Uit het overleg met het College
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.
Vanwege de Corona was het een ‘digitaal’ overleg. Tijdens het overleg hebben we kennis gemaakt met
de nieuwe gemeentesecretaris mevrouw Klesman.
Project Kleine Ergernissen van 4 november
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. Omdat een fysieke bijeenkomst vanwege Corona
niet mogelijk is, wordt deze bijeenkomst nu ‘digitaal’ gehouden.
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 HeezeLeende. 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.
Files rond Leende
Er worden permanente maatregelen die vooral op het grondgebied van Maarheeze zijn en worden
genomen en 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.
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.
Rond 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.
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.
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.
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.

