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Notulen jaarvergadering Stichting Buurtschap
Strijp
22 maart 2019
Aanwezig vanuit Strijp: Maartje Engelen, Marianne Bax, Ciska Wijnen, Susan
Akkermans, Truus Joppen, Jack Hulsen, Adrie en Lucy Staals, Edwin Maas, Frank
Verduijn, Hans Hulsen, Maarten van Doorn, Netty van Houtert, Tino Schindeler,
Marielle van Hooff, Marjolein Arps, Elza Engelen, Bennie en Franca van Hooff,
Frits van Laarhoven, Kees Hacken, Annemie Wouters, Alie en Toon Verduijn, Lucy
en Bert Bunt, Peter van den Akker, Jac de Turck, Erik van der Paalen, Lenny
Kummeling, Patrick van der Kruis, Rob Betman.
Aantal personen aanwezig excl. Bestuur Buurtschap Strijp: 32
Schriftelijke afmeldingen van:
Mieke van Manen
Jan en Aukje van Hooff
Arianne Jacobs
Hans van der Kruis
Johan Bax
Jeanette en Ton Maarschalkerweerd – van den Ende
Aanwezig vanuit bestuur / bestuurssamenstelling:
voorzitter: Johan Wijnen
vicevoorzitter: Anke van Laarhoven
secretaresse: Maartje Staals
penningmeester: Karin Lamers
bestuurslid: Rik van Dijk
bestuurslid: Jörgen Klaase
bestuurslid: Ludo Umans
1. Opening door de voorzitter
Johan Wijnen heet iedereen welkom en door Buurtschap Strijp wordt iedereen
een kopje koffie/thee aangeboden.
2. Notulen jaarvergadering 2018
Deze notulen zijn opgemaakt door Ludo Umans en zijn verspreid als nieuwsbrief
via de mail en een paar uitgeprinte exemplaren liggen ter inzage bij de Hospes
op de tafels.
Er komen geen vragen/opmerkingen n.a.v. deze notulen.
3. Jaarverslag 2018/2019
Jaarverslag is opgemaakt en gepresenteerd door Johan Wijnen. (zie bijlage)
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Geen op- of aanmerkingen.
4. Financieel jaarversla mrt 2018 – mrt 2019
Opgemaakt en gepresenteerd door penningmeester, Karin Lamers:
De inkomsten van het Buurtschap bestaan m.n. uit de collecte gelden (ruim 2000
euro), maar ook uit donaties, verkoop van carnavalsspullen/wagen en subsidies.
De georganiseerde activiteiten worden hiervan bekostigd. Sommige activiteiten
zijn ongeveer kosten- neutraal door bv verkoop van drank. In 2018 is er gekozen
om de bijbuurtbarbeque gratis te laten zijn voor alle Strijpenaren. Dit is dus de
grootste kostenpost geweest. Ook carnaval is jaarlijks een wat duurdere
activiteit. Maar met 43 deelnemers aan de optocht en veel bouwactiviteit is
carnaval ook een groot sociaal gebeuren.
Bij de kerstactiviteit dit jaar hadden we ook iets meer uitgaven o.a. vanwege de
aanschaf van een nieuwe partytent.
Dit bestuursjaar is afgesloten met een negatief saldo van ongeveer € 1.600, dit is
inclusief de subsidie die we in mei zullen ontvangen. Het Buurtschap (Stichting
Buurtschap Strijp en Kernraad) is financieel gezond.
Kascommissie:
Bevindingen kascommissie, bestaande uit Muriël van der Kruis (bij afwezigheid
Wil van der Kruis) en Tino Schindeler.
- Netjes en overzichtelijk, verder geen opmerkingen.
Wil van der Kruis is aftredend en wordt opgevolgd door Elza Engelen.
De nieuwe kascommissie zal derhalve bestaan uit: Tino Schindeler en Elza
Engelen.
5. Website Leenderstrijp
Door: Maarten van Doorn: webmaster
Website www.leenderstrijp.com
E-mail: info@leenderstrijp.com
-

153 aanmeldingen voor digitale nieuwsbrief
+/- 30 nieuwbrieven verzonden het afgelopen jaar.
De website wordt goed bezocht;
Foto’s worden het beste bekeken.
Verzoek is om bij het indienen van stukjes dan ook plaatjes/foto’s mee te
sturen;
- Omdat de huidige website aan het verouderen is en het bestuur ook graag
een meer interactieve website ziet, is er in samenspraak met de
webmaster een nieuwe website ontworpen. Deze zal kort na het weekend
van 23 maart live gaan. Maarten laat het concept zien aan alle
aanwezigen.
Het bestuur geeft nogmaals aan dat het mogelijk is om de Strieper en
nieuwsbrieven zowel digitaal als hard-copy te ontvangen.
6. Kernraad
Door: Maartje Engelen
Kernraad bestaat uit:
Voorzitter: Maartje Engelen
Riet van den Broek: vanuit Welzijn en Zorg
Lenny Kummeling: taakgebied o.a. Brede School en buurtpreventie (app)
Marjolein Arps: o.a. werkgroep Verkeer
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Johan Wijnen: vanuit Buurtschap Strijp;
Lenny treedt dit jaar af, en wordt bedankt voor haar inzet. Naar een opvolger
wordt gezocht.
