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Dorpsraad     Leende     
www.dorpsraadleende.nl

Nieuwsbrief Nr. 10
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. 

• Windmolens en Radar
• Apotheek Leende sluit
• Hoe sterk is je netwerk?
• Witte Nog ......?  
• St. Petrus' Banden 550 jaar
• Overleg met de Gemeenteraad
• Overleg met de wethouder
• Ergernissen

De nieuwsbrief in uw 
mailbox
U kunt onze nieuwsbrieven en andere berichten van 
Dorpsraad Leende per e-mail ontvangen. 
Geef uw e-mail adres door aan: 
secretariaat@dorpsraadleende.nl.

Overleg Gemeenteraad
Op 30 januari 2023 vindt het eerste overleg na Corona 
weer plaats met de Gemeenteraad. Het overleg zal 2 x 
per jaar plaatsvinden.
Doel van het overleg is maatschappelijke onderwerpen 
die in het dorp leven onder de aandacht van de 
gemeenteraadsleden te brengen. Daarnaast een 
bijdrage te leveren aan de communica�e tussen 
gemeente in inwoners en daarmee bij te dragen aan de 
verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving.

Ergernissen
Klachten of ergernissen van persoonlijke aard vragen 
wij u te melden bij de gemeente via de website van de 
gemeente: www.heeze-leende.nl. Of een melding per 
telefoon naar de afdeling Openbare Werken. 

Maar klachten over gebreken in de openbare ruimte in 
uw wijk of buurt (kwaliteit wegdek en begaanbaarheid 
van voetpaden, toegankelijkheid gebouwen, verkeer, 
etc.) verzoeken wij te melden aan de gemeente via de 
gemeentelijke website maar ook aan de Dorpsraad: 
secretariaat@dorpsraadleende.nl. Die klachten nemen 
wij mee in het overleg met de gemeente. Samen met 
andere organisa�es worden prioriteiten gesteld die 
binnen het jaarlijkse budget van � 100.000 kunnen 
worden opgelost. Voor dit jaar staat op de lijst 'kleine 
ergernissen': schade aan bermen, tro�oirs Bultje, asfalt 
slijtage.

In overleg met de Gemeente wordt een jaarlijkse lijst 
van 'Ergernissen' opgesteld. De meest actuele lijst kunt 
u vinden op de website van de Dorpsraad. 
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Windmolens / Radar
Bron TNO, gemeente Heeze-Leende

Hoge bouwwerken waaronder windturbines 
kunnen radarinstallaties in hun werking 
verstoren. Daarom bestaat er een toetsings-

plicht voor nieuwe windenergieprojecten. MRE 
(Metropool-Regio-Eindhoven) heeft TNO opdracht 
gegeven om een radarhinderonderzoek uit te voeren 
voor mogelijke locaties voor windmolens in het MRE-
gebied  (Metropool-Regio-Eindhoven). 
In het bijgevoegde kaartje zijn in rood en blauw 
mogelijke opstellingen weergegeven van windmolens 
in de zoekgebieden van het MRE-gebied, zoals 
vastgelegd in het rapport RES 1.0. 
Om de milieueffecten te onderzoeken van windmolens 
in deze zoekgebieden is een planMER (Milieu-Effect-
Rapportage) uitgevoerd met mogelijke (maar niet 
definitieve) opstellingen van windmolens. 
De opstellingen van windmolens uit dat planMER zijn 
ook gebruikt voor het radaronderzoek omdat er anders 
geen berekening uitgevoerd kan worden. 
De rode stroken zijn mogelijke opstellingen maar de 
radar problematiek maakt plaatsing van windmolens 
met een ashoogte van 80m, 150m en 174m, overal in 
het donker getinte gebied, onmogelijk.
De blauwe strook in het licht getinte gebied is een 
mogelijke opstelling zonder beperkingen voor de 
radars. In dat licht getinte gebied, samenvallend met 
zoekgebied 24, kunnen windmolens geplaatst worden 
met een ashoogte tot 174 meter. De blauwe strook is 
dus geen definitieve locatie. Zoekgebied 24 ligt tussen 
Leende, Sterksel en Leenderstrijp.

