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Afwezig met kennisgeving:

1. Verslag vorige vergadering
Geen opmerkingen.
2. 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.
3. Lopende Idop projecten
Website
Onze website www.leenderstrijp.com is een aantal weken geleden gehacked . Een excollega van Eric van Asten heeft deze website in de nieuwe versie van Joomla
omgezet zodat we op dit moment weer in de lucht zijn en weer verder kunnen met
deze basis. Binnenkort geeft hij ook een kleine cursus zodat onze webmasters
helemaal op de hoogte zijn hoe met dit besturingsprogramma om te gaan.
Ook is er een nieuw mailadres voor de dorpsondersteuners aangemaakt zij zullen
binnenkort de wachtwoorden krijgen zodat ook dit probleem opgelost is.
Gebruikersoverleg
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. Ook
het Bruukske is als vergaderzaal niet presentatief. We missen hiervoor een aantal
belangrijke faciliteiten zoals een beamer, meubilair en een kopje koffie. Hierdoor wordt
er voor andere locaties gekozen.
Tijdens het brainstormen wordt wel duidelijk dat er een werkgroep moet komen die
een en ander gaat uitzoeken zoals het opzetten van een businessplan om dit gebruik
wellicht in eigen beheer te gaan doen.
4. Commissie Welzijn en Zorg Leenderstrijp

1. Dorpsondersteuners:
Na het maken van een korte beleidsnotitie en profielschets zijn op 1 november 2013 de
dorpsondersteuners gepresenteerd. Zeer geslaagde bijeenkomst waar het initiatief veel
waardering kreeg van de dorpsbewoners en de gemeente. Daarvoor hadden 2 nieuwsbrieven
verspreid die aangaven wat een dorpsondersteuner was en contact gegevens en een
uitnodiging om bij de presentatie aanwezig te zijn. (Nieuwsbrieven) aantallen. Vanaf de start
op 1 november: 13 uur directe ondersteuning geboden aan mensen uit Strijp aan 10 mensen.
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Daar van 3 mensen direct kunnen doorverwijzen naar de juiste professionele welzijn- en
zorgverleners. 2014: 1e kwartaal: zijn uren uitgebreid met spreekuur, externe contacten etc.
Tegelijkertijd benaderd door het Hof van Cranendonck in Soerendonck:
1. Het door ontwikkelen van het concept dorpsondersteuner: een aanspreekpunt
voor vragen over welzijn en zorg, aanvraag van zorg en andere voorzieningen.
Vorm gegeven door vrijwilligers. Doel is om mensen zolang mogelijk zelfstandig te
kunnen laten wonen en de sociale cohesie te bevorderen door middel van:
- Het op elkaar laten aansluiten van de individuele wensen en behoeften van
hulpvragers op het aanbod van het informele netwerk
- Het voorkomen van een grote stroom van hulpvragen richting het formele
netwerk/professionele zorg, door inzet van het informele netwerk (WMO)
- Het op elkaar laten aansluiten van het informele en het formele netwerk.
- Zingevingspad in samenwerking met het IVN
2. Eetpunt:
Ook in het najaar aan de slag gegaan met de voorbereiding van een eetpunt: inrichting en
aanschaf van materialen. Veel ondersteuning wederom van de gemeente en andere
organisaties die ons daarbij, al dan niet tegen vergoeding, in hebben ondersteund
(voorbeelden). Samen met 2 leden van de kernraad, Carolien en Piet Hein, is gezorgd voor de
inrichting en dat de toegankelijkheid van het Bruukske zo laagdrempelig mogelijk
georganiseerd wordt.
Uiteindelijk hebben we op 14 maart de tryout gehouden en 3 april de eerste echte eettafel (20
personen die deelnemen) Bijgewoond door wethouder die lekker bonbons meebracht voor bij
de koffie.
Op 15 mei vervolg geweest (zie parel en Horizon) Verder elke derde donderdag van de maand
behalve augustus vanwege vakantie.
Vervolg:
 Klussendienst
 Jeu de boulesbaan
 Ondersteuning ICT/PC gebruik
 beweegprogramma
 Onder brengen in een stichting
 Uitbreiden commissie met contactpersonen (vrijwilligers die de afzonderlijke projecten
oppakken.) Netwerken
Graag daarvoor aanmelden bij de dorpsondersteuners of een van de leden van de commissie
W&Z

