
 

Kernraad Leenderstrijp vraagt om uw mening! 
 
De afgelopen jaren zijn er steeds meer wetten en regels bijgekomen. Alles wat wel en niet mag is 

vastgelegd. In 2022 gaat dat veranderen. Meer dan 25 wetten en 120 besluiten die met de leefomgeving 

te maken hebben, worden vervangen door één nieuwe Omgevingswet. Het is de bedoeling dat met de 

Omgevingswet ook de manier van werken van de gemeente gaat veranderen. Er zouden minder regels 

komen en deze zouden ook eenvoudiger worden. Voorbereidend op de Omgevingswet bereidt de 

gemeente een Omgevingsvisie voor. De kernraad Leenderstrijp is gevraagd input te leveren in dit proces. 

Middels een enquête vraagt de kernraad Leenderstrijp om uw mening over uw leefomgeving Leenderstrijp. 

De Omgevingswet gaat niet alleen over de ruimte en de inrichting daarvan, maar ook over de 
leefomgeving, gezondheid en het welbevinden van de inwoners.  
Een zaak die mogelijk ingrijpende gevolgen hierop kan hebben, is de Regionale Energie Transitie (RES). 
 
Windmolens en zonneparken 
De overheid heeft Nederland verdeeld  in 30 regio’s die moeten bijdragen aan deze Energietransitie. 
Leenderstrijp valt onder de Metropool Regio Eindhoven (MRE). Dit samenwerkingsverband tussen  
gemeentes stelt de plannen op voor de RES. Op dit moment zijn er in  deze regio een aantal zoekgebieden 
voorgesteld waar windmolens en zonneparken zouden kunnen komen. De  zoekgebieden 19, 24 en 28 
liggen in de directe van Leenderstrijp, zie de afbeelding hieronder.  

 
 

 
De gemeente Heeze-Leende heeft als alternatief een energiecorridor langs de A67 voorgesteld. De MRE is 
inmiddels al een stap verder en heeft binnen de zoekgebieden concrete opties voor windmolens en 
zonneparken op de kaart gezet. Daarbij zijn in de omgeving van Leenderstrijp zowel windmolens als 
zonneparken ingetekend.  
 
De kernraad is van plan een werkgroep RSE te vormen.  Wilt u meedenken, geef dit dan aan op het 
enquêteformulier. 
 
Voor een gedragen Omgevingsvisie en voor onze reactie op de voorstellen van de MRE en de gemeente 
vragen we om uw inbreng. Bijgesloten bij deze brief vindt u een enquête. We zouden het erg op prijs stellen 
als u de tijd wilt nemen om  deze eenvoudige vragenlijst in te vullen.  
De kernraad is uiteraard bereikbaar voor vragen, per email: sophietutelaers@gmail.com. 
 
 
U kunt uw ingevulde enquête inleveren voor 15 augustus bij de winkel Coöp St. Jan ! 


