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Dorpsraad     

• Dorpsvisie Leende 2040

• Uitkomst enquête energietransitie

• Aanbevelingen van 3 kernen aan de 
   gemeente

• Grootschalige opwek in onze   
   gemeente

• Dorpsavond 23 maart 2022 

• Vacatures, bestuur en werkgroepen

• Lia Liebregts overleden

• Nieuw bestuurslid

Nieuwsbrief Nr. 5
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. 

Wie zet zich in voor ons Dorp??? 
Wonen, energietransitie, dorpsvisie, centrum-
visie, verkeer, communicatie. Zie pag. 3

Agenda
De Dorpsraad houdt een algemene 
Dorpsavond op 23 maart 2022 in de 
Schammert. Noteer die datum.

www.dorpsraadleende.nl

Op 28 november 2021 is Lia Liebregts plotseling 
overleden. Een onvoorstelbaar bericht. 
Lia was vanaf het begin lid van de Dorpsraad. 

Ze heeft met veel enthousiasme bijgedragen aan 
de vele activiteiten om de leefbaarheid van Leende 
te handhaven en te verbeteren. Wij bedanken haar 
daarvoor. Tot vorig jaar was zij ook één van de duo 
voorzitters.
Wij wensen Peter en de kinderen veel sterkte toe.

In memoriam
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Energietransitie, 
aanbevelingen van 
3 kernen
Behoud lee�aarheid en landschappelijke 
waarden

Dorpsraad Leende, Dorpsraad Sterksel 
en Kernraad Leenderstrijp hebben 
onderstaande aanbevelingen opgesteld 
n.a.v. de RES 1.0 en de enquêtes in 
hun dorp. De respons was groot: in 
Leenderstrijp en in Sterksel 20-25%, in 
Leende ruim 10%. De uitkomsten zijn op 
hoofdzaken eensluidend. 

We hebben de uitkomsten, reac�es en 
commentaren omgezet in aanbevelingen 
voor beleid en s�mulerende maatregelen:

1. Informa�evoorziening aan de inwoners moet 
vooropstaan in het gemeentelijk beleid. 
2. Geef voorrang aan het bevorderen van 
energiebesparingen. 
3. Ini�eer overleg met alle MRE gemeenten in de regio 
om te komen tot een billijke en propor�onele verdeling 
van grootschalige opweksystemen met wind en zon 
over de 21 gemeenten in de regio. 
4. Houd vast aan het standpunt dat het gas van Poort 
43 in Sterksel meegerekend wordt als onderdeel van 
het aandeel van Heeze-Leende in energielevering 
binnen de MRE. 
5. Schep als gemeente voorwaarden en passend 
beleidskader, zodat een coöpera�ef ini�a�ef voor 
grootschalige opwek en opslag van energie en warmte 
van de grond kan komen. 
6. Wij hopen dat de goede voornemens die de 
Gemeente formuleerde in het gemeentelijk 
duurzaamheidsbeleid 2019: “De gemeenschap 
betrekken bij beleidsvorming is een goed idee, zo 
creëer je meer draagvlak en begrip,” ook daadwerkelijk 
omgezet zullen worden in concrete ac�es in 
overeenstemming met onze aanbevelingen. 

22 november 2021 
Dorpsraad Leende, Dorpsraad Sterksel, Kernraad 
Leenderstrijp, 

De volledige tekst van dit artikel 
en de resultaten van de enqûete: 
'31 windmolens en 400 hectare 
zonneveld' kunt u lezen op onze website 
www.dorpsraadleende.nl

Dorpsvisie 2040
verkorte versie

Als aanvulling op en inspiratiebron voor de 
gemeentelijke omgevingsvisie 2040, die begin 
2022 wordt gepubliceerd,  heeft de dorpsraad aan 

de gemeente een eigen dorpsvisie gepresenteerd. Deze 
dorpsvisie is samengesteld uit de opmerkingen van een 
aantal dorpsgenoten, die deelnamen aan de  brainstorm 
op 26 oktober, ofwel spontaan hierop schriftelijk hebben 
gereageerd.
In deze verkorte versie wordt de grote lijn van het document 
“Dorpsvisie” gevolgd. Er zijn 6 thema’s benoemd, die de 
leefomgeving van Leende op de belangrijkste fronten 
karakteriseren. In het document worden aanbevelingen 
gegeven hoe de weg naar 2040 er uit kan zien.

