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Met deze digitale nieuwsbrief willen wij u regelmatiger voorzien van 
actualiteiten binnen ZLTO en binnen onze afdeling. Uw tips, suggesties 
en wetenswaardigheden zijn uiteraard ook van harte welkom! 
 

Wij feliciteren! 
Afgelopen woensdag 21 maart vonden de gemeenteraadsverkiezingen 
plaats. Inmiddels zijn de stemmen geteld en zijn de uitslagen in de 
gemeenten in ons werkgebied definitief vastgesteld.  
In de gemeenteraad van Valkenswaard is er opnieuw een zetel voor 
Frans Jansen namens het CDA. Ook CDA-er Jos Vos mag in de 
gemeenteraad van Heeze-Leende zijn raadszetel behouden. Nieuwkomer 
in de gemeenteraad van Heeze-Leende is Maaike van Breugel-Smolders 
namens Algemeen Belang Heeze-Leende. 
Als ZLTO afdeling zijn we blij met deze agrarische vertegenwoordigers in 
de gemeenteraden. Wij feliciteren hun dan ook van harte en we zien uit 
naar een prettige en constructieve samenwerking! 
 

Waterschade-bijeenkomst 
In Nieuwsflits nr. 2 en tijdens de jaarvergadering is een oproep gedaan 
aan leden met waterschade in 2016, die nog in een procedure met het 
waterschap verwikkeld zijn, om zich te melden bij Toon van der Heijden of 
Leo van Velthoven. Dit, met als doel om met elkaar aan tafel te gaan en te 
bekijken in hoeverre er zaken collectief opgepakt kunnen worden.  
Inmiddels hebben diverse leden zich gemeld en is er een afspraak 
gemaakt voor een huiskamerbijeenkomst in week 13. 
Heeft u zich nog niet gemeld en wilt u wél aansluiten? Meldt u zich dan 
vandaag nog aan bij Toon van der Heijden (toonvdheijden@outlook.com) 
of Leo van Velthoven (ut-worteleindje@live.nl). 
 

€ 100.000 voor kleine ergernissen in Heeze-Leende 
Met enige regelmaat krijgt de gemeente meldingen binnen van burgers 
over de openbare ruimte. Het gaat dan bijvoorbeeld over een gat in de 
weg, zwerfafval, rioolverstopping, ongedierte, wateroverlast of een 
omgewaaide boom. Deze meldingen kunt u het hele jaar door doen via de 
website van de gemeente: www.heeze-leende.nl. Rechts in het 'snel naar' 
menu klikt u op 'Meldingen &Klachten'. 
De meldingen die direct gevaar opleveren worden meteen opgelost, maar 
minder urgente meldingen vragen niet meteen om een oplossing en 
worden dan opgenomen in het onderhoudsplan van de gemeente. De 
gemeente bepaalt dan wanneer deze melding wordt opgelost. Het kan 
dan soms wat langer duren voordat een melding wordt afgewerkt omdat 
het efficiënter is om een aantal meldingen in één keer af te werken. 
Echter voor een aantal inwoners leveren deze laatste meldingen grote 
ergernis op. Daarom is in de begroting van de gemeente € 100.000 
opgenomen om burgers te laten bepalen welke ergernissen in 2018 
opgelost moeten worden. De ergernissen moeten gaan over klein 
onderhoud aan wegen, fietspaden, voetpaden of bermen. Het gaat dus 
over onderhoud, niet over herinrichtingen of een nieuwe aanleg. 
 
 

Wilt u meer informatie over de 
genoemde onderwerpen of 
heeft u ‘voer’ voor onze 
bestuursleden?  Belt u gerust: 
 

 
Mark van Kuijk 

        040-2016728 / 06-53643735 
fa.vankuijk@gmail.com 
Voorzitter 
RO Aalst-Waalre 
 

Erik Valkenburg 
 06-51786396 
erik_valkenburg@hotmail.com 
Vice-voorzitter 
RO Cranendonck 
 

Johan Bax 
 040-2060856 / 06-52667795 
johan.bax@hslnet.nl 
Secretaris  
Landbouw en Samenleving 
 

Mien Vermeer-van den Broek 
 040-2263703 / 06-20372506 
jenw.vermeer@planet.nl 
Penningmeester 
PR en Communicatie 
RO Heeze-Leende 
 