5. Commissie Verkeer
Van het jaarlijkse budget voor onderhoud aan de wegen en bermen hebben we voor
€100.000 inspraak gekregen in de invulling (dit is mede tot stand gekomen door ons
politiek café). Deze inspraak is samen met Dorpsraad Leende, Dorpsraad Sterksel,
Ouderenbelang en ZLTO. Na overleg met alle belangenverenigingen gaat ruim de
helft van het geld naar de wegen en bermen in Strijp. Dit zijn de grootste ergernissen
die eerder in een enquête zijn ingevuld. Op de Hoogeindseweg, Jansborg, Paaldijk,
Riesten,en Renheide worden de bermen aangepakt, voor zover het budget het
toelaat, en de tip Klooster/Strijperstraat wordt bestraat met een taludwerking.
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6. Mededelingen vanuit het buurtschap.
Patrick meldt dat naar aanleiding van de uitslag van de enquete van de commissie
welzijn en zorg de behoefte voor een Jeu de Boule baan naar boven is gekomen. Ook
is er hiervoor al een potje met geld. Het buurtschap is in gesprek met omwonende wat
dit precies gaat betekenen en wat hun standpunt hierin is.

7. Rondvraag

Maarten van Doorn vraagt of er nog een vervolg komt op de starterswoningen. Piet-Hein en
Hans melden dat het op dit moment niet het geval is maar dat er binnen afzienbare tijd wel
met de gemeente geëvalueerd moet worden.
Jac Bax vraagt of er al eens gekeken is om het zware verkeer om te leiden via
Hoogeindseweg – zandpad naar Strijperstraat. Hans meldt dat dit in het verre verleden wel
eens ter sprake is geweest maar dat we het mee gaan nemen in de commissie verkeer.
Bart van den Broek meldt dat de 30km zone op deze manier niet werkt. Iedereen rijdt harder
en begrijpt ook wel de 30km erg langzaam is. Lenny meldt dat dit komt omdat de weg hiervoor
nog niet is ingericht en dat er in principe allen de borden staan. Indien de weg opnieuw wordt
bestraat of groot onderhoud gepleegd dan zal deze hiervoor worden ingericht. Patrick haakt
hierop in omdat dit ook geld voor de Strijperdijk. Vanaf de Jansborg is dit 60km maar men rijdt
hier vaak 80 tot 100. Ook hiervoor is de weg niet ingericht en vraagt of dit dan ook kan worden
meegenomen.
Eric van Asten meldt dat ook de snelheid op de Strijperstraat ter hoogte van zijn woning er
hoog is.
Johan Bax vraagt hoe het staat met de AED bij het Bruukske omdat de EHBO in de
veronderstelling is dat er geld van het IDOP project gereserveerd is hiervoor. Men streeft naar
een AED per 250 inwoners wat betekend dat er voor Leenderstrijp nog 1 bij moet komen.
Caroline meldt dat dit bij ons niet bekend is. Er is ook nooit een overkoepelende IDOP
subsidie geweest. Alle verschillende projecten zijn uit afzonderlijke potjes betaald. Om deze
reden is er dus ook nooit een (IDOP) budget voor een AED geweest.of gereserveerd. We
zullen contact opnemen met Dini Simkens of Paula Dorsers hierover.
8. Sluiting
Voorzitter Hans van der Kruis bedankt iedereen voor de vruchtbare discussies op deze avond
en sluit de vergadering.
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