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Dorpsraad     Leende     

Nieuwsbrief Nr. 9
Een aantal keren per jaar bezorgen wij onze 
nieuwsbrief huis-aan-huis. We informeren U over onze 
plannen, wat er gerealiseerd is en over overleg en 
afspraken met de Gemeente. 

www.dorpsraadleende.nl

• Doseerlichten

• KBO, welzijn, wonen en zorg

• Energietransitie

• Verslag Dorpsavond 18 mei 2022

• Belang van besparen  

• Coöperatieve windmolens

• Omgevingswet en Participatie

• Raadsinformatiebrief

De nieuwsbrief in uw 
mailbox

U kunt onze nieuwsbrieven en andere berichten van 
Dorpsraad Leende per e-mail ontvangen. 

Geef uw e-mail adres door aan: secretariaat@dorpsraa
dleende.nl.

Dat biedt voordelen. Dorpsraad Leende kan U sneller 
en ook breder informeren omdat U informatie, 
rapporten, verslagen, etc. van onze of andere websites 
kunt downloaden. 

Daarnaast kan het Dorpsraad Leende in de toekomst 
kosten besparen omdat we de nieuwsbrieven via 
internet kunnen verspreiden.

Wij zullen uw e-mail adres uitsluitend gebruiken voor 
nieuwsbrieven en berichten van Dorpsraad Leende aan 
uw adres en zullen uw e-mail adres niet doorgeven aan 
derden.

U kunt uw inschrijving op ieder moment intrekken.

Overleg met de 
Gemeente
Inmiddels zijn er afspraken gemaakt om het reguliere 
overleg met wethouder Jan de Bruijn weer op te 
pakken. Het eerst volgende overleg zal spoedig 
plaatsvinden. 

https://www.dorpsraadleende.nl
mailto://secretariaat@dorpsraadleende.nl
mailto://secretariaat@dorpsraadleende.nl
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►

Dorpsraad Leende werkt samen met Dorpsraad 
Sterksel, Kernraad Leenderstrijp en Opgewekt 
Heeze-Leende om de belangen van onze inwoners te 
behartigen.
Wij hielden midden 2021 een enquête over mogelijk 
omvangrijke grootschalige opweksystemen in 
Heeze-Leende en vroegen daarover uw mening. Een 
samenvatting van uw reacties staat op onze website: 
Energietransitie/Samenvatting_Enquete.pdf. 
Eind vorig jaar hebben Dorpsraad Sterksel, Kernraad 
Leenderstrijp en Dorpsraad Leende aanbevelingen 
opgesteld n.a.l.v. de RES 1.0 en hun bezorgdheid aan 
B&W en de gemeenteraad geuit over de mogelijke 
komst van grootschalige opweksystemen en de impact 
op leefbaarheid en verlies van landschappelijke 
waarden: Aanbeveling_Sterksel_Strijp_Leende_
Energietransitie.pdf.
Begin dit jaar vormde Dorpsraad Leende een 
werkgroep energietransitie. Dorpsraad Leende 
staat voor de belangen en wensen van de Leendse 
bevolking, maar de ‘opgave CO2 reductie’ en de 
‘energietransitie’ is een kern-overstijgende uitdaging. 
Daarbij streven we naar samenwerking om een zo 
breed mogelijk gedragen visie en standpunt te vormen. 
Maar ook naar een coöperatieve aanpak om de lusten 

Om welzijn, wonen en zorg bij een dubbele 
vergrijzing en toenemende tekorten aan 
zorgpersoneel en mantelzorgers goed 
vorm te kunnen blijven geven is een 
krachtenbundeling van senioren met 
vrijwilligers, plaatselijke organisaties 
en gemeente noodzakelijk. Daarom 
organiseert KBO en Gemeente Heeze-
Leende gezamenlijk een bijeenkomst over 
dit onderwerp.

Status Energie 
transitie

Als eerste is er een overleg met een aantal organisaties 
in onze gemeente over dit thema, dit overleg vindt 
plaats 10 oktober vanaf 19:30 uur in De Schammert. 
Vervolgens zullen ook de senioren zelf meegenomen 
worden in de thematiek, in de wetenschap dat 
bewustwording van senioren met betrekking tot dit 
thema nog veel aandacht zal vragen. 
Organisaties die deelnemen, zijn o.a. Cordaad, 
Graag Gedaan, Dorpsraad, Wethouder woonzorg/
vergrijzing, beleidsadvisieur WMO, Ondersteuner 
WMO, Seniorenbelangen, Leenderhof, Adviesgroep 
Sociaal Domein, Dorpshuis De Schammert, Project 
Schoolwoningen etc.
Indien u als organisatie deze nieuwsbrief vóór 10 
oktober ontvangt en geen uitnodiging heeft gekregen 
en u een bijdrage kunt geven aan dit thema, bent u 
van harte welkom om deel te nemen en kunt u zich 
alsnog aanmelden bij: KBOLeende@hotmail.com.

