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Wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat we in onze gemeente levendige kernen hebben, 
waar veel te beleven is en waar mensen elkaar kennen en samenwerken. Helaas hebben 
de coronamaatregelen in 2020 flink wat roet in onze plannen gegooid en zijn met name 
ondernemers hier flink de dupe van geworden. Ook 2021 biedt tot nu toe niet de ruimte die we 
nodig hebben. Toch is het belangrijk om nu vooruit te kijken en te zorgen dat we er klaar voor 
zijn, zodra we weer de mogelijkheid hebben. 

Dit economisch uitvoeringsplan hebben we samen met ondernemers opgesteld. Doel is om de kernen 
levendig en economisch gezond te houden, ook na corona. Er moet voldoende ruimte zijn voor winkels, 
dienstverleners, horeca en industriële bedrijven. Dit willen we als gemeente ondersteunen door de juiste 
voorwaarden te scheppen om de detailhandel en horeca te laten floreren en leegstand te voorkomen. 
Ook willen we vooral lokale ondernemers voldoende vestigingsmogelijkheden bieden op onze 
bedrijventerreinen, waardoor er voldoende werkgelegenheid is voor onze inwoners, nu en in de toekomst.
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VRAGEN? 
Heb je vragen over economische zaken in onze gemeente, 
dan kun je contact opnemen met Gertie van Bree:  
T. 040 22 41 478 of via mail: g.v.bree@heeze-leende.nl

Dit uitvoeringsplan Economische Zaken is tot stand 
gekomen in samenwerking met de ondernemers
verenigingen van HeezeLeende. Deze zijn verenigd in 
de Federatie van Ondernemersverenigingen Heeze-
Leende (OVHL), onder leiding van voorzitter Frans 
Broos. 

In dit plan worden de belangrijke trends weergegeven en de 
plannen van de verenigingen en gemeente. Het kan dienen 
als leidraad en naslaginstrument voor ondernemers. 

LATEN WE SAMEN VAN DE ECONOMIE IN 
HEEZE-LEENDE EEN MEESTERWERK MAKEN!
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Feiten & cijfers
ALGEMEEN & ECONOMISCH,
ALLES OP EEN RIJTJE

DE KERNEN
Gemeente Heeze-Leende 

bestaat uit Heeze,  
Leende, Sterksel en 

Leenderstijp. 

OP ZOEK NAAR
Meer gegevens?  

Deze vind je op  
www.heeze-leende.nl/

uitvoeringsplanez

HET WAPEN VAN

HEEZE-LEENDE

105,10
Grondoppervlakte

in km2

16.232
Aantal inwoners

gemeente Heeze-Leende

154
Aantal inwoners

per km2

DE GROENE LONG
Heeze-Leende vormt de groene long van de regio Brainport. Grote delen 
van de gemeente maken deel uit van de ecologische hoofdstructuur. De 
grote natuur gebieden Strabrechtse Heide, Leenderbos en Groote Heide 
zijn aangewezen als Natura 2000-gebied. Heeze-Leende is onderdeel van 
natuurgrenspark De Groote Heide. 

Bevolkingsopbouw
Heeze-Leende

Heeze-Leende maakt deel uit van Metropoolregio 
Eindhoven (MRE). MRE behoort met 750.000 inwoners, 
400.000 banen, een productiewaarde van € 30 miljard en 
een regionaal besteedbaar inkomen van € 11.5 miljard  
tot de economische kern van het land.

€ 40.200
Gemiddeld inkomen 

per huishouden

33
Aantal ww-uitkeringen

per 1000 inwoners

€ 378.000
Gemiddelde
WOZ-waarde

1.700
Aantal bedrijven in  

de gemeente

140
Aantal winkels

70
Aantal horeca-
gelegenheden

8.000
Aantal mensen 

beroepsbevolking

6.280
Aantal banen binnen  

de gemeente

30.1
Oppervlakte bedrijven-

terreinen in hectare

Bronnen: Wikipedia, CBS, website gemeente Heeze-Leende, Rabobank.
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500
Burgemeester

