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Verslag vergadering Stichting Leefbaar Wintelre, maandag 21 oktober 2013 
 
Aanwezig: Jan Heuveling,  Annie van Asten, Wim Wilting, Henk van der Heijden, Wim ten Boske,       
                     Henk van Ham, Jan Luttikhold, Lobke Kapteijns. 
Afgemeld: Jan Huijbers, Piet Coppelmans, Mariëlle Voermans, Marianne Schippers 
                    . 
 
1. Opening 
Voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom. 
 
2. Verslag vergadering 19 september 2013. 
De openstaande punten t.a.v. Verkeer worden dinsdag 22 oktober met Gerard Korsten en Peter 
Stabel besproken. 
 
3. Terugkoppeling uit de werkgroepen. 
 Zorg en Welzijn  

- Afgelopen vrijdag 18 oktober heeft weer een bespreking tussen de belanghebbenden plaats 
gevonden.  

- Om de zorg in Kempkeshof en in het dorp goed te laten functioneren zijn (veel) vrijwilligers 
nodig. Voorstel is om een “antenne” groep op te richten die bestaat uit jong en oud en die het 
dorp kennen. Namen hiervoor doorgeven aan Marianne Schippers of Jan Kruit. 

- Stichting Kempkeshof blijft verantwoordelijk voor de openbare ruimtes in het gebouw. De 
stichting wil ook Vrijwilligershulp opzetten. 

- Kempkeshof  Dag opvang proberen in het 1e kwartaal van 2014 te realiseren. 
- Wim ten Boske heeft een projectplan “in de tijd” gemaakt.(Mogelijk dat hiervoor nog subsidie 

mogelijkheden zijn.)  
- PON rapport is gepresenteerd. Voor Wintelre geen “schokkende “zaken.  
- Bibliotheek loopt goed. Op vrijdag 25 oktober wordt een voordracht door Jan Biemans in 

Kempkeshof gehouden. 
- Er komt nog een voorlichting aan de bewoners van Kempkeshof en de rest van het dorp. 

 Wonen 
- De aangekondigde enquête over huur en koopwoningen voor senioren in het plan 

Koemeersdijk heeft in september plaatsgevonden. Daar het aantal terug gestuurde 
formulieren niet overweldigend was, heeft men de enquête opnieuw aan de inwoners van      
Wintelre van 60 jaar en ouder verstrekt en gevraagd om, ook als men geen belangstelling 
heeft, te reageren. Op korte termijn zal een bijeenkomst van de Woongroep plaatsvinden om 
de eerste indrukken van deze 2e ronde te evalueren. De eerste indrukken na de 1e ronde is 
wel belangstelling voor huurwoningen maar weinig voor koopwoningen. 

- Gemeente wil medio januari extra aandacht voor seniorenwoningen in het plan Koemeersdijk. 
Dit ook in het kader van verdwijnen van de “bejaardenhuizen” en het toenemen van senioren. 

 Recreatie en Speelterreinen 
- “Wandelgemeente” loopt nog steeds. Er is discussie tussen de PR van Wintelre en de PR van 

de gemeente t.a.v. de wandelroutes. 
- Op de nieuwe (vernieuwde) website van Wintelre.info zal extra aandacht aan toerisme worden 

gegeven. (PR van Wintelre heeft daar extra aandacht.) 
- Het fietspad langs het Oud Meer naar de Half Mijl heeft de aandacht van de 

Verkeerswerkgroep. Het zal vrijdag 15 november met Ceres van de Krieken worden 
besproken 

- Het algemeen onderhoud van het openbaar groen lijkt steeds minder / slechter te worden. (Zie 
hierover ook de mailwisseling tussen Wim Wilting en Monique Claasens) Verder zal dit door 
de werkgroep verkeer tijdens de bespreking op dinsdag 22 oktober worden meegenomen. 

- Het plaatsen van een afvalbak aan het pleintje hoek Pastoor v.d. Heijdenstraat / 
Willibrordusstraat zal op korte termijn geschieden. ( Is uitgevoerd.) 
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 Verkeer          
- Op dinsdag 22 oktober worden de diverse onderwerpen met Gerard Korsten en Peter Stabel 

besproken. Een samenvatting hiervan volgt. 
 PR-werkgroep 

- Behoudens een stukje over de bieb is er (nog) geen informatie voor publicatie. 
 

4. Ingekomen stukken / mededelingen; 
- De geplande avond projectenbeleid gemeente 2014 is op woensdag 18  december i.p.v. 

19 november. Mariëlle Voermans en Nancy Hendrikx  komen dit uit een zetten. 
(Zie hiervoor de mail die door Mariëlle is verzonden) 
 

5. Rondvraag: 
- De plaats van het ontmoetingsmoment en tijd zal door Jan Heuveling worden geregeld. 

Voorgesteld wordt om dit in Den Hut te doen. Mogelijk dat we met een “datumprikker” de 
datum kunnen regelen.( vastgelegd op vrijdag 22 november) 

Actie : Jan Heuveling 
- De jaarlijkse Vrijwilligersavond is op 25 oktober. 
- Aan alle leden het verzoek om uit te kijken naar nieuwe leden voor Stichting Leefbaar Wintelre 

en de werkgroepen. 
 
6. De volgende vergadering en sluiting 

- Onderwerpen voor de volgende vergadering die nog lopen zijn o.a.: 
o Evaluatie brandpreventie 
o Buurtpreventie  

- De volgende vergadering is op dinsdag 19 november 2013. 
 

- Hierna sluit de voorzitter de vergadering met dank voor de inbreng. 
 

Notulist. 


