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Reacties van inwoners
BMX baan. 17 reacties om te helpen de BMX baan weer levend te
maken voor de Leendse jeugd. Aanmelden kan nog steeds bij:
jaaphenst@cordaadwelzijn.nl
Verzoek boompjes te planten bij het driehoekje aan de Piet van
Astenstraat
Voorstel aan de gemeente om het bedrijfspand van Van de Plas, te
her ontwikkelen naar een kleinschalig, maar kwalitatief hoogwaardig
woningbouwconcept, in de signatuur passende bij het katholieke
ensemble van de St. Petruskerk met bijbehorende Pastorie aan de
Dorpsstraat.
Betaalbare huurwoning. Voorstel om een project met Tiny houses te
overwegen of in ieder geval grond beschikbaar te stellen. Er zijn
steeds meer gemeenten die hier in mee gaan en grond beschikbaar
stellen.
Het onderwerp staat wel in de leefbaarheidsagenda,
Broekerstraat. Verkeersveiligheid Broekerstraat, Verzoek voor:
Goed verlichte markeerpalen te plaatsen.
Het aantal parkeerhavens te verminderen
Een tweetal parkeerhavens te handhaven als verkeersremmende
oplossing.
Valkenswaardseweg. Verkeersveiligheid, Spiegel
Valkenswaardseweg
Is het mogelijk om op de hoek van de Valkenswaardseweg een
spiegel te plaatsen, zodat iedereen kan zien wat aan andere kant
aankomt?
Hoge Akker. Veiliger voetpaden en toegankelijkheid voor
voetgangers en rollators.
Het verzoek om heggen langs voetpaden terug te snoeien wordt niet
ingewilligd, terwijl dat voor de veiligheid en welbevinden van

Actie / Status
Verdere opvolging door
Jaap Henst

Bericht
Veel belangstelling. Nieuw
bericht in Nieuwsbrief nr. 2

Er komen drie boompjes.

Bewoners bericht gestuurd.

Geen zaak voor de
dorpsraad

Indiener wordt bericht

Besproken met
wethouder. Gemeente
gaat een onderzoek doen

Indiener wordt bericht

In behandeling bij de
Gemeente

Indiener heeft bericht
gekregen

Wordt bij ‘kleine
ergernissen’ besproken
met Gemeente

Met indiener besproken

In behandeling bij de
gemeente. Dorpsraad
vervolgt.

Bevestigt aan indiener
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ouderen en gehandicapte mensen wel van belang is. Ook de conditie
van bestrating vormt een grote belemmering.
Margrietlaan. Plantsoenonderhoud laat te wensen over. Er worden
vuilniszakken tegen het muurtje bij het plantsoen gedeponeerd. Bij
het uitrijden vanuit de Margrietlaan belemmert een te hoge haag het
zicht op de linkerzijde van de openbare weg. Het plantsoen staat er
armzalig bij.Weer contact met bewoonster als er nieuws is.

Wordt bij ‘kleine
ergernissen’ besproken

Met indiener besproken

