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Dorpsraad     Leende

Reageer - Reacties

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

kunnen afstemmen. 
             Stuur een bericht:
 Secretaris Dorpsraad Leende,
 Valkenswaardseweg 7, 5595 CA, Leende
             Stuur een E-mail: 
  secretaris@dorpsraadleende.nl
De meldingen zijn door de Dorpsraad besproken en voor een 
deel opgevolgd.  Een overzicht van de status kunt u vinden 
op de website op de pagina 'Reageer-Contact'. 

Een brede vertegenwoordiging van de bevolking in 
de dorpsraad is belangrijk. Die bevordert de binding 

tussen de mensen en groepen in het dorp, zorgt ervoor 
dat informatie sneller en completer wordt doorgegeven en 
maakt het mogelijk de meningen op belangrijke terreinen te 
peilen.
De kleine groep vrijwilligers, die het dorpsraadwerk nu 
uitvoeren, is te klein om alle vraagstukken die zich voordoen 
op de gewenste, grondige manier aan te pakken. 

Wilt U zich ook inzetten voor de belangen 
van de Leendse gemeenschap, meld U zich 
dan aan met een briefje of e-mail naar 
ons secretariaat of benader een van de 
dorpsraadleden. 
We zijn verheugd u te melden dat zich een kandidaatlid 
heeft aangemeld en daarmee onze Dorpsraad verbreedt, 
versterkt en verjongt.

• 31 windmolens en 400 hectare 
   zonneveld. Wij vragen uw mening

• Burgers onvoldoende betrokken

• Overleg met de wethouder

• Energieadvies Opgewekt Heeze-
Leende

• Veiligheid Valkenswaardseweg

Nieuwsbrief Nr. 3
Een aantal keren per jaar bezorgen wij onze nieuwsbrief 
huis-aan-huis. We informeren U over onze plannen, wat 
er gerealiseerd is en over overleg en afspraken met de 
Gemeente. 

Leende nog niet breed 
vertegenwoordigd

www.dorpsraadleende.nl

Nieuwsbrieven en andere onderwerpen kunt u 
downloaden vanaf de website. Bovendien kunt 

gemakkelijk linken naar andere informatiebronnen.

mailto://secretaris@dorpsraadleende.nl
https://dorpsraadleende.nl/Reageer_Contact
https://www.dorpsraadleende.nl
https://www.dorpsraadleende.nl
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Overleg Wethouder 
en Dorpsraad

Verslag overleg dorpsraad Leende (DR) – gemeente 
Heeze-Leende (HL), 1 april 2021.

Aanwezig
DR: Willem Heemskerk, Piet Lucassen, Gerard de Jong, Cor 
Heuijerjans, Henk Los
HL: Frank de Win, Ron Lavrijsen, John Heijster (verslag)

Opening en mededelingen
Notulen van de bespreking van 18 februari vastgesteld.
John Heijster is vanaf nu belast met de coördinatie 
Gemeente-dorpsraden.
Voorzitter Dorpsraad Leende legt statement af over de 
positie van de Dorpsraad (zie hierna).
Verslaglegging
Dorpsraad wil eerlijke en transparante communicatie met de 
bewoners. Enkel de privacy gevoelige onderwerpen moeten 
beschermd worden. Om te bereiken dat verslagen door 
beide partijen worden gedragen, wordt elk concept van een 
verslag (goed)gekeurd door zowel gemeente als dorpsraad. 
Mocht de gemeente problemen hebben met publicatie van 
of over een bepaald onderwerp, dan wordt vermeld dat dit 
geschiedt ‘zonder goedkeuring van de gemeente’.
Afspraak: De dorpsraad zorgt voor verslaglegging vanaf de 
volgende vergadering (20 mei). 
Veiligheid Valkenswaardseweg 
• Bodemvervuiling huidige locatieterrein takelbedrijf. 

Dorpsraad stelt dat verontreiniging zich kennelijk 
buiten het terrein van Sprankenis verspreid heeft en 
of de gemeente geen breder onderzoek zou moeten 
uitvoeren, ook bij de belendende woningen?

