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Bijlage: Omgevingstafel deelnemers en doelstellingen 
 

# Partij/organisatie Persoon/personen Doelstelling m.b.t. energie 
1 De gemeente 

Heeze-Leende 
Michiel Hendrikx 
Loni Faes 

Als gemeente komen tot een passende invulling van 
de energietransitie voor de gemeente Heeze-
Leende, die gedragen wordt.  

2 Brabant Water Mario van den 
Akker 
Valerie Janssen 

De koppelkansen (water en energie) moeten goed 
landen. Als er koppelkansen zijn, moeten beide 
partijen daar profijt van hebben. Ook: 100% 
klimaatneutraal zijn als Brabant Water.  

3 Brabants 
burgerplatform 

Frank van den 
Dungen 

Het moet effectief, het moet efficiënt en het moet 
zonder overlast.  

4 Dorpsraad Leende Gerard de Jong 
Piet Lucassen 

Te letten op de duurzaamheid en de 
betrouwbaarheid van de energievoorziening. 

5 IVN-afdeling 
Heeze-Leende 

Henk Groenemans Wat zijn de gevolgen voor de natuur? Dezelfde lijn 
verder als Frank van den Dungen. Ook: probeer 
zoveel mogelijk energieneutraal.  

6 ZLTO Henk Kerkers 
Mien Vermeer 

Vooral kijken naar het betrekken van agrarische 
ondernemers om hen mee te laten denken en 
praten in het hele proces. Dit moet tijdig gebeuren.   

7 Hei, Heg en 
Hoogeind 

Johan van Meijl 
Krijn van de 
Hoven 

Voornamelijk aangeschoven om te luisteren. 

8 Staatsbosbeheer Jos Kersemaker Staatsbosbeheer staat open in de energietransitie.  
9 Kernraad 

Leenderstrijp 
Maarten van 
Doorn 

Leefbaarheid in stand houden en verbeteren.  

10 Brabants 
Landschap 

Mari de Bijl 
Nick Jeurissen 

Belang is de natuur in zijn algemeenheid. Vooral 
waken voor het landschap en de inpassing van de 
energietransitie.  

11 Vereniging 
Ecologisch Leven, 
koken en tuinieren 

Minke Greve Zoveel mogelijk mensen ervan bewust maken dat ze 
ecologisch moeten leven. Het streven is zo 
klimaatneutraal mogelijk te leven.  

12 Opgewekt Heeze-
Leende 

René van der 
Horst 
Willem Beetz 

In 2030 Heeze-Leende aardgasvrij. Daarvoor geven 
we advies aan bewoners. 

13 Brabantse 
Milieufederatie 

Sandor Löwik Groene energie is pas echt groen als deze 
natuurinclusief wordt opgewekt.  

14 Dorpsraad Sterksel Toine Leemans Zorg dragen voor draagvlak en betrokken inwoners 
bij de energietransitie.  

 


