
 

 

Verslag overleg dorpsraad Leende (DR) – gemeente Heeze-Leende (HL) 
18 februari 2021 
 
Aanwezig 
DR: Willem Heemskerk, Piet Lucassen, Gerard de Jong, Cor Heuijerjans 
HL: Frank de Win, Ron Lavrijsen (verslag) 
VKK: Evert van Schoonhoven 
 
Dit verslag is opgesteld onder redactie van de Dorpsraad zonder goedkeuring van de Gemeente.  
 
1. Notulen 25-11-2020 en 7-1-2021. Worden vastgesteld. 

 
2. Hoe gaan we met de notulen van het 6-weekse overleg om.  
Er bestaat geen overeenstemming tussen Gemeente en Dorpsraad over publicatie van de notulen van 
het overleg. Gemeente stelt voor notulen een paar keer per jaar (4 x) geschikt te maken voor 
publicatie in de nieuwsbrief. Gemeente zou dan bereid zijn de uitwerking voor haar rekening te 
nemen. Voorafgaande aan een vergadering zou dan aangegeven moeten dat het de bedoeling is de 
notulen te publiceren, zodat daarmee bij de notulering rekening kan worden gehouden.  

De Dorpsraad kan niet instemmen met dit voorstel. Dorpsraad wil alle notulen op haar website 
plaatsen en in haar nieuwsbrief een samenvatting plaatsen met een verwijzing naar de notulen. 
Dorpsraad wil dit vanuit de transparantie en wil geen selectie maken van wat wel en niet gepubliceerd 
wordt. Dorpsraad kan zich wel voorstellen dat er bijzondere gevallen (bijvoorbeeld privacy) 
gemotiveerd een uitzondering gemaakt kan worden.  

Gemeente geeft aan dat als je notulen wil publiceren, er eindredactie gevoerd moet worden. 
Gemeente is er geen voorstander van om deze rol te nemen. 
 
3. Subsidie. De subsidie van € 1.500 voor het jaar 2021 voor de Dorpsraad is al toegekend, en 
kan niet meer aangepast worden. Tot 1 mei 2021 kan de subsidie voor 2022 worden aangevraagd. 
Het formulier daarvoor komt in feb/mrt 2021 beschikbaar. Voor 2022 kan een hogere subsidie worden 
aangevraagd, met motivering en onderbouwing (exploitatiecijfers 2020 bijvoorbeeld, vergeleken met 
een begroting voor 2022). De aanvraag wordt dan in nov/dec 2021 aan het college voorgelegd.  
 
4. Bestuurlijke toekomst. Dorpsraad heeft contact gehad met griffier en deze overlegd met de 
gemeenteraad over dit onderwerp. De Griffier zal de Dorpsraad informeren over de uitkomsten. 
  
5. Reacties en meldingen van inwoners aan de Dorpsraad. 
o Verzoeken Broekerstraat zijn nog in behandeling. Doordat de gemeente zeer beperkte 

verkeerskundige capaciteit heeft (1 dag/week), duurt dit langer. Op korte termijn wordt een 
standpunt verwacht. 

o Melding over de bemoeilijkte mobiliteit van gehandicapten en voetgangers. Gemeente gaat met 
de melder in overleg.  

o Afspraak zebrapaden: Gemeente heeft op 12 januari per mail een uitnodiging verstuurd om een 
afspraak te maken. Dorpsraad zal reageren, maar vertraging is te wijten Corona. 

 
6. Energietransitie. In de laatste bijeenkomsten met inwoners en gemeenteraad is naar voren 
gekomen dat er grote aandacht nodig is voor communicatie- en participatieprocessen. Hier wordt 
gehoor aan gegeven; hoe precies wordt de komende tijd vorm gegeven via een strategisch 
communicatieplan. Dorpsraad geeft aan dat het belangrijk is om voor ogen te houden dat 
energietransitie, naast warmtetransitie, onderdeel is van het duurzaamheidsbeleid.  
 
7. Groene tafels. Vanuit klimaatadaptatie/biodiversiteit is naar voren gekomen dat er behoefte is 
aan een structureel overleg/afstemming over dit onderwerp met partijen die daarmee bezig zijn, dit is 
‘groene tafel’ genoemd. Hoe de groene tafel vormgegeven wordt (wie, welke rol etc.), is nog niet 
bekend.  
 
8. Krantenartikel Eindhovens Dagblad 16 februari over dorpsvisie Leende. Dorpsraad is 
benaderd door het ED n.a.v. een artikel in de nieuwsbrief over de omgevingswet. De voorzitter van de 
Dorpsraad heeft de redacteur uitleg gegeven, met als uitkomst het artikel. Dorpsraad heeft mogen 
reageren op het concept. Gemeente heeft moeite met dat een dorpsvisie losgekoppeld wordt van de 



 

 

gemeentelijk omgevingsvisie. Dorpsraad stelt dat we er niet al te moeilijk over moeten doen e dat het 
artikel in de nieuwsbrief leidend is. Dorpsraad wil inwoners bevragen om gericht input te geven richting 
de gemeentelijke visie. VKK adviseert om dit onderwerp een later moment nog eens te bespreken. 
  
9. Observatie van het overlegproces door VKK. 
De Dorpsraad is niet compleet, daarom heeft hij een beginnend beeld. Zijn advies: stel vertrouwen in 
elkaar, betrek elkaar en gebruik elkaars kwaliteiten. Grote thema’s zoals omgevingsvisie, 
gemeentelijke samenvoeging / samenwerking en energietransitie zijn goede onderwerpen om dit mee 
te doen. Zo verbeter je meteen de samenwerking. 
 
10. Volgend overleg  
1 april 2021 13.00 uur 


