Samen aan de slag met Leenderstrijp: iDOP in uitvoering!
Op woensdag 9 februari vond in de Hospes de drukbezochte informatiemarkt plaats met de slogan
‘samen aan de slag met Leenderstrijp’. Diverse projecten waar de komende tijd aan gewerkt wordt
in Leenderstrijp werden gepresenteerd.
Om welke projecten gaat het?
De gemeente en de Kernraad gaan samen met de inwoners zes projecten uitvoeren.
• Ten eerste komt er een dorpswebsite. Naast informatie gaat de website ook diensten
aanbieden bijvoorbeeld door middel van een klussendienst. Hiermee heeft men in Sterksel
al de nodige ervaring opgedaan.
• Daarnaast gaan studenten van de Groene Campus in Helmond samen met een werkgroep
aan de slag met de wensen en behoeften die er zijn om de pleintjes bij de winkel en het
kaetsveldje te optimaliseren.
• Er wordt aandacht besteed aan het verhogen van de verkeersveiligheid.
• Verder wordt er een starterscollectief opgericht. Het is de bedoeling dat starters zich
verenigen om uiteindelijk woningen te bouwen. Veel jongeren kwamen op dit project af.
• Een ander belangrijk project is de komst van een nieuwe basisschool.
• Er worden mensen gezocht die de inmiddels opgehangen AED kunnen bedienen.

Wat gebeurde er nog meer?
Naast de presentatie van de projecten werd ook het iDOP gepresenteerd en door wethouder Wilma
van der Rijt symbolisch overhandigd aan de voorzitter van de kernraad Maarten van Doorn.
Wethouder van de Rijt sprak haar grote waardering uit voor de inzet vanuit de Strijpse bevolking en
de kernraad in het bijzonder. Om deze woorden extra kracht bij te zetten werd er een convenant
ondertekend tussen kernraad en gemeente, waardoor de kernraad nu ook een officiële
gesprekspartner is van de gemeente. Een vergelijkbaar convenant is onlangs met de dorpsraad van
Sterksel gesloten en ook met de dorpsraad Leende zal dit gesloten worden.

Wat ging er vooraf?
Medio 2009 hebben de inwoners van Leenderstrijp nagedacht hoe ze Leenderstrijp nog leefbaarder
kunnen maken. Daar zijn goede ideeën uit voort gekomen en vertaald in een IDOP (Integraal Dorps
Ontwikkelings Programma). Helaas bleek in het voorjaar 2010 dat een subsidie voor het IDOP vanuit
de Provincie Noord-Brabant niet meer mogelijk was. De kernraad en gemeente hebben gekeken hoe
de leefbaarheid in Leenderstrijp toch vergroot kon worden. Daaruit kwamen de hierboven
genoemde projecten. De uitvoeringsplannen van de projecten zijn goedgekeurd door het college van
B&W. Het uitgangspunt daarbij is dat de inwoners zoveel mogelijk zelf gaan uitvoeren. De Kernraad
Leenderstrijp en gemeente Heeze-Leende gaan daarom graag met de inwoners aan de slag om de
projecten te verwezenlijken.
Wat kunt u doen?
Was u niet aanwezig in de Hospes, maar wilt u toch betrokken worden bij de uitvoering van de
projecten of heeft u interesse in het iDOP of andere vragen dan kunt u contact op nemen met dhr. R.
Peeters van de gemeente Heeze-Leende via het telefoonnummer: 040 224 14 67
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