
Overleg Wethouder en Dorpsraad 

 

Regelmatig hebben we een overleg met de Dorpsraad en, hoewel het deze keer 

digitaal moest plaatsvinden, hebben we toch een aantal belangrijke punten kunnen 

bespreken. In deze rubriek leest u welke onderwerpen we op 7 januari met elkaar 

hebben besproken. Hartelijk dank aan de vrijwilligers van de Dorpsraad en heel 

graag tot de volgende keer. 

Frank de Win – Wethouder Heeze-Leende 
 

1. Wegen en verkeer. 

• De gemeente laat een animatiefilm maken over de stand van zaken van de gemeentelijke 

infrastructuurplannen. Tussen Maarheeze en Leende worden dit jaar maat-regelen getroffen zoals 

doseerlichten die sluipverkeer stimuleren op de A2 te blijven. Op langere termijn wil gemeente ook 

doorgaand vrachtverkeer uit Leende gaan weren. 

• Kleine ergernissen: 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. De overige 

onderhoudswerkzaamheden worden bepaald aan de hand van de technische staat van de weg. Als de 

korte termijn-planning van deze onderhoudswerkzaamheden beschikbaar komt, wordt deze gedeeld 

met de dorpsraad. 

• De kwaliteit van het asfalt van de Valkenswaardseweg (binnen de bebouwde kom) loopt (te) snel 

terug. Dit komt door een slechte afvoer van het regenwater. De gemeente gaat daarom een 

gescheiden riool aanleggen onder de weg en daarom nieuw asfalt aanbrengen. Ze start dit jaar met 

het gedeelte Margrietlaan-Irislaan. De rijbaan moet dan in 2 richtingen afgesloten worden. De 

gemeente gaat eind februari/begin maart met de aanwonenden en Dorpsraad in gesprek over de 

geplande maatregelen en om vragen, opmerkingen en tips uit te wisselen.  

• Voor de Valkenswaardseweg zal binnenkort een gewijzigd handhavingsbeleid gaan gelden teneinde de 

verkeersveiligheid te bevorderen. 

• Zebrapaden: de Dorpsraad heeft wensen voor aanleg zebrapaden bij het Kruidvat, de dokterspost en 

op de schoolroute. Omdat zebrapaden in 30 km/u verkeerskundig ongewenst zijn, wordt een afspraak 

gemaakt tussen de dorpsraad en de verkeerskundige van de gemeente. De Dorpsraad merkt op dat 

elders in de gemeente in 30km/uur zones ook zebrapaden liggen. 

• Bewoners van de Broekerstraat hebben gevraagd om aanpassing van de parkeersituatie in de straat. 

De gemeente gaat dit verzoek bekijken.  

 



2. Subsidie Dorpsraad 

De Dorpsraad krijgt jaarlijks € 1.500 subsidie van de gemeente. Tot nu toe kan de dorpsraad met deze 

subsidie haar kosten betalen. Omdat ze vanaf dit jaar een nieuwsbrief uitgeeft en hogere huurkosten 

voorziet, verwacht ze een tekort. Ze vraagt daarom of er mogelijkheden zijn om extra subsidie te krijgen. 

De gemeente vraagt dit na bij haar medewerker subsidies. 

3. Bestuurlijke toekomst en energietransitie 

• De Dorpsraad wil op deze thema’s graag actief de Leendenaren informeren en bevragen. Daarvoor is 

het belangrijk om op de hoogte te zijn van de voortgang van deze onderwerpen. 

• Bestuurlijke toekomst: in december was een startoverleg over dit onderwerp (bestuurlijke toekomst 

gaat over de vraag of Heeze-Leende zelfstandig moet blijven, verder samenwerken of samenvoegen 

met andere gemeenten). De raadsgriffier begeleidt dit traject. De Dorpsraad wordt met de griffier in 

contact gebracht.  

• Energietransitie: na vorig overleg is de Dorpsraad in contact gebracht met de gemeentelijk 

projectleider energietransitie. Samen is een bericht gemaakt over dit onderwerp, dat in de 

nieuwsbrief komt.  

4. Overlast hondenpoep 

De Dorpsraad heeft klachten gekregen van hondenpoepoverlast. Afgesproken wordt dat de wethouder 

met het college gaat bespreken wat gedaan kan worden om hondenbezitters bewust te maken dat niet 

opgeruimde hondenpoep overlast geeft aan mede-inwoners. 

5. Vereniging Kleine Kernen Brabant 

Om te kijken hoe de samenwerking verloopt tussen dorpsraden en de gemeente is er een aanbod om 

hiervoor gebruik te maken van de expertise van de Vereniging Kleine Kernen Brabant (VKK). Dorpsraad 

Leende ziet een meerwaarde om dit traject gezamenlijk met de andere dorpsraden in onze gemeente te 

doorlopen. We zullen bij de andere dorpsraden navragen of de wens gedeeld wordt om dit in 

gezamenlijkheid op te pakken. 

 

Volgend overleg: 18 feb. 2012 om 13 uur. 

 