Eind oktober hebt U allen het bericht ontvangen 
dat met ingang van 14 november 2022 
de Apotheek Leende sluit. Omdat het een 

belangrijke faciliteit van Leende betreft en vooral 
ouderen raakt hebben Dorpsraad Leende, KBO-Leende 
en Zorg coöperatie Graag Gedaan gezamenlijk overleg 
gevoerd met de leiding van de Apotheek van Leende 
(eveneens leiding van de Apotheek Heeze). 
Doel was om onze zorgen over de sluiting kenbaar 
te maken en opheldering te vragen over enkele 
onduidelijkheden.
In een open en positief gesprek zijn de redenen van het 
besluit toegelicht. Zoals in de brief ook al aangegeven 
zijn deze gebaseerd op een groeiend personeel tekort 
en de noodzaak van kostenreductie, waardoor het 
niet langer mogelijk werd om op de oude voet voort 
te gaan. In het gesprek hebben we antwoorden op de 
volgende vragen gekregen:
Wat als je ’s ochtends medicijnen door de huisarts 
krijgt voorgeschreven?
o Deze kun je na 2 uur ophalen in de apotheek in 

Heeze en krijgt dan uitleg over het medicijn.
o Je kunt ook kiezen voor ophalen in de automaat 

in Leende na 16.00 uur. Je wordt dan door de 
Apotheek gebeld over uitleg van dit medicijn. 

o Ten slotte kun je het medicijn ook nog de volgende 
dag thuis laten bezorgen, waarbij je ook dan 
gebeld wordt voor de uitleg.

Hoe werkt het bij herhaal recepten? 
Herhaalrecepten die vóór 12.00 uur besteld zijn liggen 
de volgende dag na 16.00 uur in de automaat in 
Leende. Indien mailadres bekend krijgt men bericht dat 
de medicijnen klaarliggen. Zorg dus dat uw mailadres 
bij de apotheek bekend is. 
De automaat blijft in Leende in principe voor 
onbepaalde tijd. 
Openingstijden Apotheek Heeze?
Maandag t/m  Vrijdag 8.30 t/m 17.30 uur. 
Middagpauze 12.30 tot 13.15 uur.
Is er voldoende parkeergelegenheid in Heeze?
Voor het gebouw zijn 3 parkeerplaatsen. Achter het 
gebouw is een groot aantal parkeerplaatsen.
We hopen dat we met deze Uw ongerustheid enigszins 
hebben kunnen verkleinen. Namens:
KBO Leende, Annie Verhoeven-Maas.
Zorg coöperatie Graag Gedaan, Nort Liebrand.
Dorpsraad Leende, Henk Los.

Apotheek Leende 
Sluit

Samenwerking van KBO-Leende, Zorg 
coöperatie Graag Gedaan en Dorpsraad 
Leende.

Omdat de ouderenzorg in Nederland dreigt te 
stagneren, in sommige regio’s loopt men al 
tegen het uiterste aan, moeten ouderen en 

hun omgeving in de toekomst deze zorg deels zelf ter 
hand nemen. Dit vraagt nu al dat de voorbereidingen 
hiervoor getroffen gaan worden.

De KBO-Leende, Zorg coöperatie Graag Gedaan 
en Dorpsraad Leende hebben besloten dit project 
gezamenlijk aan te gaan pakken. 

Speerpunten voor de directe toekomst zijn:
1. Bewustwording.
2. Woon/zorgvisie.
3. Armoede preventie.

Bewustwording (Organisaties voor samenwerking: KBO, 
Graag Gedaan en Dorpsraad Leende).

Graag gedaan heeft in het recente verleden al een 
projectvoorstel uitgewerkt. Ook is er een gesprekskaart 
ontwikkeld. Relevante organisaties in het dorp 
zullen benaderd worden om met deze gesprekskaart 
vertrouwd te raken en deze bij hun leden te promoten.
Woon/zorgvisie (Organisaties voor samenwerking: KBO, 
Graag Gedaan, Valkenhof en Dorpsraad Leende).
De Dorpsraad gaat in kaart brengen hoe groot in de 
toekomst de problematiek op dit gebied in Leende gaat 
worden en hoe deze aan te pakken. Hiervoor heeft 
het management van Valkenhof al aangegeven graag 
mee te werken om tot een goed onderbouwde visie te 
komen. 
Armoede preventie
Hierover bestaan al wel gedachten en armoede 
is in Leende ook zeker aan de orde maar lastig te 
kwantificeren. Dit probleem zal beter in beeld gebracht 
worden.     
De gesprekskaart kunt U downloaden van de website 
van de Dorpsraad: www.dorpsraadleende.nl.

