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Omgevingsvisie 2040.
Wat vindt u de komende 20 jaar
belangrijk voor ons dorp?
Geef uw mening!
Hoe ziet Leende er in 2040 uit?
n de omgevingsvisie legt de gemeente
de ambities en doelen voor de fysieke
leefomgeving voor de lange termijn vast:
hoe willen we dat Leende er uit ziet over
twintig jaar?
De fysieke leefomgeving omvat in elk geval
alle bouwwerken, de infrastructuur, het
water, bodem, lucht, ons landschap en de
natuur, het zogenaamde erfgoed, maar ook
dat wat van belang is voor onze veiligheid en
gezondheid.

I

De fysieke leefomgeving is een breed begrip,
maar kan niet los gezien worden van de
‘sociale omgeving’. De ‘sociale leefomgeving’
omvat onder andere verenigingen, goede
contacten in de buurt en mantelzorg.
De sociale en fysieke leefomgeving zijn sterk
verbonden. Zo is het fijner wonen in een
veilige wijk en nodigen bankjes in een park
uit tot gesprekken tussen buren.
De sociale leefomgeving is dus ook een
belangrijk deel van de omgevingsvisie!
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Wat vindt u belangrijk richting 2040?
Dorpsraad Leende heeft daarom besloten
een brede raadpleging te houden:
1. Uw mening te vragen; deze uitnodiging wordt
huis-aan-huis in Leende verspreid.
2. Uw reactie, commentaar of mening kunt U
direct met ons delen:
o Stuur een e-mail naar ons
secretariaat: secretariaat@dorpsraadleende.nl
o Stuur een brief t.a.v.: Secretaris Dorpsraad
Leende, Valkenswaardseweg 7, 5595CA
Leende.
3. U uit te nodigen voor een overlegavond in
de Schammert op dinsdagavond, 26 oktober
vanaf 20:00 uur. Doel is om ook gezamenlijk
meningen en ideeën te vormen.
Alle reacties, commentaren of meningen worden
door de Dorpsraad Leende samengevat en
uiterlijk eind november 2021 aan B&W en de
Gemeenteraad kenbaar gemaakt. De samenvatting
wordt uiteraard met U gedeeld.

Hieronder staan een aantal thema’s, maar U
kunt ook andere onderwerpen inbrengen:
1. Maatschappelijke en sociale aspecten.
Wat zijn belangrijke aandachtspunten:
de ontwikkeling van de bevolking, sociale
samenhang, eenzaamheid, vergrijzing, zorg,
etc.?
2. Wonen.
Welke winingen zijn nodig. Denk aan: voor wie,
type, woonvormen en waar te bouwen?
3. Voorzieningen.
Welke voorzieningen zijn van groot belang
om het dorp groener te maken en leefbaar te
houden. Denk aan winkels, services, onderwijs,
speel- en sportvoorzieningen, verenigingsleven,
nutsvoorzieningen.
4. Openbare ruimte en infrastructuur.
Kunnen we de ruimte beter inrichten? Denk
daarbij aan begaanbaarheid van wegen
en paden, straten, wegen en inrichting
van wijken, wateroverlast. Bruikbaarheid
en begaanbaarheid voor voetgangers,
gehandicapten, fietsers en automobilisten,
veiligheid, weren van sluipverkeer. Maar
denk ook aan een levendig en aantrekkelijk
dorpshart.

5. Economie en samenleving.
De manier waarop we de lokale economie
versterken en kleinschalige bedrijvigheid
kansen bieden. Aard, omvang en plaats
van bedrijfsterreinen, permanente en
seizoensgebonden arbeid, huisgebonden
arbeid. Wordt Leende een slaapdorp of een
actief dorp. Recreatie & toerisme.
6. Energie en duurzaamheid.
Duurzame opwek van energie en onze
woningen verwarmen zonder aardgas
(verwarming is onze grootste aardgas-slurper)
zullen een grote impact hebben op onze
leefomgeving en onze portemonnee. Hoe
denkt U dat onze dorpsgemeenschap op deze
verandering moet en/of zal reageren. Wat gaat
U doen om het eigen verbruik te verminderen,
zelf energie op te wekken en ‘van-het-gas-af’ af
te komen?
7. Kwaliteit van onze leefomgeving.
Ons dorp is omgeven door omvangrijke
landbouw- en natuurgebieden. Op welke wijze
kunnen we onze leefomgeving versterken?
Denk aan: lawaai, lichtvervuiling, stank, fijnstof,
verkeer, maar ook aan recreatie & toerisme.
8. Bestuurscultuur en gemeentelijke
samenvoeging.
Hoe kunnen inwoners inbreng hebben en
regelmatig (bijvoorbeeld elke 5 jaar) betrokken
worden bij zaken die hun directe leefomgeving
raken? Heeft U ideeën over de bestuurscultuur
en over de inrichting van het bestuur mocht
onze Gemeente onderdeel worden van een
groter geheel?
Dorpsraad Leende informeert het College van B&W
en Gemeenteraad over deze aanpak en zal het
College verzoeken Uw inbreng mee te nemen in de
uiteindelijk vast te stellen omgevingsvisie.

Stuur een e-mail naar:
secretariaat@dorpsraadleende.nl
Of een briefje naar:
Secretaris Dorpsraad Leende,
Valkenswaardseweg 7, 5595CA Leende.
Tot 26 okorber in de Schammert