De thema’s zijn:
•  Bestuurscultuur, maatschappelijke en sociale aspecten.

Informeer de bevolking tijdig over plannen en 
ontwikkelingen, die de gemeente heeft; schuw de 
discussie daarover niet en luister naar betrokkenen en 
ervaringsdeskundigen. Steun burgerinitiatieven. Gebruik 
de krachten van de maatschappij: de inwoners.
Besteed aandacht aan de behoeften van,  en zorg voor 
passende voorzieningen voor jongeren.
Steun de verenigingen in ons dorp en stimuleer hun 
onderlinge samenwerking, op punten waar dat zinvol is.

• Wonen
Bouw in alle kernen van de gemeente. Respecteer de wens 
van de bevolking en juist die van de jeugd, om in de eigen 
kern te wonen. Houdt rekening met de te verwachten 
volksontwikkelingen op het gebied van aantallen, soorten 
woningen, huur of koop, oud en jong. Versoepel de regels 
rond splitsing en aanbouw tbv mantelzorg. Maak gronden 
vrij om aan de bouwvraag te kunnen voldoen.

• Voorzieningen.
Een levend en levendig dorp bestaat bij de gratie van 
aanwezige voorzieningen. Economie en samenleving. En 
dan gaat het niet alleen om commerciële voorzieningen, 
maar ook om zaken die de samenleving dienen. Voldoende 
diverse voorzieningen maken een dorp.  Daarnaast is een 
gezellig,  groen hart met een gemeenschapshuis en horeca 
belangrijk voor de sociale contacten en het toerisme. 
Vergeet daarbij niet de parkeermogelijkheid voor o.a.  
toeristen en de oplaadvoorzieningen voor fiets en auto.

• Openbare ruimte en infrastructuur.
Niet-bestemmingsverkeer wordt om het dorp 
geleid. Paden en wegen in het dorp zijn zo ingericht 
dat wandelaars, fietsers, automobilisten maar ook 
rolstoelers en gebruikers van een rollator er zonder 
problemen gebruik van kunnen maken. Dat betekent 
binnen de bebouwde kom 30 km/h, fietspaden geschikt 
voor verschillende snelheden en voetpaden, die niet 
overwoekerd zijn. Er wordt rekening gehouden met 

https://www.dorpsraadleende.nl


2  DORPSRAAD LEENDE, DECEMBER 2021 DECEMBER 2021, DORPSRAAD LEENDE  3

Wie zet zich in voor 
ons dorp??

De huidige bezetting van de Dorpsraad 
vormt geen goede afspiegeling van onze 
gemeenschap. 

Om de belangen van onze gemeenschap goed te 
behartigen is een evenwichtige samenstelling 
van de Dorpsraad van groot belang. Tot nu 

toe zijn onze oproepen in de nieuwsbrieven niet erg 
succesvol geweest, vandaar deze dringende oproep: 

KOM ONS HELPEN.
Iedereen weet dat er grote maatschappelijke 
vraagstukken aan de orde zijn: wonen, energietransitie, 
dorpsvisie, centrumvisie, verkeer, etc.. Vraagstukken 
waar we allemaal mee te maken hebben. Om die 
op te lossen zullen maatregelen op ons afkomen 
die ingrijpende gevolgen zullen hebben voor iedere 
Leendenaar en voor onze Leendse gemeenschap. 
De huidige bezetting van de Dorpsraad is onvoldoende 
om alle dossiers goed te behandelen en de Leendse 
gemeenschap evenwichtig te vertegenwoordigen. 

Het is onze ambitie om:
1. Talent, jong talent, aan te trekken dat zoveel 

mogelijk een afspiegeling vormt van de Leendse 
bevolking.

2. Werkgroepen te vormen die een dossier 
behartigen, zoals: wonen, energietransitie, 
dorpsvisie, centrumvisie, verkeer, etc.. Nuttige en 
buitengewoon interessante onderwerpen.

