Verslag jaarvergadering Dorpsraad Wintelre gehouden op 25 oktober 2017.
1.

2a.

Ongeveer 25 aanwezigen worden door de voorzitter welkom geheten. Aan de hand van de
werkzaamheden van de diverse werkgroepen zal een overzicht van het werk van het jaar
2016 en ook al een overzicht van het huidige jaar tot nu toe gegeven worden. En we kijken
daarbij ook al naar de toekomst.
De werkgroep wonen is natuurlijk druk geweest met Koemeersdijk. Het heeft al met al lang
geduurd voor men echt aan de gang ging maar eind november verwachten we het hoogste
punt te kunnen vieren. In het eerste halfjaar van 2018 zullen er een veertig woningen
opgeleverd worden. Een noodzakelijke aanwinst voor Wintelre. En we blijven aan de gang
om de volgende fase van Koemeersdijk te realiseren. Er is nog plaats voor een 20-25
woningen. We blijven aandacht houden voor betaalbare woningen en huurwoningen.
Jammer genoeg gaat alles moeizaam. Mede daarom blijven we ook zoeken naar
mogelijkheden van nieuwbouw elders in het dorp. In de bebouwde kom mag meer maar
daar is momenteel geen ruimte.
Verder zien we dat ook begonnen is aan het hotel en dat het oude centrum weer bebouwd
gaat worden. Ongetwijfeld heeft dit een belangrijk effect voor Wintelre.
Ook de pastorie heeft onze aandacht. Plannen daarvoor stranden op de te grote ambities
van de eigenaar ten opzichte van de besluiten van de gemeenteraad. Als men al eens
begint met wat er wel mag komt men misschien op termijn verder.

2b.

Werkgroep verkeer en vervoer heeft zich de laatste jaren druk gemaakt over de openbare
verlichting in het buitengebied. Veel lichtpalen zijn verdwenen maar we menen toch een
redelijke mix bereikt te hebben tussen wat de gemeente wilde en wat wij wenselijke achten.
De gelijkwaardige kruisingen in de bebouwde kom zijn gerealiseerd en de 30 km in de kom
is ingevoerd als mede het 60 km in het buitengebied. De meeste kruisingen zijn ook zo
ingericht dat dit duidelijk is. Hierbij de aantekening dat de bebouwde kom grens bij de
Slikdijk terug gelegd dient te worden en de kruising Akkerweg, Koemeersdijk, Slikdijk
heringericht moet worden. En hier is bijzondere aandacht voor overstekende voetgangers.
Er is continu aandacht voor de voet- en fietspaden. Zo is het verzoek van DEES ondersteunt
om verlichting te krijgen voor de voetballende fietsers naar het voetbalterrein in Vessem en
omgekeerd.
We proberen een “Toegankelijk Ommetje “te realiseren rond het Ouwe Meer. Dit mede
voor onze inwoners met een beperking. En we hebben plannen gemaakt voor een fietspad
langs het Ouwe Meer richting grafheuvels in Veldhoven. En ook een fietspad van
Koemeersdijk naar de Hut.
De meld en herstellijn wordt nog genoemd als het middel om mankementen snel op te
lossen.
Ook wordt nog het plaatje getoond van de toekomstige Landsardseweg. De ontsluiting
richting Eindhoven verandert wel maar blijft in takt.

2c.

Werkgroep recreatie en speelterreinen is bezig geweest, en daar nog mee bezig, met het
naam geven van zand en natuurpaden. Aandacht gehad voor plaatsing van een Kerstboom
maar de Kat en hond straat bleek daar al bezig mee te zijn.
Het groen onderhoud en het onderhoud van de speelterreinen en het maaien van
wandelpaden zaken die continu op de agenda staan. Dit vergt veel tijd en inspanning
richting gemeente. Aanleg van speelterreinen is wel geregeld maar het onderhoud en geld
daarvoor is een ondergeschoven kindje. Het maaien van wandelpaden kan ook aanmerkelijk
beter. Maar als excuus kunnen we aanvoeren dat door de herinrichting het ook wel een
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flinke uitbreiding is. De herinrichting vergt overigens ook aandacht in verband met het bij
ploegen en dergelijke. De ommetjes zullen op internet daar waar nodig aangepast worden.
En de jaarlijkse herfstwandeling staat weer op 29 oktober op het programma. Dit initiatief is
een succes gebleken.
Inmiddels zijn er ook twee oplaadpalen aangevraagd in de Willibrordusstraat. Ook op deze
wijze kunnen we iets voor onze omgeving betekenen.
2d.

Werkgroep Zorg en Welzijn. Inmiddels zijn de activiteiten verenigd in het
vrijwilligerssteunpunt Wintelre. Er is een antennegroep, er zijn dagactiviteiten op dinsdag en
donderdag welke inmiddels beiden goed lopen. Er is een vrijwilligerspool die op allerlei
terreinen zorg en hulp kan bieden. Ook wordt genoemd de klussendienst, vervoersdienst,
maaltijdbezorging, bibliotheek.
Als subgroep is Eindhoven Airport te noemen. Belangrijkste momenteel is de evaluatie van
route 1 B en daarbij natuurlijk alle geluids- en fijnstof overlast. Al met al weinig concrete
doorslaggevende resultaten maar we zullen met alle kleine beetjes tevreden moeten zijn. De
omliggende gemeenten schijnen nu toch ook kritischer naar de uitbreiding aan het kijken te
zijn. Onze indruk is dat de groei gewoon doorgaat en we alleen iets kunnen betekenen in de
randvoorwaarden. Laten we dat dan ook maar (blijven) doen.

