Verslag bijeenkomst Dorpsraad met gemeenteraad en fractievertegenwoordigers – woensdag 8
januari 2020
Aanwezig van de gemeenteraad en fractievertegenwoordigers
Maaike van Breugel, Johan Cuijten, Alide Hijmans, Miranda ten Hout, Chris Jacobs, Dennis Keuten, Mark
Klerks, Marten de Lange, Frans Maas, Inge Maas, Nico van der Palen, Harrie Scheepers, Jack de Turck,
Peter Vertogen en Jos Vos
Aanwezig van de Dorpsraad Leende
Ger Geurts, Willem Heemskerk, Cor Heuijerjans, Gerard de Jong, Lia Liebregts, Piet Lucassen en Henk
Los
1. Opening door de voorzitter
Ger Geurts opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.
2. Positie Dorpsraad versus Gemeenteraad
Wat behoort wel en wat behoort niet tot de taken van de Dorpsraad.
Het convenant is van 2011. De informatievoorziening kan beter. Het is goed om het convenant nog eens
onder de loep te nemen. Ook het verzoek om dit dan op de site van de Dorpsraad te plaatsen.
Een raadslid merkt op, dat eerst B&W van zaken op de hoogte gesteld wordt, daarna pas de raad.
De Dorpsraad fungeert als klankbordgroep, niet als intermediair tussen inwoners en bestuur. Zij mag
vooral geen partij kiezen en ook geen politiek bedrijven.
De grens is vaag. Er wordt opgemerkt, dat de Dorpsraad wel stelling mag nemen.
De Dorpsraad is geen actiegroep. Zij moet vooral de mening van inwoners uitdragen, het dorp
representeren. Het moet niet van een paar personen uitkomen. Zij moet er voor Iedereen zijn. Zij moet
laagdrempelig zijn.
Weten de burgers, dat zij een Dorpsraadvergadering kunnen bezoeken? Het inloopspreekuur wordt
steeds vermeld op Heeze24. Ook kunnen inwoners als toehoorder een vergadering bijwonen.
Communicatie met en naar inwoners is van groot belang. Dorpsraad bereikt de inwoners nu niet goed. De
Dorpsraad wil meer naar/met de burgers gaan communiceren. Hiervoor heeft zij hier waarschijnlijk wel
geld voor nodig hebben. Ook moet de website onderhanden genomen. Deze is niet up-to-date.
Er wordt gezegd, dat er misschien subsidie voor een project is. Ook wordt er verwezen naar Social
Creative Cloud. Misschien kan deze jeugd hierin iets voor de Dorpsraad betekenen (de dochter van Leo
van Velthoven is hier actief).
Er wordt opgemerkt, dat de website van de Dorpsraad Sterksel, Sterksel.nu, er goed uit ziet. Dorpsraad
Sterksel houdt openbare vergaderingen.
De Dorpsraad geeft aan, dat zij samen met de Dorpsraad Sterksel en eventueel de Kernraad Strijp om de
tafel wil gaan zitten om een aantal zaken te bespreken en eventueel samen op te pakken. Ook kan zij
wellicht nog de Dorpsraad Sterksel of de Kernraad Leenderstrijp leren.
3. Woonvisie
Een raadslid merkt op, dat er in Leende 100 woningen gebouwd zouden mogen worden. Er wordt
gezegd, dat deze er in de praktijk niet snel zullen staan.
Eventueel moeten er clausules opgenomen worden, dat woningen niet voor iedereen bestemd zijn.
Dit is wel lastige materie.
De grondprijs is voor starters veel te hoog.
De woonvisie is nog niet vastgesteld. Elk plan wordt getoetst aan de visie.
Van de Plas heeft geen plan ingediend, alleen een concept.
4. Sluiting spoorwegovergang(en) in onze gemeente
De Dorpsraad geeft de bezorgdheid van bewoners en de Ondernemersvereniging Heeze-Leende aan, als
de spoorwegovergang op de Leenderweg in Heeze zou sluiten.
