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Jaarvergadering 2023
Buurtschap Strijp

17 maart   “De Hospes” 

Agenda
1. Opening door de voorzitter

2. Notulen voorgaand jaar

3. Jaarverslag 2022 - 2023

4. Financieel Jaaroverzicht 2022 - 2023

 Bevindingen van de kascommissie

5. Website www.leenderstrijp.com / Digitale Strieper

6. Kernraad

7. Stichting Welzijn en Zorg

8. Geplande activiteiten 2023

9. Streekmarkt

10. Mededelingen vanuit het bestuur - bestuurswissel

11. Rondvraag

12. Sluiting

Ondernomen activiteiten
Pasen

Fietstocht

Zomerbbq

Boerenbruiloft

Bijeenkomst alle verenigingen

Jingle Bells

Carnavalsbal

Carnavalsoptocht

Omgevingsvisie

 De Eerste Kamer heeft ingestemd dat de Omgevingswet 
per 1 januari 2024 ingaat

 Voor de zomer ligt er een nieuw plan ter vaststelling 
aan de gemeenteraad

 De inbreng van Strijpenaren wordt zeer serieus 
genomen: 

 10 maart was een speciaal overleg tussen de 
verantwoordelijk ambtenaar en vertegenwoordigers 
gemeenteraad over de zienswijzes uit Strijp.

 Belangrijkste punten: 

 ‘verdichting Leenderstrijp’ 

 ‘ontwikkelperspectief landelijk gebied’
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RES: Stand van zaken

 De zoekgebieden zijn sinds vaststelling RES 1.0 niet meer gewijzigd. 

 De gemeenten zijn nu aanzet om te komen tot een invulling van de 
zoekgebieden

 Focus op zon- en windenergie vanwege de opdracht van het 
Klimaatakkoord (35 TWH duurzame opwek op land door zon- en wind 
(beproefde technieken). De RES MRE neemt daarvan 2 TWH voor haar 
rekening.

 22 mei bepaalt de gemeenteraad haar beleid over de RES

 Hoeveel gaat Heeze-Leende opwekken? 1 keer het eigen verbruik of 
meer?

 Op welke manier wil de gemeente dat doen?

 Grootschalige opwek in ieder egval in cooperatieve constructie: 75% lokaal, tot 
zelfs 100% gewenst door stakeholders

 Waar wil de gemeente dat doen?

Energie enquête deel 2
 Enquête over energieopwekking: via email en website 

Buurtschap

 Doel enquête: mening van Strijp voorleggen aan 
Gemeenteraad (1 mei)

Beperkingen windmolens door 
radar van Defensie

 De verschillende defensie luchtbases in Nederland en 
België zorgen voor een beperking voor het plaatsten van 
windmolens. 
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Stawag plannen voor 
windmolens bij de Paaldijk

 Afgelopen 6 maart info-avond: bewoners Paaldijk en 
deel Strijperdijk waren uitgenodigd

 Onvrede over proces en aanpak Stawag was zeer groot

 Geen concreet plan: 

 Tenminste 200 m hoog

 Tenminste 3 molens

 Te realiseren binnen 5 tot 8 jaar

 Belemmering: plangebied is Stiltegebied

 Partcipatie constructie ipv Coöperatief zoals bepaald 
door de gemeente

 Hoe participatie er feitelijk uitziet werd niet duidelijk

Stiltegebied 

 De Provincie heeft in haar Interim omgevingsvergunning 
stiltegebieden ’t Leenderbosvastgelegd als Stiltegebied 
(https://www.brabant.nl/onderwerpen/milieu/geluid/s
tiltegebieden). 

 Wijziging van het stiltegebied is alleen mogelijk via 
besluitvorming door Provinciale Staten.

Gevolgen van slagschaduw van 
eventuele windmolens aan de 
Paaldijk

 Windmolens hebben allerlei gevolgen voor de 
omwonenden, denk aan geluidsoverlast, laagfrequente 
trillingen en slagschaduw

 Bij een windmolen van tenminste 200 m hoog, valt de 
slagschaduw 1,8 km om de molen heen
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Slagschaduw bij 
tiphoogte 240 m

Slagschaduw bij 
tiphoogte van 200 m

https://www.youtube.com/watch?v=39UrsOWBUPo

Welzijn & Zorg

Dorpsondersteuners:

Truus Joppen

Anja van der Kruis

Lucy Staals
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8. Geplande activiteiten 2023 - 2024

 Paaseieren zoeken =>  2 april

 Collecte =>  mei

 Fietstocht Strijp kermis =>  20 juni

 Strijpse dag =>  24 september

 Pubquiz => Oktober / November

 Kerstborrel => 16 december

 Kindercarnaval => 4 februari

 Carnavalsoptocht Leende => 11 februari

 Jaarvergadering => 15 maart
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