Paul Verhoeven

70%
 van de beroepsbevolking 

begeeft zich dagelijks 
naar de werkplek

70%
van de beschikbare 
werkplaatsen wordt 

vervuld door mensen 
van buiten de 

gemeente

VERKEERS
BEWEGINGEN

7.568
Aantal woningen in

de gemeente

A2 A67

18.000
Aantal verkeersbewegingen woon- 

werkverkeer van en naar Heeze-Leende

VERBINDINGEN
Bereikbaarheid van  
de kernen is goed

HEEZE

SPREIDING WINKELAANBOD

26.800
Vloeroppervlak alle 

winkels in vierkante meter 
(Daarvan ligt bijna de helft 
in het centrum van Heeze)

173
Aantal verkooppunten

6,5%
Winkelleegstand
Heeze-Leende

9,5%
Landelijk 

gemiddelde 
winkelleegstand

74%
Koopkrachtbinding

(Percentage van uitgaven 
besteed in de eigen gemeente)

79%
Landelijk gemiddelde 

koopkrachtbinding

WELVAREND
Heeze-Leende is welvarend. 
Niet alleen het persoonlijk 

inkomen is hoog, maar 
dankzij het grote aandeel 
van tweeverdieners ook 

het inkomen per 
huishouden.

+
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Arbeidsmarkt
De economische PLANNEN
op het gebied van DE

6

We hebben te maken met een krappe 
arbeidsmarkt. De komende vier jaar 
zullen we hiervan de gevolgen merken. 
In een aantal branches, bijvoorbeeld de 
detailhandel en dienstverlening, is deze 
krappe arbeidsmarkt het meest voelbaar. 

HORECA, HANDEL & INDUSTRIE 
In de horeca, de zorg en met name de 
toeristische branche zal de werkgelegenheid 
waarschijnlijk nog licht groeien. De bedrijven
terreinen in onze gemeente zijn goed gevuld.  
Er wordt weinig toename van handel en 
industrie verwacht. 

De focuspunten voor 
de komende jaren 
•  Stimuleren dat er voldoende banen  

komen voor jongeren.

•  Zorgen voor voldoende woonmogelijkheden,  
ook voor starters. Zo kunnen we jongeren  
binnen de gemeentegrenzen behouden. 

•  Bevorderen van mogelijkheden op het gebied van 
cultuur en vermaak, recreatie en sportfaciliteiten. 
Zowel de gemeente als ondernemersverenigingen 
hebben hierin een taak.

Economisch  
Meesterwerk

Portefeuillehouder: wethouder Pieter van der Stek

Een aantrekkelijke woonomgeving voor 
iedereen die in de omgeving HeezeLeende 
wil werken wordt momenteel gerealiseerd 
in het project De Bulders. 

Een nieuwe wijk aan de randweg van Heeze 
waar verschillende soorten woningen komen. 
Zo zijn er tussen woningen, hoekwoningen en 
twee onder éénkap huizen te koop. Daarnaast 
komen er vrije sectorwoningen en huurhuizen 
in De Bulders.  

Meer info: www.wonenindebulders.nl

HET ONTSTAAN  
VAN DE BULDERS

Een steentje  
bijdragen

Recreatie en toerisme in HeezeLeende 
bevorderen. Dat is het doel van de vereniging 
Recreatief Heeze-Leende (RHL). 

Op die manier wil RHL een economische bijdrage 
leveren aan de bedrijvigheid, werkgelegenheid en 
vitaliteit van de gemeente. De leden bestaan uit 
ruim tachtig vertegenwoordigers van bedrijven, 
instellingen en de gemeente.
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Leefbaarheid
De economische PLANNEN
op het gebied van

De leefbaarheid in kleine gemeenten als 
HeezeLeende staat onder druk. Winkels 
en horeca hebben het moeilijk.  

VERGRIJZING
Bij een toenemende vergrijzing worden 
voorzieningen in de breedste zin meer en meer 
noodzakelijk door de afnemende mobiliteit. 
Bij ruimtelijke planvorming van woonruimte 
en voorzieningen, zoals de multifunctionele 
accommodatie in Leende en het project 
centrumontwikkeling Heeze, zullen we hier 
rekening mee moeten houden. 