Jaarverslag vanuit de Kernraad
Werkgroep verkeer:
Afgelopen jaar hebben zij zich vooral bezig gehouden met:
- het sluipverkeer vanuit A2samenwerking tussen Gemeente Heeze Leende
en Gemeente Cranendonck, voorlopig geen verbreding snelweg, geld voor
permanenter maken maatregelen zoals in Maarheeze, doseerlichten.
Landbouwsluizen. Gemeente heeft Kernraad hier goed bij betrokken.
Informatie op website. Aandachtspunt Strijperdijk, zorgen geuit, het kan
hier drukker worden. Gemeente doet hier vooralsnog niks aan.
- Kwaliteit Strijperstraat: deze is op sommige plekken matig/waardeloos.
Oproep aan eenieder: er wordt gevraagd om de snelheid te matigen i.v.m.
de veiligheid. Initiatieven die hier aan bijdragen zijn o.a. de 30 stickers op
de kliko’s ,
- Er bestaat een lopend burgerinitiatief, te weten: mogelijkheden verkennen
voor het verharden van het zandpad (in het verlengde van de
Hoogeindseweg nabij Heerstraat), campingverkeer, melkwagens niet meer
door Strijp.
- Kleine ergernissen; Hier is een potje van € 100.000 voor die samen met
andere Kernraden binnen de gemeente Heeze-Leende moet worden
verdeeld. Oproep om ergernissen te melden bij de Kernraad.
Diverse punten zijn het afgelopen jaar aangemeld. O.a. kapot gereden
bermen (m.n.) Paaldijk en Jansborg.
Aftredend in werkgroep verkeer: Wil van der Kruis. Nieuw lid wordt gezocht.
7. Welzijn en Zorg
Door Elza Engelen en Truus Joppen:
Truus en Gonnie Joppen zijn de dorpsondersteuners; Het afgelopen jaar is Gonnie
een groot gedeelte van de tijd uitgevallen vanwege omstandigheden.
Welzijn en Zorg organiseert de volgende zaken:
- Wandelclub op maandagochtend loopt nog steeds goed: 10-20 wandelaars,
na afloop koffie op school.
- Eetpunt d’n Herd van Streejp: loopt goed: 1x per maand wordt er door
ongeveer 30 gasten gegeten.
- Mini-bieb: deze is geïnstalleerd bij de winkel Coöp St Jan. Hier wordt goed
gebruik van gemaakt;
- Klussendienst; mensen die zich geen raad weten met bepaalde klussen,
kunnen zich melden bij Welzijn en Zorg.
- Informatie bijeenkomsten worden 2x per jaar georganiseerd;
Oefenavond gebruik AED
Valpreventie
- Kaarten tijdens wintermaanden bij de Riestenblik
- Jeu de boules baan op het pleintje bij Coöp St. Jan; hier wordt regelmatig
gebruik van gemaakt.
Overige opmerkingen:
- De dorpsondersteuners ontvangen steeds meer meldingen/vragen. O.a.
over zorgplafond eind 2018.
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Oproep aan eenieder: Maak melding bij de dorpsondersteuners als je
mensen kent die hulp kunnen gebruiken.
In totaal 207 uur inzet vanuit de dorpsondersteuners in 2018. (in 2017 was
dat 185)
Directe uren 48: (bijv een gesprek aan huis)
Indirecte uren 103: (besprekingen met externen, vergaderingen, eetpunt,
voorbereidingen)
Externe uren 55: (bijv vergaderingen met Gemeente of zorginstellingen.)

8 Geplande activiteiten Buurtschap Strijp 2018-2019
- Paaseieren zoeken;
- Collecte;
- Fietstocht tijdens de kermis;
- Zomer activiteit;
- Streejpse burendag;
- Najaars activiteit (Pubquiz);
- Kerstboom plaatsen;
- Kerstviering: Strijpse Jingle Bells;
- Bouwen carnavalswagen;
- Carnavalsmiddag in De Hospes met jeugdactiviteit;
- Carnavalsoptocht Leende;
- Jaarvergadering.
9. Mededelingen vanuit het bestuur
- Privacyreglement
- Veiligheidsplan.
10. Bestuurswisseling
Aftredend:
- Karin Lamers
- Rik van Dijk
- Jörgen Klaase
Nieuw in het bestuur:
- Toon van Stipdonk
- Marianne Bax
- Bart Hurkmans
11. Rondvraag:
1: Vraag voor de Kernraad: Kan het afsluiten van het Strijperpad opnieuw
geëvalueerd worden? De redenen waarom hier destijds voor gekozen is door de
Gemeente lijken niet meer van kracht te zijn.
Deze vraag wordt meegenomen door de werkgroep Verkeer.
2: Geen vraag maar een compliment vanuit het publiek: Men bedankt alle
bestuursleden voor hun inzet voor de Strijpse gemeenschap.
12. Sluiting:
Johan Wijnen bedankt iedereen en sluit de vergadering
23/3 ; Notulen opgemaakt door Maartje Staals , Secretaris Buurtschap Strijp.
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