Dorpsraad

Leende breed
vertegenwoordigd

A

ls belangenbehartiger van de Leendse gemeenschap
is het wenselijk dat in de Dorpsraad de Leendse
gemeenschap zo breed mogelijk vertegenwoordigd is.
Wilt u zich daarvoor inzetten en de Dorpsraad versterken,
stuur dan een briefje of een mailtje aan de secretaris
van de Dorpsraad of neem contact op met een van de
Dorpsraadleden.

Reageer - Reacties

I

nformeer ons over knelpunten, problemen of wensen in
uw buurt of in het dorp, zodat wij onze plannen daarop
kunnen afstemmen.
Denk aan: veiligheid, voetgangers en fietsers, kleine
ergernissen, overlast door sluipverkeer, behoefte aan
wonen, verbeteringen of voorzieningen in uw wijk,
wateroverlast, etc.. Maar ook aan: energietransitie of
samenvoeging met andere Gemeenten.
Stuur een bericht:
Secretaris Dorpsraad Leende,
Valkenswaardseweg 7, 5595 CA, Leende
Stuur een E-mail:
secretariaat@dorpsraadleende.nl
Wij ontvingen 7 meldingen van inwoners. De meldingen zijn
door de Dorpsraad besproken en voor een deel opgevolgd.
Een overzicht van de status kunt u vinden op de website op
de pagina 'Reageer-Contact'.

Leende

Nieuwsbrief Nr. 2
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.

• Inrichting Valkenswaardseweg
• BMX baan
• Overleg Wethouder en Dorpsraad
• Een nieuwe Omgevingswet
• Nieuwe website
• Van Parijs naar Heeze-Leende
• Nostalgie en Damesklets

Nieuwe Website!
www.dorpsraadleende.nl

S

inds januari is onze nieuwe website in de lucht. Op de
website vind u informatie over alle onderwerpen van de
leefbaarheidsagenda.
De nieuwsbrieven kunt u ook downloaden vanaf de website.
Sommige artikelen in de nieuwsbrief zijn een samenvatting,
met een 'link' naar het volledige artikel. Op de website kunt
u dan het volledige artikel lezen.
Bovendien kunt u dan gemakkelijk linken naar andere
informatiebronnen.
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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 maatregelen 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
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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.

Meepraten plannen
Valkenswaardseweg

Z

oals gemeld in het verslag 'Overleg Wethouder
en Dorpsraad' zullen aanwonenden aan de
Valkenswaardseweg en de Dorpsraad betrokken worden bij
de maatregelen. Als U wilt meepraten over dit project dan
verzoeken wij U een berichtje te sturen aan de secretaris van
de Dorpsraad via: secretariaat@dorpsraadleende.nl

Nostalgie en
DAMESKLETS

Door: Wim Baudoin

De Brokmop. Lindser kan niet. Koekje van
eigen deeg. Geheim recept.

E

én keer per jaar wordt de Brokmop gebakken, alleen
in Lind, alleen door `n Lindse bakker en te koop
aangeboden op Lind Mert. Over smaak valt niet te twisten,
dat klopt, maar je moet dan wel in Lind blijven!
De naam Brokmop is puur Linds en heeft in de zeventiger
jaren een aantal Leendenaren (sommige zonder Lindse
genen) aangezet tot `t oprichten van CABARETGROEP: DE
BROKMOP!! `N zestal echtparen hebben de naam Brokmop
gebruikt voor hun hobby: Cabaret!!

Een stukje nostalgie: 'Damesklets van Maria
en Mien uit de rijke cabaretperiode van de
BROKMOP. Geniet van dit nostalgische stuk
op onze website www.dorpsraadleende.nl.