De focuspunten voor 
de komende jaren  
•  Het bevorderen van dag en verblijfsrecreatie.

• De verfraaiing van de entrees van de dorpen.

• De dorpscentra aantrekkelijk maken.

•  De komst van evenementen en  
horecafaciliteiten bevorderen.

•  Het realiseren van een grote supermarkt  
in het centrum van Heeze.

•  De toegankelijkheid verbeteren van winkels en 
voorzieningen voor mensen met een beperking.

•  Winkels stimuleren om van buiten centrum  
naar de winkelgebieden te verplaatsen.

•  De mogelijkheden voor het transformeren van winkels  
& kantoren buiten het kernwinkelgebied verruimen.

• Aandacht voor bereikbaarheid.

•  Het glasvezelnet uitbreiden naar het buitengebied en de 
toegankelijkheid vergroten van het glasvezelnetwerk 
voor zorg, domotica en beveiliging.

•   Aandacht en programma’s voor een 
dementievriendelijke omgeving.

LEEFBAAR  
Meesterwerk

Portefeuillehouder: wethouder Frank de Win

Het dorpshart van Leende ziet er 
anders uit nu de multifunctionele 
accommodatie werd opgeleverd en 
de gymzaal aan het Marijkeplein is 
gesloopt. 

In 2021 worden er op deze plek 
zesentwintig nieuwe koopwoningen 
gebouwd en zes sociale huurwoningen. 

HET DORPSHUIS IN LEENDE

Centrum - 
ontwikkeling Heeze

Portefeuillehouder: wethouder Toon Bosmans

In Heeze staan diverse ontwikkelingen op 
stapel waardoor ruimte ontstaat om het 
centrum anders in te richten en levendiger  
te maken. 

Denk aan de verhuizing van Albert Heijn en 
Zuidzorg en de ingebruikname van de randweg. 
Deze ontwikkelingen zijn bij elkaar gebracht 
in een kansenkaart. De komende jaren wil de 
gemeente samen met de ondernemers, bewoners 
en gebruikers van het centrum aan de slag met 
deze kansen(kaart). Dit traject noemt de gemeente 
'Centrumontwikkeling Heeze'. 
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De economische PLANNEN
op het gebied van

De dorpen Heeze, Leende en Sterksel 
worden dagelijks belast met een 
aanzienlijke stroom voertuigen. Veel 
van die verkeersbewegingen worden 
veroorzaakt door de eigen bewoners,  
maar er komt ook een substantieel  
deel van doorgaand en sluipverkeer.  
De randweg zorgt ervoor dat het verkeer 
niet meer door het centrum van Heeze 
hoeft te rijden.

Portefeuillehouder: wethouder Frank de Win

In de kern Heeze worden flankerende 
maatregelen genomen om het verkeer te 
stimuleren de randwegstructuur te gebruiken. 
Ook is er aandacht voor het herstellen en 
opwaarderen van de trottoirs, zodat  
rollators en kinderwagens hier  
onbelemmerd kunnen rijden. 

De focuspunten voor 
de komende jaren  
•  Het realiseren van toeristische startpunten in de kernen.

•  De bereikbaarheid met het openbaar vervoer bewaken.

•  Het aantal parkeermogelijkheden in de kern
winkelgebieden behouden en waar mogelijk vergroten.

•  Fietsfaciliteiten verbeteren en het plaatsen van  
meer fietsenstallingen.

•  Het minimaliseren van sluipverkeer over de wegen in het 
buitengebied en het verbeteren van die wegen.

•  De bereikbaarheid van akkers en bedrijven verbeteren, 
waardoor er minder zwaar verkeer door de kernen komt.

•  De bereikbaarheid van aan en afvoerwegen voor de 
bedrijventerreinen op peil brengen of houden.

•  Samen met hogere overheden en instanties zoeken 
naar goede maatregelen en oplossingen voor de 
verkeersstromen.

In de bereikbaarheidsagenda worden verschillende 
vraagstukken besproken, zoals het verbeteren van de 
bereikbaarheid en leefbaarheid.

Infrastructureel   
Meesterwerk

De randweg om Heeze is in gebruik. 
Er komt nog een verbinding van de 
randweg naar bedrijventerrein  
De Poortmannen. Hierbij is een 
ongelijkvloerse overweg ten zuiden 
van het bedrijventerrein het 
uitgangspunt.  

