Verslag overleg dorpsraad Leende (DR) – gemeente Heeze-Leende (HL)
25 november 2020
Aanwezig
DR: Cor Heuijerjans, Henk Los, Piet Lucassen
HL: Frank de Win, Ron Lavrijsen (verslag)
1. Samenstelling Dorpsraad.
Henk is tijdelijk voorzitter na het terugtreden van Ger en Lia. Een commissie is de werving van een
nieuwe voorzitter gestart.
Dorpsraad heeft het voornemen om een stevige dorpsraad te zijn, met veel communicatie naar de
inwoners. Daarmee hoopt de dorpsraad een stevigere klankbord te zijn namens de inwoners.
2. Traject samenwerking dorpsraden/gemeentehuis. (Evert van Schoonhoven VKK)
Gemeente ziet een dorpsraad als een klankbord van de gemeenschap, omdat de dorpsraad voeling
heeft tot in de haarvaten van de gemeenschap; de Dorpsraad is geen actiegroep of politieke partij.
Natuurlijk valt niet uit te sluiten dat een dorpsraad een actiegroep wordt, als ze daarmee het geluid
van de gemeenschap vertolkt.
Evert sluit voor verder overleg van bovengenoemde VKK ondersteuning aan bij de
dorpsraadvergadering van 7 december. Dorpsraad wil deze ondersteuning graag doen samen met
dorpsraad Sterksel en Kernraad Leenderstrijp om zo de contacten aan te halen met andere
dorpsraden in de gemeente.
3. Reactie op onze 1ste nieuwsbrief.
Mooie manier om met de achterban te communiceren. Goed om een samenvatting te geven van het
laatste overleg met de gemeente. Afgesproken wordt dat voor publicatie afgestemd wordt of er
gefilterd/aangevuld moet worden.
Bedoeling is om 4x/jaar de nieuwsbrief uit te geven. De website kan dienen voor verdieping van de
nieuwsbrief.
Dorpsraad heeft veel reacties van inwoners ontvangen op de nieuwsbrief:
3A. Zaken voor de ambtenaren (s.v.p. snellere reactie)
Ron zal deze zaken trachten te monitoren
3B. Zaken ter attentie van College:
Huizen problematiek - tiny huizen -levensloop bestendige huizen- senioren- en starters woningen.
Dorpsraad heeft bericht ontvangen van een vader (éénouder gezin). Hij vroeg voor
eenoudergezinnen om meer goedkope woningen, bijvoorbeeld een tiny-house. In Leende zijn
meerdere woningbouwprojecten in ontwikkeling. Gemeente maakt hier een overzicht van, met
onderscheid naar categorie (koop/huur en prijsklasse).
Analyse van vraag/woonbehoefte: zit in de woonvisie.
Motie werd aangenomen waarin opgeroepen wordt om snel extra wooncapaciteit te realiseren en
daarbij ook te kijken naar tiny-houses. Er komt ook een behoefte-onderzoek naar tiny houses.
4. Speeltoestellen
Kabelbaan is naar de Riestenblik gegaan. Riestenblik wil ook de goaltjes graag hebben.

Gemeente geeft aan dat er ook een mogelijke locatie in het openbaar gebied is, daarom kan ze hier
nu geen antwoord op geven.
5. Niet besproken onderwerpen
Schuiven door naar het volgende overleg.
6. Volgend overleg
7 januari 2021 13.00 uur