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Volgens het CDA gaat dit voorlopig niet gebeuren. De raad moet in ieder geval voor een goede
verbinding zorgen. Prorail moet betalen.
Het gaat om het traject tussen Geldrop en Cranendonck met in totaal 10 overgangen. De
spoorwegovergang bij Heeze zou tot de onveiligste overgangen behoren, maar hoe onveilig ‘onveilig’ is,
werd niet duidelijk. Vanuit het CDA werd aangegeven dat er geen sprake is van afsluiting, tenzij er een
alternatief komt, dat beter is.
Het onderzoek loopt. Er wordt ook naar de centrale as gekeken.
5. Centrumplan / Multi Functionele Accommodatie
Voorzitter Ger Geurts geeft m.b.t. de MFA een korte uiteenzetting, hoe het met het Stichtingsbestuur van
De Meent en wethouder De Win gelopen is.
De Dorpsraad had na overleg met het Stichtingsbestuur en de hoofdgebruikers bij wethouder De Win nog
op mediation aangedrongen, maar deze wilde hier niet op ingaan.
Een raadslid vindt het jammer, dat het Stichtingsbestuur van De Meent tijdens de Dorpsavond wel het
woord kreeg. De voorzitter geeft daarop als antwoord, dat de wethouders niets wilden zeggen op deze
avond. De Dorpsraad had wethouder De Win van tevoren laten weten, dat zij hier niet achter stond en dat
zij dit erg jammer vond.
Door een raadslid wordt opgemerkt, dat het te ver doorgeschoten is met het Stichtingsbestuur.
Het gerucht gaat, dat De Meent over een paar maanden al afgebroken zou worden. De raadsleden geven
aan, dat dit niet het geval is. De Meent wordt pas afgebroken, als de MFA klaar is.
De voorzitter meldt, dat de hoofdgebruikers van de MFA inmiddels al goede gesprekken met de interimmanager van de MFA, Ellis Brinkman, hebben gevoerd. Er zijn al vorderingen gemaakt.
Allen aanwezigen vinden dat we het “verleden” moeten laten rusten, hoe vervelend een en ander ook
verlopen is en dat we vooruit moeten kijken, op weg naar een nieuwe MFA.
6. Ondermijning
Waar moeten burgers naar toe, als zij een (vermoedelijk) geval van ondermijning willen melden?
De gemeente heeft een e-mailadres opengesteld, waar inwoners signalen over ondermijning naar toe
kunnen sturen: ondermijning@heeze-leende.nl.
Ook kunnen inwoners contact opnemen met Meld Misdaad Anoniem: tel. 088-7000.
Het zou goed zijn, als deze informatie ook op Heeze 24 geplaatst wordt.
Daarnaast is het raadzaam, als informatie over ondermijning regelmatig in de nieuwsbrief van de
gemeente opgenomen wordt.
De gemeenten rondom De Dommel krijgen een eigen actieteam om misstanden en ondermijning aan te
pakken.
Er wordt opgemerkt, dat de Dorpsraad dit onderwerp ook bij de wethouder aan moet kaarten.
Rondvraag
Er wordt gezegd, dat vooral de komende 1 ½ jaar duurzaamheid erg belangrijk is.
Door raadsleden wordt voorgesteld om in het vervolg de notulen van de Dorpsraadvergaderingen te
ontvangen.
Een raadslid stelt voor om een andere naam voor Dorpsraad te gebruiken.
Hoe staat het met de verlichting van het Strijpertunneltje? Dit onderwerp staat op de lijst van kleine
ergernissen. Er wordt gevraagd om deze lijst op de website van de Dorpsraad te plaatsen.
In de volgende vergadering van de Dorpsraad met de raadsleden en eventuele fractievertegenwoordigers
wordt het convenant aan de orde gesteld.
De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering.
Leende, 22 januari 2020
Dorpsraad Leende
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