3.

Het financiële verslag wordt hierna behandeld. Ook dit jaar zijn de inkomsten van 1950 euro
van de gemeente niet voldoende om de uitgaven te dekken. Het resultaat is dan ook dat de
reserves afnemen met het tekort van 1217,14. Op deze manier kunnen we nog twee jaar
vooruit. We zullen dus bij iets grotere projecten vooraf gelden moeten aanvragen bij de
gemeente. We moeten daarbij wel zorgen dat we onafhankelijk blijven. Een zorg voor onze
nieuwe penningmeester Karin van Esch.
Het financiële verslag over 2016 is op 22-2-2017 door jan van Ham en Henk bartels
gecontroleerd en in ode bevonden. De penningmeester wordt dan ook decharge verleend
voor het jaar 2016.
Tevens wordt vanuit de vergadering een nieuwe kascommissie benoemd voor het jaar 2017.
Dit zal zijn Guido Schenning en Jan Luttikhold.

4.

Wat verder ter tafel komt: we gaan komend jaar weer eens ons dorpsontwikkelingsplan
actualiseren en kijken waar het nog steeds goed en de moeite waard is om over Wintelre te
praten en aan de ontwikkeling en leefbaarheid te werken. In 2017/2018 groeien we zeker
naar 2000 inwoners. Die moeten allemaal een goed leefklimaat hebben in ons dorp. Ze
moeten aan alles mee kunnen doen en ze moeten zich hier thuis voelen.
Op de eerste plaats moeten de mensen natuurlijk met elkaar het dorp maken. De dorpsraad
is ervoor om dit te bevorderen. Daar waar ideeën geboren worden deze de kans geven om
uit te werken. Waar dingen beter kunnen dit oppakken en naar mogelijkheden zoeken.
Daarom dus de diverse werkgroepen. Graag hebben we vanuit alle hoeken en geledingen
mensen in de dorpsraad. En het is ook goed om regelmatig nieuwe mensen met nieuwe
wensen te horen. En een aantal van de huidige leden heeft de pensioengerechtigde leeftijd
bereikt. Dus de oproep: sluit u aan en kom met ideeën.
Bij de werkgroep wonen. Waar kunnen we nog bouwen en wat moet er gebouwd worden.
Werkgroep verkeer waar zijn er knelpunten. Waar zijn gevaarlijke situaties. Waar voetpaden,
fietspaden, goede wegen met de daarbij behorende goede veilige snelheid.
Recreatie en speelterreinen aandacht voor het Ouwe Meer, Bosschuur, wandelpaden en het
onderhoud van de speelterreinen.
Werkgroep PR laat weten welke informatie belangrijk is. Dan kunnen ze daarin voorzien.
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Verder de mededeling dat op vrijdag 24 november de film Before the Flood in het
gemeenschapshuis door de gemeente getoond zal worden. Iedereen kan hier gratis naar
toe. Het klimaat in ons dorp is belangrijk maar we maken deel uit van de grote aarde en dus
sterk afhankelijk van de klimaatontwikkelingen in een grote omtrek van ons dorp.
5.

In de rondvraag wordt de suggestie gedaan om bij de Pastorie meer ruimte te maken en
meer uitzicht te creëren voor de oversteek Willibrordusstraat - De Nie.
Inmiddels is in de kom gestart met het vervangen van de straatverlichting naar SOXverlichting.
Ook de mededeling dat de zwarte rat weer is waargenomen.
In de wandelgangen wordt nog meegedeeld dat de zogenaamde Digitale Borden van de
baan zijn.
En ook wordt meegedeeld dat er plannen zijn om zogenaamde snuffelpalen te plaatsen
vanuit de gemeente om uitstoot van fijnstof en dergelijke te meten. Wij gaan er vanuit dat
hier alle uitstoot wordt gemeten, dus van auto’s, van vee en van vliegtuigen. De vraag blijft
natuurlijk zoals steeds als men meet en analyseert wat doet men er dan mee. Welke
consequenties heeft dat dan.
Vanuit de vergadering wordt aangegeven dat men de dorpsraad belangrijk vindt zeker nu
allerlei fusieplannen gelanceerd worden. Als spreekbuis zou de dorpsraad weleens
belangrijk kunnen zijn.

6.

De voorzitter dankt alle leden voor de inspanningen van het afgelopen jaar en de
aanwezigen dankt hij voor hun inbreng en hij geeft aan te rekenen op een grote
ondersteuning voor de komende tijd.
Hierna wordt de dorpsfilm uit 1968 getoond. Op deze wijze kunnen we zien wat er ins
veranderd in de afgelopen 50 jaar.
Voor het komende jaar is de wandelvierdaagse bezig met een soortgelijk document.
Interessant zal zijn wat de zichtbare verschillen zullen zijn.

En ter afsluiting Alles kan niet op één dag maar we kunnen wel alvast beginnen.

Jaarvergadering Dorpsraad Wintelre 25 oktober 2017.
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