• Veiligheid op de Valkenswaardseweg sterk bepaald door 
de aanwezigheid van takelbedrijf. Voor verplaatsing 
wordt een voorontwerp bestemmingsplan, dat 
verplaatsing planologisch mogelijk maakt, binnen 6 
weken aan het College voorgelegd.

• Verkeerslichten: de gemeente is voornemens om 
de verkeerslichten aan de Valkenswaardseweg te 
verwijderen. Dorpsraad krijgt signalen van Leendenaren 
uit de aanliggende buurten, dat zij dit geen goed idee 
vinden en vraagt de gemeente om dit mee te nemen in 
de besluitvorming. 

Woningprojecten
o De optie Tiny Houses worden op verschillende locaties 

bekeken, zowel Heeze, Leende als Sterksel. 
o Ontwikkeling (terrein van de Plas Interieurs) Kerkstraat 

1, loopt. 
o Woningen Centrumplan, de VOF heeft de ontwikkeling 

van deze woningen overgedragen aan een 
projectontwikkelaar. Deze ontwikkelaar is hier nu volop 
mee bezig. Een deel van de woningen valt onder de 
sociale prijsklasse voor koopwoningen. 

o Muur voormalig Rabopand, wordt door eigenaar 
gerealiseerd met bijdrage van gemeente. 

o Meentplein, het inrichtingsplan is in samenspraak met 
de klankbordgroep opgesteld. 

o Beplanting trafo, is gerealiseerd. 
Dorpsvisie 
Dorpsraad stelt een commissie samen die zich gaat buigen 
over de dorpsvisie (zie ook het bijgevoegde statement). 
Dorpsvisie wordt complementair aan de gemeentelijke 
omgevingsvisie.
Vrachtwagens in Leende 
De dorpsraad vraagt om de monitoring van het verkeer 
door Leende mbt hoeveelheid vrachtverkeer in heden en 
toekomst en inzicht in de resultaten van verkeersonderzoek 
uit het verleden.
Volgend overleg 20 mei 2021 13.00 uur

Toelichting verslag
Externe adviseur Evert van Schoonhoven is aangetrokken 

om de samenwerking tussen College en Dorpsraden te 
optimaliseren. Een van de onderwerpen is communicatie 
en verslaglegging. Tot heden paste de Dorpsraad de 
verslaglegging, afkomstig van de Gemeente, nog enigermate 
aan. Dit zal in de toekomst beter gestructureerd zijn. Het 
hiervoorgaande verslag van het overleg van 1 april 2021 
bevat enige aanpassingen door de Dorpsraad.

Statement van de 
voorzitter
De Dorpsraad Leende wordt bevolkt door goedwillende 

niet gehonoreerde vrijwilligers die zich inzetten voor de 
belangen van de Leendse bevolking. De Dorpsraad laat zich 
leiden door de bepalingen in de Statuten en de afspraken 
vastgelegd in het Convenant tussen de Gemeente Heeze-
Leende en de Dorpsraad. Ook geldt vanzelfsprekend voor de 
Dorpsraad alles dat door de Nederlandse wet en regelgeving 
is bepaald.
De Dorpsraad voelt zich gesteund en gemotiveerd door 
wetgeving op het gebied van burgerparticipatie en de 
nieuwe omgevingswet.
Ook hechten wij sterk aan transparantie en aan het in sub 
artikel 3a. van eerder genoemd Convenant vermelde: 