Inmiddels is een begin gemaakt met een werkgroep 
energietransitie, waarvoor zich 2 dorpsgenoten gemeld 
hebben. Maar er zijn vacatures. Die werkgroep zal zich 
bezighouden met de opwek van duurzame energie met 
zon en wind en de warmtetransitie: hoe komen we 
‘van-het-gas-af’? 
Ook voor de andere dossiers zoeken we enthousiaste 
Leendenaren die zich daarvoor willen inzetten. 

Vooral contact met onze gemeenschap is van groot 
belang. Voor Leendenaren die ervaring hebben met 
communicatie (redactie, nieuwsbrief, vormgeving, 
website, facebook, twitter, contact met verenigingen) 
ligt er een leuke rol.
We snappen dat verjonging en verbreding van onze 
Dorpsraad niet een, twee, drie gerealiseerd is. Maar 
we roepen U op om te helpen de belangen van onze 
gemeenschap zo goed mogelijk te behartigen. 
Wie is bereid de schouders er onder te zetten?

Meldt U aan, meldt U aan.
secretariaat@dorpsraadleende.nl

de groei van andere drijfstoffen dan benzine en diesel. 
Openbaar vervoer wordt gratis of nagenoeg gratis.

• Economie en samenleving.
Gedoeld wordt hier op de problematiek rond milieu en het 
gebruik van fossiele brandstoffen. 
Het streven om binnen afzienbare tijd aardgas als bron 
van verwarming en hulp bij huishoudelijke activiteiten  te 
stoppen vraagt om een intensieve voorlichting van de 
overheid op het gebied van doel en middelen. Begrip 
en draagvlaak van de bevolking zijn hier essentieel. 
Een aanspreekpunt (het Energieloket) is nodig voor het 
beantwoorden van vragen over de persoonlijke situatie 
en een stappenplan is nodig om eenieders aandacht te 
richten op het eerst en daarna volgend doel, waarbij het 
eerste doel het besparen van energie moet zijn.
Kijk verder dan de voor de hand liggende oplossingen: 
zonnepanelen, zo veel mogelijk op daken en windmolens 
op geschikte locaties, eventueel in een coöperatieve opzet.

• Leefomgeving.
Landbouw, natuur en industrie moeten in en om 
ons dorp hand in hand gaan en een balans zijn te 
vinden tussen eigen belangen en de belangen van de 
gemeenschap. Daarnaast heeft ook de gemeenschap 
zelf een verantwoordelijkheid in het behoud van haar 
leefomgeving.
Een probleem met veel kanten. Alleen goed overleg tussen 
de betrokken partijen, waarin geven en nemen aan de 
orde zijn, kan hier voor duurzame oplossingen zorgen.

De volledige tekst kunt U lezen via deze link: 
www.dorpsraadleende.nl 

Dorpsavond 2022

Het is traditie dat de Dorpsraad jaarlijks in de maand 
november een dorpsavond organiseert voor alle 
inwoners van Leende. Op deze avond worden de 

activiteiten van het afgelopen jaar besproken; de plannen 
voor het komende jaar gepresenteerd en vindt een 
gedachtenwisseling met de inwoners plaats over actuele 
zaken en problemen. Burgemeester en wethouders worden 
uitgenodigd en ook vele gemeenteraadsleden zijn als regel 
aanwezig.
Door de Covid beperkingen konden de dorpsavonden in 
2020 en 2021 geen doorgang vinden. De Dorpsraad heeft 
besloten de datum van de dorpsavond te verschuiven naar 
23 maart 2022 aanvang 20.00 uur in de Schammert. 
U hoeft zich niet aan te melden, iedereen is van  harte 
welkom. Uiteraard kan de besmettingsgraad ook in maart 
nog hoog zijn waardoor wij U wellicht opnieuw moeten 
teleurstellen. We hebben er echter vertrouwen in dat 
door de boostervaccinatie en het naderende voorjaar de 
besmettingen snel zullen teruglopen.
Noteer a.u.b. de 23ste maart alvast in Uw agenda. Wij 
houden U vanzelfsprekend tijdig op de hoogte of de avond 
doorgang kan vinden.

mailto:secretariaat@dorpsraadleende.nl
http://www.dorpsraadleende.nl
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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?