Inmiddels is het reguliere overleg met de 
verantwoordelijk wethouder weer opgepakt.
Dorpsraad: Willem Heemskerk, Piet Lucassen, Gerard 
de Jong, Cor Heuijerjans, Henk Los
Gemeente: Jan de Bruijn, Ron Lavrijsen, John Heijster 
(verslag)
1. Opening 
Jan de Bruijn opent de vergadering en heet iedereen 
welkom.
2. Nieuwe structuur overleg Dorpsraad Leende - 

gemeente
Voorstel van Jan de Bruijn, moet nog goedgekeurd 
worden door college, is dat er 4 x per jaar wordt 
vergaderd tussen de Dorpsraad Leende en de 
portefeuillehouders. 
Gedurende het jaar worden afspraken met wethouders 
ingepland op casus niveau, de wethouder betrekt daar 
de betrokken ambtenaar bij. John Heijster blijft het 
aanspreekpunt voor de Dorpsraad. Korte lijnen die 

reeds bestaan of ontstaan moeten vooral gehandhaafd 
blijven.
3. Centrumontwikkeling Leende
Jan de Bruijn geeft aan dat centrumontwikkeling 
Leende ‘on hold’ staat. Er is op dit moment geen 
capaciteit om dit project op te pakken. 
4. Energie transitie 
De energietransitie zal nog worden besproken met 
verantwoordelijk wethouder Maaike van Breugel.
5. Herinrichting Valkenswaardseweg
In het concept Mobiliteitsplan is opgenomen om in 
de kernen 50 km/u wegen af te waarderen naar 30 
km/u. Dit geldt dus ook voor de Valkenswaardseweg. 
Hiervoor dient de gemeenteraad eerst het 
mobiliteitsplan vast te stellen. Dit zal naar verwachting 
begin/midden 2023 gebeuren. Vervolgens zal de 
herinrichting opgenomen worden in de kadernota 
2024. Dat gebeurt in juni/juli 2023.
Tevens is de aanleg van een voetpad in het huidig 
ontwerp van de Valkenswaardseweg geen ideale 
oplossing en technisch niet goed uit te voeren.
6. Volgend overleg 
15 februari 2023. Daarna: woensdagen 13.00 uur, elke 
3 maanden. 

Overleg met de 
Gemeente 2/11/2022

https://www.dorpsraadleende.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 Tonny Duisters, lid
o Ton Maas, lid
o Willem Heemskerk, lid
o Piet Lucassen, lid

Dorpsraad Leende, 
wie zitten er in?

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: 
  secretariaat@dorpsraadleende.nl
Uw meldingen worden door de Dorpsraad opgepakt en 
voor een deel opgevolgd.  Een overzicht van de status van 
eerdere meldingen kunt u vinden op de website op de 
pagina 'Reageer-Contact'. 
De opvolging van uw reac�es blijkt nog heel moeizaam en 
las�g. Maar wij blijven vastbesloten om uw belangen te 
behar�gen.

De Sint-Petrus’ Banden kerk wordt 550 jaar.

Een kenmerk midden in ons mooie dorp 
Leende. Een prachtige gotische kruisbasiliek met 
een bijzondere uivormige top: de Lindse Blaos. 
Van grote afstand herkenbaar. 
Vermoedelijk kwam de kerk gereed in 1474 en is 
dus in 2024 ongeveer 550 jaar oud. Weliswaar 
is het priesterkoor nog ouder; dit dateert van 
omstreeks 1400. 
Zondag 9 juni 2024 wordt die 550-ste 
verjaardag van de kerk gevierd met een 
pontificale hoogmis waarin de bisschop van 
Den Bosch voorgaat als celebrant. Maar dat 
is niet het enige. Een aantal initiatiefnemers 
heeft het voortouw genomen om deze 
bijzondere verjaardag te omzomen met extra 
festiviteiten. 
De plannen daarvoor worden in de 
komende maanden uitgewerkt en zullen 
bestaan uit meerdere activiteiten rondom 
deze bijzondere gebeurtenis waarbij 
ook de Leendse gemeenschap wordt 
betrokken. 
Op 18 april 2023 worden alle ideeën 
en initiatieven gepresenteerd en op 
haalbaarheid getoetst. Daaruit wordt 
het programma voor meerdere 
activiteiten door het jaar heen 
samengesteld. Er is dan vervolgens 
voldoende tijd om de activiteiten tot 
in detail uit te werken. 

St. Petrus' Banden 
550 jaar

Vroeger had Leende een Patronaat. In 1876 werd 
in de kerkvergadering een voorstel gedaan 
tot aankoop van een perceel grond, grenzend 

aan de tuin van de Pastorie. In 1935 besloot het 
kerkbestuur om daar een Patronaat te bouwen. 

Het Wit-Gele Kruis, de Jonge Boerenstand, het 
mannenkoor en andere verenigingen konden daar 
terecht voor hun activiteiten. Ook dorpsfeesten 
vonden hier plaats. Meewerkende bestuurders waren 
o.a. Thomas van Alphen, Harrie van den Broek en Sjef 
van Lieshout.
Het patronaat was de voorloper vanhet latere 
dorpshuis De Meent en het huidige De Schammert. 
Wil je meer lezen van Witte nog ….? Bezoek dan 
website: https://www.zcgraaggedaanleende.nl/
activiteiten/witte-nog/

Witte nog…?
Het Patronaat
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