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Notulen jaarvergadering Stichting Buurtschap Strijp 
17 maart 2023 
 
Aanwezig vanuit Leenderstrijp (exclusief bestuur Buurtschap Strijp-Kernraad): 58 personen 

 
Aanwezig vanuit bestuur Buurtschap Strijp: Voltallig bestuur: 
Voorzitter , vicevoorzitter, secretaresse , penningmeester, bestuursleden  
 

1. Opening door de voorzitter 
De voorzitter heet iedereen welkom. Het eerste kopje koffie/thee wordt door Buurtschap Strijp 
aangeboden.  
 

2. Notulen  jaarvergadering maart 2022 
Notulen vorig bestuursjaar is eerder gepubliceerd op de website en ter plekke op de tafels verspreid. 
Hierop zijn geen opmerkingen. 
 

3. Jaarverslag  2022/203 
In 2022/2023 hebben alle activiteiten weer kunnen plaatsvinden na een tweetal coronajaren (zie 
bijlage). Met na 7 jaar gelukkig weer een Boerenbruiloft . 
 

4. Financieel jaarverslag  mrt 2022 – mrt 2023 
Opgemaakt en gepresenteerd door de penningmeester. 
De inkomsten van het buurtschap bestaan m.n. uit de collecte gelden (afgelopen jaar zeer gul 
gegeven), maar ook uit subsidies en opbrengsten van verschillende activiteiten (zoals o.a. van de 
boerenbruiloft). De georganiseerde activiteiten worden hiervan bekostigd.  
 
Dit bestuursjaar is afgesloten met een positief saldo van ongeveer € 2.190,-  Het Buurtschap 
(Stichting Buurtschap Strijp en Kernraad) is financieel gezond.  Indien er vragen zijn over het 
getoonde exploitatieoverzicht of men verdere inzichten wil, dan kan degene contact opnemen met 
penningmeester (06-13347680). 
 
Kas commissie: 
Bevindingen kas commissie: 
De kas en bijbehorende boekhouding was kloppend, tot op de cent nauwkeurig. Complimenten 
worden gegeven. 
 

5. Binnengekomen post: 
Kinderen uit Leenderstrijp hebben zelf een brief opgesteld met de vraag of er wat gedaan kan 
worden aan de prikkelplanten in het Huttenbouwbos. Hei Heg en Hoogeind pakt dit verder op met de 
werkgroep. 
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6. Website Leenderstrijp 
Door:  Webmaster 
www.Leenderstrijp.com 
e-mail: info@Leenderstrijp.com 

- 166 aanmeldingen voor digitale nieuwsbrief  en Strieper 
- 60% tot 80% van de geadresseerden opent de nieuwsbrief 
- Het afgelopen jaar zijn 10 nieuwbrieven en 4 Striepers actief verzonden het afgelopen jaar;  
- Onderwerpen o.a.: Strieper, Evenementen, Aankondigingen. 
- Afzenders o.a.: Buurtschap, Kernraad, Welzijn&rZorg,  
- Webmaster geeft een inkijk in de website en waar je je kunt aanmelden voor de 

nieuwsbrieven en diverse appgroepen. 
Er wordt aangegeven dat het mogelijk is om de Strieper en nieuwsbrieven zowel digitaal als hard-
copy te ontvangen. Dit verzoek kan worden gericht aan het hierboven genoemde mailadres.  
 

7. Kernraad   
Door Voorzitter Kernraad 
Bij afwezigheid van woordvoerder werkgroep  informeert Voorzitter vanuit de Kernraad over de 
omgevingsvisie. Zie in de bijlage een aantal sheets die hierbij zijn behandeld.  
 
Voorzitter Kernraad geeft aan dat de Kernraad meerdere malen heeft getracht om een bijeenkomst 
te organiseren waarbij de Gemeente uitgenodigd wordt hun plannen te delen met de inwoners van 
Leenderstrijp en waarbij er ruimte is voor de zienswijze van de Strijpenaren. De Gemeente heeft hier 
tot op heden geen gehoor aan gegeven, zij verwijzen naar website voor de laatste informatie. 
 
