KERNRAAD STRIJP
Verslag Openbare Kernraadvergadering 19 - 05 - 2015
Aanwezig: Frits van Laarhoven, Joep van Velthoven, Wil van der Kruis, Jac Bax, Ton v.d.
Enden, Hans van der Kruis, Lenny Kummeling, Riet v.d. Broek, Bart v.d. Broek, Frits van Meijl,
Jos Dierking, Ruud Ruygrok, Pierre Joppen, Joost van Beekum, Harrie Bax, Kees Hacken.
Afwezig met kennisgeving: Patrick van der Kruis, Piet-Hein de Vries, Maarten van Doorn

1. Verslag vorige vergadering.
Geen opmerkingen.
2. Opening.
Hans van der Kruis opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Piet Hein de Vries neemt afscheid, hij is helaas verhinderd. Hans bedankt hem voor
zijn inzet.
Marjolein Arps is het nieuwe lid van de Kernraad, ze neemt de werkgroep verkeer
onder haar hoede.
Er is een nieuwe werkgroep gevormd voor het gebruik van de brede school, Maarten
van Doorn is helaas verhinderd waardoor de presentatie van de plannen een andere
keer wordt gedaan.
3. Commissie Verkeer.
Er is een offerte uitgebracht voor het Strijperpad, dit betreft een halfverharding, het is
nu wachten op actie van de Gemeente.
Dit jaar is er weer €100.000 vrijgemaakt voor het aanpakken van kleine ergernissen.
Door Leenderstrijp zijn de volgende punten aangekaart:
- Paaldijk doorleggen graskeien
- Jansborg binnenbocht uitbreiden graskeien
- Fietspad de Riesten slecht wegdek
- Afbrokkelen weg vooraan de Riesten
- Vegen de Riesten
- Vegen Heerstraat
Commissie Verkeer heeft meegeholpen met het actievoeren/handtekeningen
verzamelen bij de snelweg voor een verbreding van de A2.
4. Commissie Welzijn en Zorg Leenderstrijp.
Sinds 27 maart is de acte gepasseerd van de stichting Welzijn & Zorg Leenderstrijp bij
de notaris Mertens te Valkenswaard.
Reden: niet alleen voor de aanvragen van subsidie bij de gemeenten maar wel voor
het ontvangen van legaten, erfenissen en andere bijdragen van anderen waar we
zelfstandig over willen beschikken en volledig willen benutten om onze doelstelling te
bereiken:
De inwoners van Leenderstrijp zodanig te ondersteunen dat ze zo prettig en lang
mogelijk zelfstandig hier kunnen blijven wonen en om daarvoor de nodige faciliteiten
te kunnen scheppen.
De dorpsondersteuners zijn daartoe de spin in het web. Zij hebben de contacten en
vervullen de rol van cliëntondersteuners. Ook velen contacten met andere
organisaties zoals:
De gemeente, KBO, Zonnebloem, dorpsbrigadier Jos de visser

Masterclass gevolgd bij de NHTV Breda: bevestiging gekregen dat we goed bezig zijn
om de “maatschappelijke betrokkenheid” hier in Leenderstrijp vlot te trekken.
Nemen deel aan symposia: 1 mei kaderdag overkoepelende organisatie KBO HeezeLeende-Sterksel. Vrijdag a.s. 22 mei over de veranderingen in de zorg over de rol van
de dorpsondersteuner daarbij.
Activiteiten Leenderstrijp:
 eettafel goed bezocht (ongeveer 25 deelnemers) Komende juni zal ook B&W
aanschuiven
 wandelen gestart in april: gemiddeld 10-14 deelnemers en daarna volop drukte met
koffiedrinken (sociale contacten)
 klussendienst i.o.
 donderdag 21 mei opening van de minibieb waartoe jullie allen uitgenodigd zijn.
5.

Energie werkgroep.
Jos Dierking en Joost van Beekum geven een presentatie over de mogelijkheden van
energiebesparing. Ze zoeken nog mensen die hun werkgroep willen versterken.

6. Mededelingen vanuit het buurtschap.
Op 12 september is er weer een Boerenbruiloft.
7. Rondvraag.
Wil v.d. Kruis geeft een uitleg over HSL.
8. Sluiting.
Voorzitter Hans van der Kruis bedankt iedereen voor de aanwezigheid op deze avond
en sluit de vergadering.
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