Van Parijs naar
Heeze-Leende
In Nederland zijn 30 regio’s bezig
met het opstellen van een Regionale
Energiestrategie (RES). De Metropool Regio
Eindhoven (MRE) is een van die regio’s
met 21 gemeenten waarvan Heeze-Leende
er een is. Naast betrokkenheid bij het
opstellen van de RES werkt de gemeente
Heeze-Leende ook aan een Transitievisie
Warmte en een Wijkuitvoeringsplan.
Klimaatakkoord van Parijs
De klimaatverandering wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door
verbranding van fossiele brandstoffen. Duurzaam opgewekte

energie moet fossiele brandstoffen vervangen en dat proces
wordt ‘Energietransitie’ genoemd.
Het klimaatakkoord van Parijs (2015) probeert de
opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 ° Celsius maar
in ieder geval tot maximaal 2 ° Celsius om de wereldwijde
negatieve gevolgen van klimaatverandering voor mens,
natuur en milieu een halt toe te roepen.
Landelijk Klimaatakkoord
De Nederlandse overheid wil de CO2 -uitstoot in Nederland
in 2030 met 49% terugdringen ten opzichte van 1990. In
2050 moet de CO2-uitstoot met 95% verminderd zijn. Dit
vraagt ingrijpende veranderingen in allerlei sectoren en de
wijze waarop we woningen en gebouwen verwarmen.
Gemeentelijk Duurzaamheidsbeleid
In 2019 is het duurzaamheidsbeleid door de
gemeenteraad van Heeze-Leende vastgesteld (190830
Definitief duurzaamheidsbeleid Heeze - Leende.pdf).
Het duurzaamheidsbeleid is opgebouwd uit 5 thema’s:
Energietransitie, Biodiversiteit, Klimaatadaptatie, Mobiliteit
en Materialentransitie.
Iedereen gaat daarvan iets merken. In 2030 streeft de MRE
er naar 2 TeraWattuur (2.000 miljoen kWh/jaar) elektriciteit
duurzaam op te wekken. Daarvoor zijn zonneparken nodig
ter grootte van ongeveer 5.000 voetbalvelden (3.500 ha of
35 km2) of 125 grote windmolens die per stuk 16 miljoen
kWh/jaar opwekken.
Voor grootschalige opwekking van duurzame energie zijn in
de regio zoekgebieden geselecteerd. Vanuit de gemeente
Heeze-Leende is de wens gekomen om de zoekgebieden
te vergroten (zie: zoekgebieden voor grootschalige
energieopwekking MRE). De Gemeente wil de mogelijkheid
openhouden om de locaties voor duurzame opweksystemen
met een lagere natuurwaarde te kunnen kiezen (zoals langs
snelwegen). Maar daarnaast wil de Gemeente de natuur
uitbreiden en versterken in gebieden waar zij dat juist
wenselijk vindt. Uiteindelijk bepaalt de gemeenteraad waar
plaatsing van grootschalige opwek kan worden gerealiseerd.
Onderdeel Transitievisie Warmte
Elke gemeente maakt uiterlijk in 2021 een plan voor de
overstap van aardgas op andere, duurzame warmtebronnen.
In de raadsvergadering van 31 mei 2021 zal de
gemeenteraad de Transitievisie Warmte behandelen. De
Transitievisie Warmte omvat het stappenplan naar een
aardgasvrij verwarmde gebouwde omgeving tot 2050 voor
woonhuizen en bedrijfspanden.
Wij streven ernaar om de warmtetransitie zoveel mogelijk
samen met inwoners en bedrijven uit te voeren. De
initiatieven die vanuit hen gestart worden, faciliteren wij
graag.
Michiel Hendrikx
Beleidsadviseur Milieu & Duurzaamheid
Gemeente Heeze-Leende

Bovenstaande tekst is een samenvatting.
Het hele artikel kunt u lezen op de pagina
'energietransitie' op onze website.
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BMX-baan in Leende?
Donderdag 14 januari was de teams
meeting met 20 enthousiaste deelnemers
voor de BMX-baan.