Leo van Velthoven 
        040-2062557 / 06-22522711 

ut-worteleindje@live.nl 
Natuur en landschap 
Flora en fauna 
 

Truus Phifrons-van de Ven 
        040-2014139 / 06-36072934 

tphifrons@hotmail.com 
RO Valkenswaard 
 

Anja van Stipdonk-Kersten 
        06-52377774 

stiptagro@gmail.com 
 

Rob Meeuwissen 
        06-51317492 

admin@meeuwissenvof.com 
 

Relatiebeheerder: 
 

Patrick van de Rijdt 
        06-21232593 

patrick.van.de.rijdt@zlto.nl 
 

ZLTO-Contactcentrum: 
073 – 217 33 33 
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€ 100.000 voor kleine ergernissen in Heeze-Leende (vervolg van voorpagina) 
Hoe gaan we dit doen? 
Het proces verloopt als volgt: 

- publiceren 
- inventariseren 
- prioriteren 
- uitvoeren. 
- Inventarisatie 

Wij willen dorpsraden, kernraad, ZLTO en SeniorenBelangen vragen om kleine ergernissen en/of 
noodzakelijk klein onderhoud aan wegen, fietspaden, bermen en voetpaden te inventariseren. De 
inventarisaties dienen uiterlijk 30 maart 2018 bij de gemeente binnen te zijn. Wilt u als burger dat een 
specifieke melding op de inventarisatielijst komt, meldt u dan vóór 29 maart 2018 bij één van de 
onderstaande belangenverenigingen: 

- Dorpsraad Sterksel: dorpsraad@sterksel.nu 
- Dorpsraad Leende: secretariaat@dorpsraadleende.nl 
- Kernraad Leenderstrijp, Marjolein Arps, secretaris: arps.marjolein@gmail.com 
- ZLTO afdeling Groote Heide: zltogrooteheide@zlto.nl  
- SeniorenBelangen Heeze-Leende-Sterksel: j.spoorenberg3@kpnplanet.nl  

 
Tussen 30 maart en 20 april bekijkt de gemeente de inventarisatielijsten en maakt ze een inschatting 
van de kosten per ingebracht onderhoudspunt. 
 

Prioriteren 
Op 26 april krijgen de dorpsraden, kernraad, ZLTO en SeniorenBelangen een mail met de totale lijst van 
ingediende ergernissen/onderhoudsvragen met daarbij een uitnodiging voor een gezamenlijke avond op 
1 mei 2018. Tijdens deze avond gaan de belangenverenigingen gezamenlijk bepalen waaraan we de      
€ 100.000 gaan besteden. 
 

Uitvoeren 
Zodra gezamenlijk de prioriteitenlijst is bepaald geeft de gemeente uitvoering aan de 
onderhoudswerkzaamheden. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden die we voor € 100.000 kunnen 
verrichten in 2018 worden uitgevoerd. 
Let op: burgers kunnen meldingen in de openbare ruimte gewoon het hele jaar door blijven doen. 
Wilt u als burger dat een specifieke melding op de prioriteitenlijst komt, meldt u dan bij één van 
bovenstaande belangenverenigingen. Wilt u uw klacht gewoon melden en vindt u het prima dat de 
gemeente bepaalt wanneer de melding wordt opgelost, dan kunt u uw klacht of melding over de 
openbare ruimte 24 uur per dag doorgeven. 
Ga naar www.heeze-leende.nl, kies in het rechter ‘snel naar’ menu  voor meldingen en klachten, vul het 
formulier in en druk op verzenden. Klachten & meldingen kunt u ook 24 uur per dag doorgeven via de 
MijnGemeente app! Download de MijnGemeente app via de Play Store of de App Store op uw telefoon 
of tablet. Is er sprake van een calamiteit? Hiervoor kunt 24 uur per dag terecht op het 
telefoonnummer 040-2241400. 
 
LET OP!!!: In de eerste berichtgeving vanuit de gemeente stond een verkeerd e-mailadres van 
ZLTO vermeld (zltokempenzuidoost@zlto.nl). Heeft u naar dit e-mailadres uw kleine ergernissen 
ingestuurd, dan vragen wij u om dit nogmaals te doen, maar dan naar zltogrooteheide@zlto.nl. 
 