Wellicht interessant is de folder met een woonadvies 
dat KBO-Brabant kan verzorgen: Woonadvies-druk.pdf 

en lasten van grootschalige opweksystemen, mocht 
onze Gemeenteraad daartoe besluiten, ten goede te 
laten komen aan de gemeenschap.
De raadsinforma�ebrief van 20 september 2022 
(Raadsinformatiebrief energietransitie.pdf). Deze brief 
beschrij� 3 scenario’s voor de energietransi�e van onze 
gemeente om bij te dragen aan de doelstelling van 
de MRE regio om 2.000 GWh in 2030 duurzaam op te 
wekken. Daarnaast zal de lokale CO2 uitstoot tot 2030 
met 6.000 ton (- 55% t.o.v. 1990 volgens afspraken in 
het klimaatakkoord) verlaagd moeten worden. Om die 
doelstelling te halen dienen vooral de huishoudens een 
grote inzet te leveren.
Maar enkele belangrijke voorwaarden zouden naar 
onze mening ook betrokken moeten worden om tot 
goede beleidskeuzes te komen: (1) investeringen 
en inbreng door de gemeenschap ingeval van 
grootschalige coöpera�eve opweksystemen, (2) 
kosten voor woningaanpassingen en elektrifica�e van 
mobiliteit, (3) de ruimtelijke inpasbaarheid, impact op 
lee�aarheid en verlies van landschappelijke waarden 
door grootschalige opweksystemen, en (4) draagvlak. 
In bijgaand rapport geven wij concreet aan welke 
inzet vooral huishoudens zouden moeten leveren 
om de beoogde CO2 reductie te realiseren en de 
inbreng van de gemeenschap om grootschalige 
coöperatieve opweksystemen te financieren. De cijfers 
zijn gebaseerd op het gevalideerde rekenmodel, zoals 
vernoemd in de raadsinformatiebrief.  
Het rapport is te lezen op onze website of te down-
loaden: Aanvulling DR_Leende op Raadsinformatiebrief.pdf.►

https://www.dorpsraadleende.nl/onewebmedia/Documenten_Website/Energietransitie/20210911%20Samenvatting%20Enqu%C3%AAte%20Energietransitie.pdf
https://www.dorpsraadleende.nl/onewebmedia/Documenten_Website/Energietransitie/Visie%20energietransitie%20Leende%20Sterksel%20Leenderstrijp%2022%20november%202021.pdf
https://www.dorpsraadleende.nl/onewebmedia/Documenten_Website/Energietransitie/Visie%20energietransitie%20Leende%20Sterksel%20Leenderstrijp%2022%20november%202021.pdf
mailto://KBOLeende@hotmail.com
https://dorpsraadleende.nl/onewebmedia/Woonadvies-druk.pdf
https://dorpsraadleende.nl/onewebmedia/Raadsinformatiebrief%20energietransitie.pdf
https://dorpsraadleende.nl/onewebmedia/Aanvulling%20DR_Leende%20op%20Raadsinformatiebrief.pdf
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Dorpsavond 2022

►

De Dorpsavond van 18 mei 2022 was 
goed bezocht en er kwamen een drietal 
interessante onderwerpen aan de orde:
‘Het belang van besparen’. 
Een presentatie van Augusta Goedhart (De Warmte 
Transitie Makers). Augusta benadrukt het belang van 
besparen in woningen. Enkele simpele huishoudelijke 
tips leveren direct een besparing zonder kostbare 
investeringen. 
Daarnaast geeft zij een beeld van aanvullende 
maatregelen, die behoorlijke besparingen opleveren, 
maar wel een investering vergen. Dat zijn maatregelen 
zoals: voorzetramen, HR++ glas, dak- en vloerisolatie 
en spouwmuurisolatie en een advies om een (hybride) 
warmtepomp te overwegen. 
De presentatie kunt U vinden op onze website, of 
is te downloaden met volgende link: Belang van 
besparen.pptx 