B

esproken werd de voorgeschiedenis van de BMX baan
in Leende en daarna het opknappen van de skatebaan
in Heeze. Vervolgens noemden we de mogelijkheid om in te
schrijven op het project jeugd aan zet (zie: Rijksgeld Jeugd
aan Zet wintereditie).
Het enthousiasme zorgde voor een fijne sfeer. Waarvoor
dank. Vele geïnteresseerden waren ouders uit groep 6. Idee
was om de school bij dit project te betrekken. Iedereen vond
dat er weinig speelgelegenheden zijn in Leende en dat zou
moeten veranderen. Er bleek een voorkeur om de baan te
combineren met skate mogelijkheden, maar als startpunt uit
te gaan van vernieuwing van de BMX-baan.
Voorgesteld werd om hulp van lokale bedrijven te vragen. Er
werd ook aan PR gedacht door jongeren die posters willen
maken en door contact met regionale nieuwszenders.
Wat zij nu de vervolgstappen?
o We dienen samen met de gemeente een plan in bij
het project ‘jeugd aan zet’. Doel is om in ieder geval
vernieuwing van het BMX baantje te kunnen uitvoeren.
o Onderzoek of er een bredere aanpak mogelijk is om
meer speelgelegenheden te realiseren.
o Verzamelen van ideeën en ontwerpen voor de baan zelf.
o Inzicht krijgen in wensen voor een skate / step
voorziening.
We zijn dus nog steeds op zoek naar meer inbreng. Wil je
iets kwijt of meepraten?
Mail me op: jaaphenst@cordaadwelzijn.nl

De Omgevingswet
Gemeenten krijgen per 1 januari 2022 te
maken met de nieuwe Omgevingswet.
Deze voegt een groot aantal sectorale
regelingen samen. Voor een dorp betekent
het o.a. dat het bestemmingsplan wordt
vervangen door een omgevingsplan.
Uit: Landelijke vereniging voor kleine kernen

M

et de Omgevingswet moet de overheid straks meer en
sneller kunnen inspelen op integrale ontwikkelingen
in onze leefomgeving. Meer gericht op de func�onaliteit van
de ruimte en niet op ruimtelijke planning sec. Het ini�a�ef
vanuit de maatschappij (dat kan dus zijn vanuit bewoners,
ondernemers, verenigingen of organisa�es) staat centraal in
de nieuwe Omgevingswet.
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Omgevingsvisies en omgevingsverordeningen door de
provincie en omgevingsvisies en omgevingsplannen door
de gemeenten zijn her en der al in de maak. Invoering vindt
geleidelijk plaats. Er is een overgangstermijn tot 1 januari
2029.
De wet biedt inwoners de ruimte een dorpsvisie ontwikkelen
met aspecten die zij van belang vinden voor leefbaarheid en
toekomst van het dorp.
Een dorpsvisie is een mooi instrument, maar zo’n visie kan
alleen tot stand komen als er met diverse groepen een
inhoudelijke discussie gevoerd kan worden. Daarbij valt te
denken aan: inwoners, bedrijven, verenigingen, sociaalmaatschappelijke instellingen, etc..
Download de flyer van de LVKK voor verdere informatie:
OmgevingswetBrochure.pdf (lvkk.nl.
Uit: Aan de slag met de Omgevingswet.
‘Aan de slag met de Omgevingswet’ brengt alle onderwerpen
uit de fysieke leefomgeving samen. Hier vind U uitleg over
alle thema’s: thema’s - aan de slag met de Omgevingswet.
Dorpsraad Leende
De Dorpsraad heeft het voornemen op termijn de mening
van inwoners, bedrijven, verenigingen, sociaalmaatschappelijke instellingen te peilen. Samenwerking
met andere kernen zoals: Sterksel en Leenderstrijp lijkt
van groot belang. Een proces om tot een dorpsvisie of een
bredere gemeenschappelijke visie te komen zou door de
Dorpsraad gefaciliteerd kunnen worden met ondersteuning
van ervaringsdeskundigen uit ons dorp of professionele
ondersteuning.

Dorpsraad Leende

D

orpsraad Leende behartigt de belangen van de Leendse
gemeenschap en streeft er naar de leefbaarheid te
bevorderen.
De Dorpsraad onderhoudt een goede communicatie met
inwoners en belangengroepen en onderneemt actie bij
knelpunten, problemen en wensen vanuit de gemeenschap.
De Dorpsraad is gesprekspartner van de Gemeente en
streeft er naar gemeentelijke plannen af te stemmen op
wensen en behoeften van de Leendse gemeenschap.
De Dorpsraad is geen politieke partij en maakt geen
zelfstandig beleid.

Wie zitten er in?
o
o
o
o
o
o
o
o

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