Om de dorpskernen verkeersluw te 
maken, wordt nu gewerkt aan de aanleg 
van een centrale as en het tracé ‘Samen 
mee naar de A2’. De aanleg hiervan kost 
vele miljoenen euro’s. Om dit haalbaar te 
maken wordt de centrale as gefaseerd 
aangelegd. 

DE AANLEG VAN DE
NIEUWE RANDWEG

Blik op  
de toekomst

Bij het ontwikkelen van mobiliteitsplannen 
voor de toekomst, heeft HeezeLeende zich 
aangesloten bij verschillende projecten waarin 
vooral ook wordt gekeken naar innovatieve 
vervoersoplossingen.  

De aandacht gaat hierbij niet alleen uit naar een 
goede bereikbaarheid, maar ook naar een gezonde, 
duurzame en aangename leefomgeving  
en alternatieve vormen van doelgroepvervoer. 

Kijk voor meer informatie op:  
www.zoslimbereikbaar.nl
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Duurzaamheid
De economische PLANNEN
op het gebied van

Duurzaamheid is een breed begrip en 
veel zaken zullen provinciaal, landelijk 
of op Europees niveau moeten worden 
uitgerold.   

Portefeuillehouders: wethouder Toon Bosmans 
en wethouder Frank de Win

Toekomstbestendig
Toch zijn er initiatieven genoeg om 
binnen de gemeente te werken aan 
duurzaamheidsplannen. Het is bovendien 
inspirerend om te zien hoe individuele 
bedrijven hierop inspelen en hun eigen 
business toekomstbestendig maken.

De focuspunten voor 
de komende jaren  
•  Het vergroenen van de kernen. In de actualisatie  

van het groenstructuurplan worden hiervoor een  
visie en uitwerking geformuleerd. 

•  Transities in de land en tuinbouw wat betreft  
ammoniak en emissieregelingen en bevorderen  
en ondersteunen. 

•  Het verwijderen van asbest en het plaatsen  
van zonnepanelen de nodige aandacht geven.

•  Een associatie van de kernen met de  
omringende natuur realiseren.

•  De transitie bij bedrijven naar duurzame ver en 
bewerking, energie en afvalstromen bevorderen.

•  Het toekomstbestendig inrichten van de  
lokale landbouw (klimaatadaptatie).

•  Aandacht voor afnemende stroom vrijwilligers 
en continuatieproblemen bij verenigingen en 
maatschappelijke organisaties. Opzetten van 
programma’s ter stimulering en training van potentials. 

•  In kaart brengen wat lokale bedrijven kunnen doen om 
energie te besparen. Daarnaast biedt het (coöperatief) 
opwekken van groene energie veel kansen voor  
lokale ondernemers.

DUURZAAM  
Meesterwerk

Steeds meer ondernemers denken 
na over een groenere toekomst 
en hoe zij hun bedrijf hieraan 
kunnen aanpassen. Zo ook Hans 
van Middelaar, melkveehouder uit 
Sterksel.

Hij liet in de zomer van 2019 maar liefst 
832 zonnepanelen op het dak van zijn 
bedrijf leggen. Een kwart van de stroom die 
deze panelen opbrengen, gebruikt hij voor 
zijn eigen bedrijf. De rest gaat als groene 
stroom naar het netwerk.

HANS VAN
MIDDELAAR

Alle beetjes  
helpen

Ook op kleine schaal kun je een bijdrage 
leveren aan een duurzamere manier van leven. 
Hotelrestaurant Kapellerput brengt dit in de 
praktijk door heel bewust om te gaan met de 
omgeving.   

Zo serveren zij Earth Water, (h)eerlijke koffie 
van duurzame Rainforestkoffiebonen en kiezen 
de koks zoveel mogelijk voor biologische en 
streekproducten. Op de kamers wordt uitsluitend 
ecologisch fairtradelinnen gebruikt.
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Veiligheid
De economische PLANNEN
op het gebied van

De grote verkeersdrukte in de dorpen 
vraagt de aandacht voor de veiligheid 
van voetgangers, fietsers en overige 
verkeersdeelnemers. Blokkades op 
de trottoirs, ongelijke bestrating en 
ontbreken van op en afgangen van 
stoepen zorgen voor een verminderde 
veiligheid van bijvoorbeeld mensen met 
een beperking.

