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Afwezig met kennisgeving:    
Bart van de Broek, Truus Joppen. 
 
 

1. Opening 
Hans van der Kruis opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom die toch 
de tijd hebben genomen om ondanks het mooie weer naar onze vergadering komen 
luisteren. 

  
2. Verslag vorige openbare kernraadvergadering. 

Geen opmerkingen.   
 
 

3. Lopende Idop projecten 
Gebruik brede school 
Het grootste probleem wat speelt is het sleutelplan van het Bruukske. Indien je dit 
zaaltje of de gymzaal wilt huren dan moet de sleutel in Heeze worden opgehaald. We 
zijn op dit moment zover met de gemeente dat we 2 vrijwilligers kunnen gaan zoeken 
die het sleutelplan kunnen gaan verzorgen.   
 
Buurtpreventie-app 
 
De bedoeling van deze app is SAAR. Signaleer – Alarmeer – App – Reageer. 
Lenny Kummeling is de beheerder van deze app en indien men zich aan wil melden 
kan dit door je 06-nummer door te sturen naar Lenny. 

 
Verkeer 
 
De commissie verkeer telt momenteel 4 leden: Wil van der Kruis (voorzitter), Bart van 
den Broek, Frans Simkens en Marjolein Arps (contactpersoon Kernraad) 

 
Gevieren streven we ernaar de Strijpse belangen op het gebied van verkeer en 
verkeersveiligheid aan de gemeente kenbaar te maken. 
Bij de gemeente hebben we een vast contactpersoon en zijn we aanwezig bij relevante 
bijeenkomsten.   

 
Onderwerpen die ons op dit moment zoal bezighouden zijn de volgende:  

 
Kwaliteit wegen en bermen (kleine ergernissen) 
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Al voor het 3e jaar op rij biedt de gemeente de mogelijkheid tot inspraak in besteding 
van een deel van hun onderhoudsbudget voor wegen tbv kleine ergernissen.  
Voor 2016 heeft de Kernraad de bermen aan de Hoogeindseweg aangedragen, het 
fietspad Riesten en de bermen van de Paaldijk.  

 
 
 
Ontsluiting Strijp 
Gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen genomen kunnen worden om de 
ontsluiting van Leenderstrijp bij grote drukte op de A2 te verbeteren. Wordt vervolgd. 

 
Publieksactie A2: Petitie is aangeboden aan de Tweede Kamer met  ‘slechts’ 10.000 
handtekeningen. Het is twijfelachtig of dit wel goed doet aan de prioriteitstelling.  

 
Buslijn 173 en buurtbus 
Het blijkt dat in de nieuwe dienstregeling van Hermes buslijn 173 vanuit Soerendonk 
over de Strijperdijk en Jansborg naar Leende gaat rijden, waarbij er een nieuwe halte 
aan de Jansborg ingepland staat.  
Gemeente moet nog worden bijgepraat, hierna zullen wij ook verder worden 
geïnformeerd. 

 
Strijperstraat 
Als commissie zijn we van mening dat de Strijperstraat aan onderhoud toe is. De weg 
is verzakt en er wordt door velen te hard gereden. Dit is slechts onze kijk op deze 
straat en graag horen we uw reactie. Binnenkort volgt hierover informatie in de Strieper 
en op de website. 
 
 

4. Commissie Welzijn en Zorg Leenderstrijp 
 

  
In de afgelopen jaren is veel werk verzet door de dorpsondersteuners, vrijwilligers en 
het bestuur van de stichting om de doelstelling van de stichting: de inwoners van 
Leenderstrijp zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen, te realiseren. 
Het is voor het eerst dat er een jaarverslagen jaarplan voor ligt.  
De stichting Welzijn&Zorg Leenderstrijp onderhoud contacten met de kernraad, het 
buurtschap en nemen 4 x per jaar deel aan het overleg met de Sterksel, Heeze, 
Leende met de gemeente Heeze/Leende. Tevens worden verschillende bijeenkomsten 
bezocht waarvan wij denken dat die van belang kunnen zijn voor de stichting. 
 
De dorpsondersteuners: 
- leveren een registratie in van bezochte dorpsbewoners met de daarbij aangegeven 
ondersteuning die geboden is 
- een dorpsondersteuner en een bestuurslid hebben certificaat behaald door het volgen 
van de cursus imaginering te Breda 
- een dorpsondersteuner neemt deel aan de vergaderingen van cliëntondersteuning 
gemeente Heeze/Leende 
- contacten met andere hulpverleners worden bijgehouden, zoals m.n. de huisartsen, 
wijkverpleegkundigen, zorgcentrum Leenderhof en welzijnsinstanties. 
- 3 maal hebben zij deelgenomen aan studiebijeenkomsten 
 
D’n herd van Streejp: 
De vrijwilligers hebben zorggedragen voor het verzorgen van 11 maaltijden. 
 