“De Dorpsraad heeft het recht gevraagd en 
ongevraagd betrokkenheid te tonen bij dat deel 
van het gemeentelijk beleid -in voorbereidende 
en uitvoerende zin- dat gevolgen heeft voor de 
leefbaarheid in het eigen dorp”. ► lees verder pag 4
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De CO2 concentratie is de laatste 100 jaar sterk toegenomen 
door verbranding van fossiele brandstoffen, waardoor de 
temperatuur op aarde stijgt. Het klimaatakkoord tussen 
overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties 
bepaalt dat Nederland 49% minder CO2-uitstoot in 2030 ten 
opzichte van 1990 en 95% minder CO2-uitstoot in 2050 ten 
opzichte van 1990. 
Om die doelstelling te realiseren is Nederland verdeeld in 
30 Regio’s, waarbij iedere regio een zogenaamde Regionale 
Energie Strategie (RES) opstelt. 
De Metropool Regio Eindhoven (MRE), waarvan onze 
gemeente deel uitmaakt, is een van die regio’s. De 
stuurgroep RES, die bestaat uit vertegenwoordigers van de 
21 Gemeenten, 2 Waterschappen, Provincie en Enexis is 
verantwoordelijk voor de Regionale Energie Strategie. De 
plannen voor onze regio staan in een concept document: 
concept-RES 1.0, waarover onze gemeenteraad eind juni een 
beslissing moet nemen. 

De Dorpsraad constateert dat de stuurgroep 
RES, tegen de zin van B&W van Heeze-
Leende, plannen voorbereidt die mogelijk 
leiden tot een onevenredig groot aantal 
opwekinstallaties met wind en zon in 
onze gemeente in verhouding tot de 21 
gemeenten van onze regio. 
Zogenaamd leidende principes van de stuurgroep RES 
blijken alleen mooie woorden: ‘creëren van maatschappelijk 
draagvlak en bewustzijn’, ‘een gezamenlijke opgave, iedereen 
draagt bij’, ‘samen de energie ambitie realiseren’, en 
‘inwoners, maatschappelijke partners en bedrijfsleven zijn 
en worden betrokken en kunnen hun inbreng leveren, op een 
open en transparante manier’. Hiervan is niets gebleken.
De plannen van de stuurgroep leiden mogelijk tot 
een onevenredige aanslag op de kwaliteit van onze 
leefomgeving. Die plannen zouden richting 2050 kunnen 
leiden tot aanleg van 31 windmolens en 400 hectare aan 
zonnevelden in Heeze-Leende. 
Deze transitie zal voor inwoners buitengewoon ingrijpende 
gevolgen hebben: voor de leefomgeving en voor het 
huishoudbudget. Er dreigt over de hoofden van de bevolking 
een door de overheid opgelegd besluit te worden genomen. 

Wij vragen uw mening. 
Zie uitleg en vragen in 
bijgaande flyer.
Download de flyer van de website: www.dorpsraadleende.nl

31 windmolens en 400 hectare zonneveld?
in Lind de Sgônste, Heeze de Parel, Sterksel de Heerlijkheid en mooi Strijp

Energiecoöperatie 
Opgewekt 

Heeze-Leende is al 
enkele jaren actief in 
onze gemeente. De 
coöperatie is door 
vrijwilligers opgericht 
om samen te werken 
aan een energieneutraal Heeze-Leende in 2030. 
Op de website is veel informatie te vinden over bijvoorbeeld 
subsidies of zelf je huis verduurzamen. Omdat een bezoek 
aan Rome ook met de eerste stap begint, is er op website 
van Opgewekt veel te vinden over dingen die je zelf kunt 
oppakken en waarmee je zonder (veel extra) kosten ook 
energie en daarmee ook geld kunt besparen. 
Soms is het moeilijk om uit te vinden waarmee je in je eigen 
huis zou kunnen beginnen. Daarom heeft Opgewekt Heeze-
Leende energiecoaches die je om advies kunt vragen. De 
energiecoaches zijn vrijwilligers die een opleiding hebben 
gevolgd en (bijna allemaal al) zijn gecertificeerd om samen 
met jou naar energiebesparingsmogelijkheden huis te kijken. 
Heb je belangstelling voor het initiatief van Opgewekt 
Heeze-Leende? Nieuwe leden zijn van harte welkom. De lid-
maatschapskosten zijn € 10 per jaar en aanmelden kan hier.