Portefeuillehouder:  
burgemeester Paul Verhoeven

Gevoelig voor criminaliteit
Daarnaast maakt de ligging van de gemeente,  
in de oksel van twee grote snelwegen, haar 
gevoelig voor criminaliteit. Het plaatsen van 
camera’s bij de ingangswegen heeft deze 
criminaliteit fors gereduceerd.

De focuspunten voor 
de komende jaren  
•  Het creëren van verblijfsgebieden en verkeersluwe  

plekken waar mensen kunnen recreëren (bijvoorbeeld 
winkelen of een terrasje pikken).

•  Fietspaden in zowel het binnen als het  
buitengebied verbeteren. 

•  Maatregelen nemen om gemotoriseerd verkeer een 
‘gastrol’ te geven in de kernen en in het buitengebied, 
bijvoorbeeld door het realiseren van maximaal  
30 kilometergebieden in de kernen.

•  Het uitbreiden van de uitleesmogelijkheden  
van de veiligheidscamera’s. 

VEILIG  
Meesterwerk

Portefeuillehouder: wethouder Toon Bosmans

Er komen steeds meer verblijfsgebieden 
in onze gemeente. Dit zijn plekken waar 
het fijn verblijven is, met een mix van 
detailhandel, horeca en voorzieningen. 

Een voorbeeld hiervan is het centrum 
van Heeze. Daar vind je winkels, gezellige 
restaurants, het dorpshuis en het 
gemeentehuis, allemaal bij elkaar. Ook 
in Leende vind je bij de multifunctionele 
accomodatie tegenover elkaar 
liggende terrassen, een restaurant en 
winkelmogelijkheden om de hoek.

In het
oog…

De aanwezigheid van camera’s langs de 
invalswegen van de gemeente ondersteunt het 
werk van politie en justitie. Zo is de apparatuur 
uitgerust met nummerbordherkenning.   

Komt er een als verdacht gemeld kenteken de 
gemeente binnen, ontvangt de meldkamer daarover 
een bericht. Ook is het mogelijk beelden terug te 
zien en zo te achterhalen wie er op een bepaald 
moment binnen de gemeentegrenzen was. 

schetsontwerp van de  
centrumontwikkeling Heeze 

..
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Promotie
De economische PLANNEN
op het gebied van

Ja, het leven is goed in het Brabantse land 
en daar vestigen wij graag de aandacht op. 
Meer bekendheid stimuleert de recreatie 
en het toerisme in de regio en is dus van 
groot belang.

Groene omgeving
Veel mensen komen van buitenaf naar onze 
gemeente vanwege de prachtige natuur in de 
directe omgeving. Maar ook op het gebied van 
cultuur is hier veel te zien en te bewonderen. 
Genoeg dus om de aandacht voor te vragen!

De focuspunten voor 
de komende jaren  
•  Het uitdragen van de nieuwe pay-off  

'Ruimte voor Meesterwerken'.

•  Bekendheid realiseren door deelname aan beurzen  
en de verspreiding van promotiemateriaal in de  
regio en daarbuiten.

•  Websites van gemeente, organisaties en bedrijven  
een eenduidige en herkenbare uitstraling geven en 
zorgen dat ze bij zoekacties prominent opduiken.

PROMOTIONEEL  
Meesterwerk

Waarom zou een ondernemer zich in de 
gemeente HeezeLeende moeten vestigen? 
Wat voor bedrijven zijn hier te vinden? 
Waar kun je je vestigen en wat hebben we 
hier te bieden?

In een aantrekkelijk promotiefilmpje van 
tweeëneenhalve minuut presenteert de 
gemeente zich aan ondernemend Nederland. 
Een korte kennismaking met de agrariërs, 
industriële bedrijven, de middenstand, 
zorginstellingen en innovatieve ondernemers 
van onze gemeente. 