Bewegen: 
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Sinds maart 2015 wordt er iedere maandag gewandeld en daarna koffie geschonken in 
de St. Jansschool. Gemiddeld zijn er 10 personen die mee wandelen. Meestal een 
korte en lange route. Leeftijd van de deelnemers tussen de 40 en 95 jaar! Vaste 
vrijwilligers zorgen voor de koffie waar meestal ook niet wandelaars aan deelnemen 
Naar andere beweegactiviteiten wordt gezocht in samenwerking met de beweegcoach 
van de gemeente Heeze/Leende. Ook wordt gezocht naar de mogelijkheid van een Jeu 
de Boulesbaan. Contacten worden hierover nog gelegd. De gemeente gaat akkoord.  
 
Minibieb: 
Ook begin 2015 van start gegaan. Een geweldig aantal boeken zijn aangeleverd 
waarvoor dank. Langzaam groeit het aantal bezoekers van de minibieb. Tevens zijn er 
contacten met andere bibliotheken voor uitwisseling van ervaringen en het delen van 
boeken. 
 
Klussendienst: 
 
Hiervan wordt heel af en toe gebruik van gemaakt. Vrijwilligers voldoende die ingezet 
kunnen worden. 
Informatiebijeenkomsten: 
 
planning is gemaakt eind 2015. De notaris en wijkverpleegkundige hebben al een 
bijeenkomst gehouden. In het najaar zal Jos de Visser, politie, een verhaal houden 
over veiligheid. 

  
 

5. Strijperpad 
 
Walter Schoenmakers en Jan Vogels van staatsbosbeheer doen hun presentatie over 
de verbreding van het fietspad en tegelijkertijd de afsluiting van het Strijperpad. Deze 
presentatie is overigens te lezen op onze website www.leenderstrijp.com. Ook Wilma 
van der Rijt doet namens de gemeente haar woordje. 
De bedoeling is om het fietspad te verbreden en te asvalteren en de kosten hiervoor te 
verdelen onder staatsbosbeheer (25%) – Gemeente (25%)  en provincie 50%. 
Staatsbosbeheer wil hierin samenwerken indien het Strijperpad wordt afgesloten voor 
iedereen behalve bestemmingsverkeer. Belangrijkste argumenten zijn: 
 

1. Veel stofontwikkeling voor de fietsers 
2. Het is een natura2000 gebied waar dus zoveel mogelijk verkeer geweigerd 

moet worden. 
3. Het strijperpad wordt hierdoor in de winter erg slecht begaanbaar. 
4. Veiligheid. 

 
De discussie onder de inwoners van Strijp laait al snel op en geeft aan dat men dit 
absoluut niet wil. Uit de discussie blijkt dat er wel draagvlak gecreëerd kan worden 
indien het landbouwverkeer wel de mogelijkheid krijgt om nog gebruik van deze weg te 
maken. Afgesproken is dat de gemeente samen met staatsbosbeheer nog een keer 
rond de tafel gaat zitten om deze input te bespreken en dat er een vergadering belegt 
wordt met ZLTO. Deze vergadering staat gepland op woensdag 6 Juli om 16:00uur. 
 
  
 
 

6. Rondvraag 
 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
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7. Sluiting 

 
Hans van der Kruis bedankt iedereen voor de nuttige discussies. Hij geeft aan dat dit 
zijn laatste vergadering was als voorzitter van de kernraad omdat hij per 1 Juni stopt 
als bestuurslid van de kernraad. Hij wenst de rest van de leden veel succes in de 
toekomst. 

 
 
  
  
 
  
 
E-mail adressen en telefoon Kernraad 

  
Naam E-mail Telefoon vast  Telefoon 

mobiel 
Maartje Verhoeven mceengelen@hotmail.com   06-52031030  
Patrick van der Kruis p.van.der.Kruis@atdmachinery.nl 040-2060104 06-22238590 
Marjolein Arps  arps.marjolein@gmail.com  040-2370284 06-27118282  
Hans van der Kruis hans@hetpaardenrusthuis.nl  040-2062164 06-22404208 
Lenny Kummeling leende@geldenwoning.nl 040-2061487 06-23833444 
 