‘Energie samen’. 
Een presentatie van Andres Bauer (Zuidenwind). 
Andres hield een enthousiaste presentatie en gaf een 
overzicht van de coöperatie Zuidenwind: organisatie 
en coöperatieve principes, organisatie, doel en 
gerealiseerde projecten (Heibloem en Ospeldijk).
De leefomgeving zal de komende jaren ingrijpend 
veranderen, maar niemand wil windmolens in de 
achtertuin. Maar draagvlak kan gecreëerd worden 
als burgers eigenaar kunnen worden van het 
ontwikkelproces en van de wind- of zonneparken. 
Zorg voor een rechtvaardige verdeling van de lasten 
en de lusten en zorg ervoor dat de lusten (winst) 
lokaal terecht komen en benut kunnen worden. Dat 
kan gerealiseerd worden door burgerinitiatieven en 
betrokkenheid van lokale energiecoöperaties. 
De presentatie kunt U vinden op onze website, of 
is te downloaden met volgende link: Coöperatieve 
Windmolens.pdf  

‘Omgevingswet en Burgerparticipatie’. 
Een presentatie van de Heer Ron Lavrijsen, 
projectleider gemeente Heeze-Leende. Ron gaf in 
zijn presentatie informatie over de omgevingswet, 
de ingangsdatum en participatie. De nieuwe 
omgevingswet is bedoeld om wetten te bundelen: 
wetten voor de leefomgeving, bouwen, milieu, 
ruimtelijke ordening, water, etc.. 
De nieuwe wet moet leiden tot een samenhangende 

aanpak van de leefomgeving, ruimte bieden voor lokaal 
maatwerk, een betere en snellere afhandeling en 
participatie bevorderen. 
U kunt zich per e-mail aanmelden voor informatie bij 
r.lavrijsen@heeze-leende.nl
De presentatie kunt U vinden op onze website, of is 
te downloaden met volgende link: Omgevingswet en 
participatie.ppt 

In Leende en Maarheeze is al jarenlang overlast door 
sluipverkeer dat probeert de files op de A2 te omzeilen. 
Allerlei acties om automobilisten te bewegen op de A2 te 
blijven hebben weinig resultaat geboekt.
Al in 2018 werd gestart, in samenwerking met regio, 
rijksoverheid en de organisatie SmartwayZ, met een 
zoektocht naar middelen om de overlast te beperken.
In eerste instantie werd gedacht aan het verbreden van 
de A2 tot een 3-baans snelweg. Een verzoek daartoe aan 
het kabinet in den Haag, werd afgewimpeld. Weliswaar 
erkende men het fileprobleem, maar een eventuele 
verbreding kreeg een zeer lage prioriteit.
Vervolgens werd gekeken naar maatregelen, die 
sluipverkeer door de dorpen met ‘smart solutions’ ofwel 
‘no-regret’ maatregelen beperken, maar geen nadelige 
invloed hebben op de verkeersmobiliteit in de dorpen.
De meeste maatregelen werden genomen op 
het grondgebied van Maarheeze en bestaan uit: 
inrijverboden, tijdelijke inrijverboden, wegversmallingen, 
drempels, blokkeerpalen en doseerlichten.
Voor Leende werd een eerste voorstel in 2018 door onze 
gemeenteraad behandeld. Een tweede gewijzigd voorstel 
werd in 2019 door de raad aangenomen. Door Corona, 
capaciteits-, materiaal en andere problemen werd de 
uitvoering zo ernstig vertraagd, dat pas in 2022 de 
voorgestelde maatregelen kunnen worden afgerond.
In Leende wordt nu één maatregel toegepast: plaatsing 
van doseerlichten vlak na de uitrit richting Zevenhuizen. 
Dit doseerlicht zal het aantal voertuigen beperken dat 
naar bebouwde kom kan rijden. Handhaving moet er op 
toezien dat iedereen zich aan deze regeling houdt.
Of er meer maatregelen in Leende nodig zijn zal de 
praktijk uitwijzen. Na de winterperiode, waarin de meeste 
files voorkomen, zal een evaluatie worden gehouden. Uw 
dorpsraad zal daar zeker van de partij zijn.

Doseerlichten

https://dorpsraadleende.nl/onewebmedia/Presentatie%20Goedhart%20belang%20van%20besparen_Leende.pptx
https://dorpsraadleende.nl/onewebmedia/Presentatie%20Goedhart%20belang%20van%20besparen_Leende.pptx
https://dorpsraadleende.nl/onewebmedia/Presentatie%20Bauer%20Cooperatieve%20Windmolens.pdf
https://dorpsraadleende.nl/onewebmedia/Presentatie%20Bauer%20Cooperatieve%20Windmolens.pdf
mailto:r.lavrijsen@heeze-leende.nl
https://dorpsraadleende.nl/onewebmedia/Presentatie%20Lavrijsen%20Omgevingswet%20en%20participatie.ppt
https://dorpsraadleende.nl/onewebmedia/Presentatie%20Lavrijsen%20Omgevingswet%20en%20participatie.ppt
https://www.smartwayz.nl/nl/actueel/2021/10/doseerlichten-gaan-sluipverkeer-a2-weert-eindhoven-tegen/


4  DORPSRAAD LEENDE, SEPTEMBER 2022

o Vacature, voorzitter 
o Henk Los, waarnemend voorzitter
o Cor Heuijerjans, secretaris
o Gerard de Jong, penningmeester
o Coen Heijmans, lid
o Tonny Duisters, lid
o Willem Heemskerk, lid
o Piet Lucassen, lid

Dorpsraad Leende, 
wie zitten er in?

