleen omdat de weg door het 
navigatiesysteem als kortste verbinding wordt 
aangegeven.
Het sluipverkeer uit het zuiden is gelukkig de laatste 
jaren sterk beperkt vooral door de maatregelen die de 
gemeente Cranendonck heeft genomen. 
Recent is de rondweg in Heeze in gebruik genomen, 
waardoor verwacht kan worden dat het verkeer in 
de Jan Deckerstraat en de Kapelstraat zal afnemen. 
Er wordt nu gekeken hoe het vrachtverkeer door 
de centrumstraten verminderd kan worden door 
een verbod in te stellen voor niet noodzakelijk 
vrachtverkeer.
Leende heeft geen randweg, maar het zou toch 
mogelijk moeten zijn om het niet-noodzakelijke 
vrachtverkeer door Leende te weren.

Vrachtverkeer door 
Heeze en Leende