Boerderij in de buurt 
Een initiatief voor dialoog over het platteland. Met boeren, burgers en buitenlui. ZLTO Oirschot de 
Beerzen heeft samen met de werkorganisatie van ZLTO in Den Bosch het initiatief genomen om de 
voorstelling “Boerderij in de buurt” naar onze regio te halen. Het stuk gaat over Vrijkomende Agrarische 
Bebouwing, de zogeheten VAB’s. Dit speelt in heel veel afdelingen en veel politieke partijen hebben dit 
op de agenda staan. Het stuk biedt de mogelijkheid om met elkaar in discussie te gaan over de invulling 
van het platteland en de VAB’s.  
Het toneelstuk wordt in het weekend van 14 en 15 april 2018 drie keer in onze regio uitgevoerd en per 
voorstelling zijn er 75 plaatsen beschikbaar. De voorstellingen vinden plaats op zaterdag 14 april om 
15.00 uur en 20.00 uur en op zondag 15 april om 15.00 uur. Dit alles vindt plaats op een agrarisch bedrijf 
in de gemeente Best. Het doel is om zowel politici, beleidsmakers, boeren en burgers uit te nodigen. Het 
stuk wordt verderop in deze Nieuwsflits in grote lijnen beschreven. Halverwege wordt het stuk stil gezet 
en wordt door een discussie met elkaar de afloop bepaald. We hopen hiermee samen met diverse 
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partijen te komen tot innovatieve kansen en ontwikkelingen voor het platteland. We zien deze 
bijeenkomst dan ook als een start voor een constructief regionaal overleg. 
Kaarten voor deze voorstelling zijn beschikbaar voor € 5,00 per stuk en kunnen via het afdelingsbestuur 
worden gereserveerd. Doe dit door een e-mail te sturen naar zltogrooteheide@zlto.nl en vermeld daarin 
het aantal gewenste kaarten en de gewenste bezoekdatum en -tijdstip.  
Gezien het geringe aantal kaarten per voorstelling wordt iedereen geadviseerd om tijdig de kaarten te 
reserveren. Vol is vol.  
 
Agrarisch Erfgoed Nederland maakt een interactieve theatervoorstelling over alle verandering in het 
landelijk gebied onderwerp is. De voorstelling wordt op locatie gespeeld, op verzoek van 
boerderijstichtingen en andere organisaties die zich inzetten voor de economische en sociale dynamiek 
van het platteland. 

Boerderij in de Buurt 
Een voorstelling over nieuwe kansen op het platteland 

Yvon Haan – tekst & Gerja Meima – regie 
 

Emma en Boris hebben 30 jaar geleden een boerderij gekocht en opgeknapt. De boerderij heeft nu een 
woonbestemming. Emma is kostwinner, zij heeft een goedlopend internationaal bedrijf en is eigenlijk 
altijd op reis. Boris is lifestylecoach en werkt vanuit de boerderij. Een groot deel van het onderhoud van 
de boerderij en de tuin wordt bekostigd door yogalessen en meditatie/lifestyle coaching die hij in de tuin 
en de verbouwde stallen organiseert. Boris en Emma hebben geen kinderen. 
 

Emma’s ouders wonen in een caravan op het erf. Emma’s vader hielp en helpt Boris nog steeds mee 
met klussen op de boerderij. Ongeveer 5 jaar geleden ontstond het plan om de schuur op het erf om te 
bouwen tot tweede woning, waar de ouders van Emma hun intrek zouden nemen en hun oude dag 
zouden slijten. Ze trokken in de caravan met de verwachting dat ze meteen aan de verbouwing van de 
schuur zouden kunnen beginnen.  
Dat proces is gestagneerd. De schuur blijkt binnen de stankcirkel van buurman (boer) Bart te vallen en 
kan daarom geen woonbestemming krijgen. Emma, Boris en Saar (gebiedsmanager) proberen Bart 
zover te krijgen dat hij zijn bouwblok verplaatst. Hij weigert, hij wil juist uitbreiden; dat is de enige 
mogelijkheid om de zaak draaiende te houden, zodat Kees, zijn zoon, de boerderij straks kan 
overnemen. 
 

De schuur raakt steeds verder in verval en de situatie escaleert. Boris is het zat dat hij het alleen moet 
rooien met de ouders van Emma. Emma komt naar huis. Er steekt een storm op als Boris haar van het 
vliegveld gaat halen. De moeder van Emma pakt haar koffer en vertrekt, weer of geen weer. De bliksem 
slaat in de schuur en de vader van Emma probeert Emma of Boris te bereiken maar dat lukt niet. De 
schuur stort in. 
 

Boerderij in de Buurt is een reizende theatervoorstelling die aanleiding biedt voor een dialoog met het 
publiek, over nieuwe kansen voor het platteland. 
http://www.agrarischerfgoed.nl/boerderij-in-de-buurt/#.Wo0YVnymmUk 

 
Belangrijke data 

 

 10 mei 2018:  Fietstocht 
 

 24 juni 2018:  Beleef de Plattelandsdag in Sterksel 
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