Website: www.opgewektheezeleende.nl
Contact: info@opgewektheezeleende.nl

Energieadvies van 
Opgewekt Heeze-
Leende

https://www.dorpsraadleende.nl
http://www.opgewektheezeleende.nl
https://opgewektheezeleende.nl/wat-doen-wij
https://opgewektheezeleende.nl/contactformulier
http://www.opgewektheezeleende.nl/
http://www.opgewektheezeleende.nl/
mailto:info@opgewektheezeleende.nl
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o Vacature, voorzitter 
o Henk Los, waarnemend voorzitter
o Cor Heuijerjans, secretaris
o Gerard de Jong, penningmeester
o Coen Heijmans, lid
o Karin Heilijgers, kandidaat lid
o Willem Heemskerk, lid
o Piet Lucassen, lid

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 Leende

Vervolg statement Veiligheid 
Valkenswaardseweg

Op 22 april jl. verscheen op de overheidssite 
noreply@overheid.nl het bericht “Voorontwerp 

bestemmingsplan Biesven ongenummerd en Valkenswaardse 
weg 5 Leende”. 
Hieruit valt af te leiden dat het college van B&W van 
de gemeente Heeze-Leende de voorbereidingen heeft 
gestart voor dit bestemmingsplan, verband houdend met 
de verplaatsing van bergingsbedrijf Sprankenis van de 
Valkenswaardse weg naar het Biesven. 
Dit is op zich goed nieuws, maar de omstandigheden op 
de Valkenswaardse weg blijven vooralsnog onveranderd 
gevaarlijk. Daarom zal de Dorpsraad deze gevaarlijke situatie 
regelmatig onder de aandacht van het college brengen en 
zal blijven aandringen op voorzieningen om de gevaarlijke 
omstandigheden het hoofd te bieden. 
Blijft overeind dat de Dorpsraad er op rekent dat de 
Gemeente intussen de veiligheidsbepalingen handhaaft.

Bij het uitvoeren van onze opdracht krijgen wij de indruk dat 
bij het College en/of de Raad al snel de mening ontstaat dat 
de Dorpsraad politiek bedrijft. Dat is geenszins de bedoeling 
en wat ons betreft zelden of nooit aan de orde. 
We stellen vast dat de scheidslijn tussen wat wel en wat 
geen politiek is uiterst moeilijk te trekken is, maar leidraad 
hierbij is: belangenbehartiging en bevordering van de 
leefbaarheid van de Leendse gemeenschap. Wij zijn nooit 
en willen dat ook niet zijn een bedreiging voor welke 
gemeentefunctionaris dan ook.
Enige recente zaken die in dit verband ons zijn opgevallen 
betreffen het voornemen te komen tot een dorpsvisie, onze 
zorgen over de veiligheid op de Valkenswaardseweg en het 
daarmee sterk verbonden probleem van het niet vertrekken 
van Sprankenis, alhoewel daar al sinds 2003 sprake van is. 
Ten aanzien van de veiligheid op de Valkenswaardseweg 
delen wij met het College hierover de zorg en zullen wij de 
aanstaande oplossing nauwlettend volgen.
Met betrekking tot de dorpsvisie denkt de Dorpsraad in 
goede samenwerking een aanvulling op de gemeentevisie 
te kunnen geven. Bij een goede samenwerking hoort 
wederzijds vertrouwen. De Dorpsraad staat daarvoor open. 
Daarom ook dit statement.

Burgers zijn on-
voldoende betrokken!
Negeer de wijsheid van de samenleving niet. 

De analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving 
(PBL) was afgelopen najaar duidelijk: in het hele land 

zijn duurzame energieplannen (RES) gemaakt om het 
klimaatakkoord uit te voeren, maar burgers zijn daarbij 
onvoldoende betrokken. Dat, terwijl de stuurgroep RES 
betrokkenheid van burgers een leidend principe noemt. Wil 
de energietransitie slagen, dan is actievere betrokkenheid 
van burgers bij de besluiten erover een belangrijke 
voorwaarde. 

Dit zegt Alex Brenninkmeijer, voormalig 
Ombudsman.
Het plaatsen van windmolens, het isoleren van woningen, 
welke energie een wijk gebruikt, het raakt ons allemaal. 
Maar je kunt burgerfora heel breed inzetten. De overheid 
moet niet alles van bovenaf opleggen, maar zoveel mogelijk 
aansluiting vinden bij wat leeft in de maatschappij. 