Er komen verschillende vragen over het overleg dat op 10 maart jl. heeft plaatsgevonden in het 
Bruukske tussen ambtenaren en wethouders van de Gemeente Heeze Leende aangaande dit 
onderwerp, maar waarvoor de Kernraad niet uitgenodigd is geweest. Voorzitter Kernraad geeft aan 
dat er voor 1 mei a.s. door de Kernraad een enquête wordt verzonden onder de Strijpenaren waarna 
zij de visie van de Strijpenaren kenbaar gaan maken bij de Gemeente.  
 
Verder wordt er door een aanwezige gewezen op een uitzending van Zembla inzake windmolens in 
Ospel en de gevolgen/impact op de mensen aldaar. 
 
Een aanwezig lid van de werkgroep op dit thema geeft aan dat de samenwerking met andere kernen 
(zoals Heeze en Leende) niet heel soepel verloopt en we in het bundelen van de krachten op dat vlak 
niet te veel moeten verwachten. Er wordt een oproep gedaan aan alle Strijpenaren om hun stem te 
laten horen in de nog te verzenden enquête. Aanwezigen vragen om snelheid en pro-activiteit vanuit 
de Kernraad. 
 
Verzocht wordt aan de kernraad om rekening te houden met deze mogelijke gang van zaken.  
Daarnaast wordt er aandacht gevraagd voor de mogelijke optie dat Stawag (dochteronderneming 
Commerciële Duitse energiemaatschappij) voorbereidingen treft voor de verkoop van hun plan aan 
bijv. Vattenval.  Is dat juridisch mogelijk? Verzocht wordt aan de kernraad om rekening te houden 
met deze mogelijke gang van zaken.  
 
Een aanwezige benoemt dat hij onlangs ook benaderd is door een commerciële partij in het kader 
van aanleg zonnepark in Leenderstrijp. 
 
Ten slotte wordt er gemeld dat de Kernraad een aantal opvolgers zoekt; geïnteresseerden kunnen 
zich melden bij de voorzitter van de Kernraad (06-51091491).  
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8. Welzijn&Zorg 
Door Voorzitter Welzijn&Zorg:  
De Stichting Zorg & Welzijn is weer actief geweest het afgelopen jaar. De dorpsondersteuners  
binnen de Stichting zijn Truus Joppen en Anja van der Kruis en sinds kort is Lucy Staals als derde 
toegevoegd. 

Het afgelopen jaar zijn er weer de gebruikelijke activiteiten georganiseerd zoals het Jeux de boulen, 
wandelen op maandagochtend, kaarten, Het Eetpunt, De minibieb en leesgroep. Het uitlenen van de 
duofiets krijgt een vervolg Reserveren kan bij Elza Engelen 06-1018860 en Jan Reiling 06-42445282. 

Ook de klussendienst is weer actief geweest. Zij hebben zich o.a. bezig gehouden met het maken van 
een afdak bij de winkel, het opknappen van de bankjes en het opbouwen van de kerststal.  
 
Kascontrole: Deze heeft  plaatsgevonden en is goedgekeurd. Het afgelopen jaar is er een flinke 
schenking geweest van de Kruisvereniging. Stichting Welzijn&Zorg is een financieel gezonde stichting. 

 
9. Geplande activiteiten Buurtschap Strijp 2023-2024 

Zie bijlage 
 

10. Streekmarkt 
Er zijn plannen om in 2024 weer een streekmarkt te organiseren in Leenderstrijp. Daarvoor wordt 
een werkgroep opgericht. Mensen die graag in de werkgroep willen plaatsnemen of op een andere 
manier een bijdrage willen leveren mogen contact opnemen met de voorzitter van Buurtschap Strijp 
(06-46799376 ) 
 

11. Mededelingen vanuit het bestuur - Bestuurswisseling 

• Aftredend: 
Anke van Laarhoven en Maartje Staals  

• Nieuw in het bestuur: 
Geert Verest en Heidi van Mierlo.  

Zij worden van harte welkom geheten door de voorzitter. 
 

12. Rondvraag: 
Een aanwezige geeft aan dat het pleintje bij de winkel rommelig oogt en vraagt of daar wat aan 
gedaan kan worden. Dit wordt opgepakt door de klusgroep van de vrienden van St.-Jan 
Coöperatieve Verbruiksvereniging.  
 

13. Sluiting: 
De voorzitter sluit de vergadering rond 21.30u. 
 
18/3 ; Notulen opgemaakt door Maartje Staals , Secretaris Buurtschap Strijp. 


