BESLUITENLIJST RONDETAFELGESPREK 1 juli 2019
Voorzitter:
Mw. I.C.J.A.T. Maas
Raadsleden
en mw. M.E.W. van Breugel-Smolders, J.H.M. Cuijten, mw. M.L. ten
fractievertegenwoordigers: Hout, C.T.G.A.M. Jacobs, M.P. Klerks, M. de Lange, F.M.P. Maas,
N.C.J.M. van der Palen, H.J.A. Scheepers, J.M.M. de Turck,
P.J.N.M. Vertogen, J.P.T.J.N. Vos
Namens college
Burgemeester P.J.J. Verhoeven, J.W.M. de Bruijn, F.J.J. de Win, P.
van der Stek, A.H.P. Bosmans (wethouders)
Rondetafelgriffier
mw. E. Daamen-van Lieshout

Agendapunt 1
Vaststellen voorlopige agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Agendapunt 2
--

Mededelingen/Ingekomen brieven uit de raadsvergadering:

Agendapunt 3
Floormanager Perron (Rv19.28)
Korte inhoud
Dorpshuis ’t Perron bestaat inmiddels 8 jaar. In die tijd is het doorgegroeid tot druk bezet centrum
van culturele en maatschappelijke activiteiten in Heeze. Door die groei en de veranderingen in de
maatschappij is het tijd om het bestuursmodel te heroverwegen.
Er bestaat namelijk een leemte tussen de professionele beheerders en het vrijwillig bestuur dat met
inzet van bestaande middelen niet op te lossen is.
Inbreng publiek
-Agenderen voor opiniërende raadsvergadering van 1 juli 2019.
Agendapunt 4
Sportzaken Lambrek/de Groote Speel (Rv19.29)
Korte inhoud
De overlast van wilde zwijnen neemt hand-over-hand toe. Het Leenderbos en de Groote Heide
kennen een flinke populatie zwijnen, die regelmatig huishouden in weilanden en tuinen, op zoek
naar voedsel dat in de bodem leeft. Daarbij wordt de bodem letterlijk omgeploegd en ontstaat flinke
schade. Dat geldt ook voor sportpark de Groote Speel in Leende. De oevers van de visclub zijn al
een paar keer omgewroet en er zijn al zwijnen actief geweest terwijl er gevist werd. Ook is er schade
toegebracht aan de recreatievelden, zo’n 50 meter van de velden van D.O.S.L. Met een hekwerk is
het risico dat zwijnen onherstelbare schade aanrichten veel kleiner.
Op sportpark Lambrek is in 2018 de beregeningspomp kapot gegaan. De club was niet op de
hoogte dat de pomp tot haar verantwoordelijkheid hoorde. In dit voorstel komt de oplossing aan bod.
Veld 1 van Hockey Heeze vertoont tekenen van krimp en is hobbelig op een aantal naden. Volgens
de leverancier ligt dat aan de storm van juni 2016, toen de kunstgrasmast door wateroverlast is
gaan drijven. De gemeente bestrijdt dat en heeft nu met de leverancier een deal dat de leverancier
de schade door krimp en hobbelige naden repareert. Om drijven in de toekomst nog een keer te
voorkomen wil de gemeente een klemsysteem laten installeren.
Inbreng publiek
-Agenderen voor opiniërende raadsvergadering van 1 juli 2019.
Agendapunt 5
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om ± 19.52 uur.
1