Bekijk het promotiefilmpje hier:  
https://youtu.be/pR-Fnq99vIk

bedrijvigheid 
in heeze-leende

Inspirerende 
omgeving

Rond het jaar 1900 trokken de dorpen Heeze 
en Leende veel kunstenaars van de Haagse 
School. Zij kwamen voor de ongerepte 
natuur en de mooie dorpsgezichten. Met een 
vette knipoog naar deze tijd presenteert de 
gemeente HeezeLeende zich daarom met de 
slogan Ruimte voor Meesterwerken! 

Een Meesterwerk hoeft in dit kader trouwens niet een 
kunstig gemaakt schilderij te zijn. Ook een heerlijk 
gerecht, een mooie mand met bloemen of een 
sportieve prestatie kan een waar Meesterwerk zijn!
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Samenwerking
De economische PLANNEN
op het gebied van

Onze gemeente is niet al te groot. Om 
zaken voor elkaar te krijgen is het 
daarom van belang om de samenwerking 
op te zoeken. Samenwerking met 
andere gemeenten, met organisaties en 
instellingen, bedrijven en ondernemers. 

STIMULEREN
De komende jaren zetten we heel bewust in op 
samenwerking. Bijvoorbeeld op het gebied van 
het bevorderen van recreatie en toerisme en 
de onderlinge samenwerking van dorpsraden, 
ondernemers, verenigingen en maatschappelijke 
organisaties. 

De Groote Heide  
Wat onze regio echt onderscheidt, is de prachtige natuur. 
Maar liefst 6.000 hectare gevarieerd natuurgebied strekt 
zich uit aan de zuidkant van Eindhoven tot ver over de 
Belgische grens. 

Om de aandacht hierop te vestigen hebben de gemeenten 
Cranendonck, Valkenswaard, Eindhoven en HeezeLeende de 
handen ineen geslagen. Samen met hun Belgische collega’s van 
Pelt en HamontAchel doen ze er alles aan om zoveel mogelijk 
mensen te verleiden tot een bezoek aan het natuurgrenspark  
De Groote Heide. Ook de samenwerking met Visit Brabant,  
de marketingorganisatie voor Brabant, draagt hieraan bij. 

Voor meer info: www.degrooteheide.eu

OndernemersVereniging 
Heeze-Leende

Zes ondernemersverenigingen die opereren 
in de gemeente HeezeLeende hebben zich 
verenigd in de federatie OVHL. Ze behartigt de 
belangen van de lidverenigingen door overleg 
met gemeente, regionale en provinciale 
instellingen en vertegenwoordiging in andere 
organen en commissies. 

Het doel is de collectieve materiële en immateriële 
belangen te behartigen van de bij de federatie 
aangesloten organisaties en ondernemingen. 

Samenwerking  
buurgemeenten

Strategische aansturing:  
gemeentesecretaris Carolien Klesman-Nacken

De snelweg A2 is wat de gemeenten 
Cranendonck, HeezeLeende en Valkenswaard 
letterlijk verbindt. Deze gemeenten hebben ook 
gezamenlijke belangen en zoeken daarin de 
samenwerking op.  

Zo worden de krachten gebundeld op het gebied van 
werk & inkomen, informatisering & automatisering 
en Juridische Zaken. Het gezamenlijk doel is om met 
behoud van eigen identiteit en autonomie een hoge 
kwaliteit van dienstverlening te bieden aan burgers, 
bedrijven en instellingen. Daarnaast werkt Heeze
Leende ook samen met andere buurgemeenten 
zoals GeldropMierlo, Someren en Waalre.

Metropoolregio 
Eindhoven

De Metropoolregio Eindhoven is een 
samenwerkingsverband van 21 gemeenten, 
waaronder HeezeLeende. Het doel van MRE 
is het handhaven en uitbouwen van het 
kenmerkende economische profiel van de 
regio, om op die manier het vestigings en 
verblijfsklimaat voor de inwoners en bedrijven 
te stimuleren. 

Zo heeft zij onder andere als doel om de status  
van de Brainportregio als technologische topregio 
en één van de belangrijkste pijlers van de 
Nederlandse economie te handhaven en te  
laten groeien.
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