Versterking Bestuur Grootschalige opwek 
in Heeze-Leende

Het doet ons genoegen U mede te delen dat is 
toegetreden tot de Dorpsraad de Heer Tonny 
Duisters. Geboren 16-9-51 in Soerendonk en 

ruim 16 jaar woonachtig in Leende en gehuwd met 
Noor Planje.
Bestuurlijke ervaring:
o 10 jaar Gemeenteraadslid namens het CDA in de 

gemeente Heeze en Heeze-Leende.
o 7 jaar Voorzitter van ondernemersvereniging IDHL, 

industrie en dienstverlening Heeze-Leende.
o 8 jaar Voorzitter van Zaalvoetbalvereniging ZVV 

Heeze ‘76.

Mijn belangstelling binnen het bestuur van 
de Dorpsraad Leende gaat vooral uit naar de 
ontwikkelingen van de omgevingsvisie 2040:
o Bestuurscultuur
o Wonen
o Voorzieningen
o Economie en samenleving

Ik wil mij inzetten om de doelstellingen, waar 
wij als bestuur van de Dorpsraad voor staan, te 
verwezenlijken:

“Dorpsraad Leende behartigt belangen van de Leendse 
gemeenschap en streeft er naar de leefbaarheid te 
bevorderen.”

Wil jij ook meepraten over (of een van) deze 
onderwerpen…. Graag. 

Laat het ons weten via onze website 
www.dorpsraadleende.nl, of stuur een bericht aan 
onze secretaris: secretariaat@dorpsraadleende.nl

Opgewekt Heeze-Leende en Dorpsraad Leende 
organiseerden op 22 oktober een bijeenkomst 
‘grootschalige opwek’ met een presentatie 

door Andres Bauer (bestuurslid van Zuidenwind). 
Willem Beetz (voorzitter Opgewekt Heeze-Leende) en 
Michiel Hendrikx (ambtenaar duurzaamheid en milieu) 
verzorgden een inleiding. 

Politieke partijen, wethouders, Dorpsraad Sterksel, 
Kernraad Leenderstrijp, Dorpsraad Leende, 
Belangengroep A2, Opgewekt Heeze-Leende en de 
agrarische sector waren vertegenwoordigd.

Zuidenwind is een coöperatie van burgers die een 
duurzame samenleving dichterbij wil brengen. De 
coöperatie telt zo’n 700 leden. Het hoofddoel van de 
coöperatie is: meer windenergie realiseren samen met 
de lokale bevolking. De opbrengsten vloeien naar de 
lokale gemeenschap en de leden van de coöperatie. 
Zuidenwind is eigenaar van vijf ‘burgerwindmolens’: 
de Coöperwiek in Neer, de twee molens van Windpark 
Heibloem en twee windmolens op Windpark Ospeldijk. 

De kern van Andres Bauer ’s betoog
Windmolens zijn onvermijdelijk. Geef commerciële 
partijen geen kans door een lokale coöperatieve 
aanpak.  
Als burgers eigenaar van ontwikkelproces en 
windparken worden ontstaat draagvlak, zeggenschap, 
acceptatie en vertrouwen:
1. Het rendement vloeit maximaal terug naar 
de gemeenschap en niet naar (buitenlandse) 
investeerders.
2. Géén grondspeculatie.
3. Tenminste 51 % coöperatief ontwikkelen.
4. Goede landschappelijke ruimtelijke inpassing. 
5. Invloed op locatie, afstand, geluid, slagschaduw, etc..
Volgende stap:
Overleg met de gemeente hoe een coöperatief 
initiatief voor grootschalige opwek van de grond zou 
kunnen komen. 

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.

https://www.dorpsraadleende.nl/leefbaarheid/
http://www.dorpsraadleende.nl
mailto:secretariaat@dorpsraadleende.nl
mailto://secretaris@dorpsraadleende.nl
https://dorpsraadleende.nl/Reageer_Contact

