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Aan het College van Burgemeester en Wethouders, Gemeente Heeze-Leende, Jan Deckersstraat 2,  5591 HS Heeze. 
AANTEKENEN  
 
Betreft: Centrumplan Leende 

Datum: 25 oktober 2016 
 
Geacht College,  
Het is een buitengewoon goede ontwikkeling dat B&W van Heeze-Leende en de Woning Corporaties de handen ineen geslagen hebben om een multifunctionele accommodatie met scholen en grondgebonden woningen voor de gemeenschap van Leende op te zetten. Die combinatie van functies lijkt ons uitstekend voor de bevordering van sociale binding en gemeenschapszin in Leende. Dat is een compliment waard. 
Echter wij vinden dat het nu voorliggende plan onvoldoende recht doet aan de behoefte van de Leendse bevolking om ons mooie dorp een echte kern te geven. Een kern waarin gebouwen, de nog te bouwen multifunctionele accommodatie en de aanpalende gebouwen rondom de markt, met elkaar harmoniëren en een plaats vormen waar inwoners en bezoekers van buiten elkaar kunnen ontmoeten en er graag verblijven. 
Juist de multifunctionele accommodatie kan en moet een belangrijke bijdrage leveren, zowel functioneel als architectonisch, de creatie van een echt levend dorpshart. Uit de presentatie van afgelopen dinsdag 18 oktober blijkt op geen enkele wijze aandacht voor deze aspecten; er was uitsluitend aandacht voor het inwendige van de multifunctionele accommodatie. Als wij, zoals de gemeentelijke visie stelt, een “TOP WOON locatie” willen worden om te wonen in Brabant, dan is de creatie van een echte kern een uitermate belangrijk aspect voor komende decennia.  
De ondertekenaars betreuren dat het huidige plan waarin miljoenen worden geïnvesteerd, onvoldoende bijdraagt aan de creatie van een ‘echte’ kern. Het ontwerp draagt daaraan naar onze mening onvoldoende bij door het uiterlijk en de ligging van specifieke voorzieningen. Bijvoorbeeld de situering van het terras zo dicht op de hoek van Kerkstraat en Dorpstraat. Die keuze draagt niet bij aan de totstandkoming van een aantrekkelijke, gezellige besloten ‘kom’ c.q. marktplein voor inwoners, gemeenschap, bezoekers en toeristen. Het is een ongelukkige keuze. Verplaatsing of spiegeling van het terras vinden wij een veel betere optie, waarbij de creatie van een ‘komfunctie’ beter gediend is.  
Wij hebben begrepen dat de exploitatie van de MFA gedurende een lange periode een punt van grote zorg is. Een goede aantrekkelijke positionering van het terras kan een grote positieve bijdrage leveren aan de exploitatie van het geheel, indien de horeca activiteiten van de MFA zich niet alleen beperken tot de keren dat de ruimtes van de MFA in gebruik zijn. 
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Bovendien vinden wij de blinde muur, welke zich in het huidige plan aan de zijde van RABO bank bevindt, een dissonant. Deze blinde muur zal zeer goed zichtbaar zijn vanuit de ‘kom’ of marktplein en draagt niet bij aan de voornoemde aantrekkelijke, gezellige besloten ‘kom’ c.q. marktplein. Het plan van Marcel van de Wolfshaar c.s. heeft dit nadeel niet en biedt een fraaie oplossing. Weliswaar toont de muur aan de Kerkstraat een minder mooie aanblik, maar in onze optiek is dat aanzicht van veel minder belang.  
Ongetwijfeld zal het interieur door het in het verleden gevoerde overleg met alle belanghebbenden en architecten ‘De Loods’ in redelijke mate aan de verwachtingen voldoen. Anders ligt het met het exterieur, met name de voorgevel aan de marktzijde. Hier missen wij het dorpse karakter, harmonie met aanpalende gebouwen rondom de markt en binding met stijlen van panden. Wat ons betreft zou dit ontwerp beter passen in een omgeving met panden in een moderne vormgeving of in een grote stad. Wij vinden in het ontwerp van Marcel van de Wolfshaar c.s. stijlelementen die uitermate goed aansluiten op de omliggende gebouwen en het karakter van Leende als dorp met voor vele Leendenaren zeer herkenbare stijlelementen van panden die voorheen het Leendse  karakter met een gezellige dorpssfeer bepaalden. Het ontwerp oogt buitengewoon aantrekkelijk, heeft een warme uitstraling en voorziet in de totstandkoming van de eerder genoemde komfunctie.   
Onderdeel van een goede beleving en gebruik van accommodaties is de manier waarop die bereikbaar zijn. In een dorpsgemeenschap waar veel bezoekers en gebruikers niet dicht bij de kom wonen zullen veel personen per auto komen, vooral de bezoekers aan voorstellingen en evenementen in de MFA. Bereikbaarheid is bijzonder belangrijk voor ouders die hun kinderen dagelijks naar de basisschool brengen en afhalen. Dus toegang tot een veilige plaats ten behoeve van kort oponthoud en parkeren is een niet te negeren voorwaarde die in het plan gerealiseerd dient te worden. De veiligheid voor de kinderen en hun ouders is van het grootste belang. Vastgesteld is dat een ruimte met afmetingen van het huidige Meentplein nodig is om veilige verkeersbewegingen te maken. Momenteel is dat ook mogelijk rondom de huidige schoolwoningen op de Breedvennen. Naar onze mening is daarom een brede toegangsweg vanuit de Kerkstraat naar het schoolplein noodzakelijk met een korte doorgaande eenrichtingsweg er achteraan. Uitrijden kan aan de Schoolstraat of Julianastraat. Hierdoor ontstaat goede doorstroming en wordt maximale veiligheid behaald.      
Wij menen te weten dat er inmiddels contacten liggen tussen architecten De Loods en Marcel van de Wolfshaar c.s. om te komen tot een gemeenschappelijk aanpak om de voordelen van beide ontwerpen te combineren. Mochten wij hierover onjuist geïnformeerd zijn, dan dringen wij er met klem op aan een samenwerking tot stand te brengen met als doel een ontwerp te realiseren dat tegemoet komt aan bovengenoemde bezwaren.  
Namens, 
Betrokken inwoners van Leende 
 