Reageer - Reacties
Informeer ons over knelpunten, problemen of wensen in 

uw buurt of in het dorp, zodat wij onze plannen daarop 
kunnen afstemmen. 
             Stuur een bericht:
 Secretaris Dorpsraad Leende,
 Valkenswaardseweg 7, 5595 CA, Leende
             Stuur een E-mail: 
  secretariaat@dorpsraadleende.nl
Uw meldingen worden door de Dorpsraad opgepakt en 
voor een deel opgevolgd.  Een overzicht van de status van 
eerdere meldingen kunt u vinden op de website op de 
pagina 'Reageer-Contact'. 
De opvolging van uw reac�es blijkt nog heel moeizaam en 
las�g. Maar wij blijven vastbesloten om uw belangen te 
behar�gen.

Overzicht van ‘kleine ergernissen’ die door 
Dorpsraad Leende voor 2022 zijn ingebracht:

• Gaten in berm bij kruising Strijperstraat - ingang 
Renhoek. 
De ingang Renhoek vanaf Strijperstraat is 
moeilijk te nemen door vrachtwagens die in 
de Renhoek moeten zijn. Aanleg van een nette 
bochtvoorziening met grasbeton of bermbeton 
tussen kruising en huisnummer 8 is mogelijk. 

• Bermen Boschhoven. 
Voorstel om die delen van Boschhoven, waar 
geen goten zijn en waar de weg relatief smal is, te 
voorzien van graskeien om de weg te verbreden. 
Tijdens de laatste wekenlange omleiding is er wel 
schade aan auto’s toegebracht. Het provisorisch 
repareren van de bermen is een lapmiddel, 
werkt kort maar het effect is snel verdwenen 
door verkeer en weer. Wellicht kan de operatie 
om graskeien te plaatsen over meerdere jaren 
verdeeld worden.

• Asfaltwegen.
Reparatie van langs- en dwarsscheuren in 
asfaltwegen en afbrokkelende asfaltranden. 

• Trottoir hoek Margrietlaan - Narcislaan.
Er is ter plaatse ruimte voor het doortrekken van 

het trottoir op de Margrietlaan. 

• Begaanbaarheid voetpaden ‘t Bultje.
Bewoners, die slecht ter been zijn en gebruik 
maken van rollator of rolstoel, ondervinden grote 
belemmeringen ter hoogte van de heggen langs 
Halvenne en Krookakker. Belemmeringen door: 
geparkeerde auto’s die het voetpad blokkeren, 
heggen die fors over het voetpad heen groeien 
en de doorgang versmallen en bestrating rondom 
bomen die uit de ondergrond los komt en tot 
struikelstenen verworden. 

De volledige lijst van ‘kleine ergernissen 2022’ kunt 
U inzien op de website van Dorpsraad Leende: Kleine 
Ergernissen Definitieve lijst 2022.pdf. 

Van de gemeente ontvingen we een bericht 
betreffende de status van de uitvoering: 
<< De stand van zaken ‘Kleine ergernissen 2022’ is 
dat we de opdracht voor grasbetonstenen hebben 
ingekocht bij een bedrijf dat daarin is gespecialiseerd 
en dat vaker deze werkzaamheden voor ons heeft 
uitgevoerd. Uitvoering daarvan is deels al opgepakt 
en wordt deels uitgevoerd in het laatste gedeelte van 
2022. De straatwerk- en onderhoudswerkzaamheden 
moeten nog met de onderhoudsaannemers worden 
opgenomen. Dit zal de komende maanden worden 
gedaan zodat we uiterlijk vóór de nieuwe editie Kleine 
Ergernissen 2023 alle punten van de lijst hebben 
uitgevoerd.>> 

We nodigen U uit alvast ‘kleine ergernissen’ voor het 
jaar 2023 te melden: secretariaat@dorpsraadleende.

Ergernissen 2022

►

mailto://secretariaat@dorpsraadleende.nl
https://dorpsraadleende.nl/Reageer_Contact
https://dorpsraadleende.nl/onewebmedia/Kleine%20Ergernissen%20Definiteve%20lijst%202022.pdf
https://dorpsraadleende.nl/onewebmedia/Kleine%20Ergernissen%20Definiteve%20lijst%202022.pdf
mailto://secretariaat@dorpsraadleende.nl

