Verslag vergadering Stichting Leefbaar W
Wintelre, don
nderdag 19 september
s
22013
Aanwezzig:
Karin van Esch, Annie van Asten
n, Wim Wiltin
ng, Henk van der Heijden, Wim ten Booske, Piet
Coppelm
mans, Henk van
v Ham
Afgemeld: Tonnie van
v Gestel, Jan
J Luttikhold
d, Jan Heuve
eling, Wim Wilting,
W
Jan H
Huijbers,
Elly Lee
ermakers, Lobke Kapteijn
ns, Tonnie va
an Gestel, Ma
arianne Schiippers.
1. Opening
I.v.m. afw
wezigheid va
an Jan Heuveling opent H
Henk van der Heijden de vergaderingg en heet daa
arbij de
aanwezigen van hartte welkom.
ag vergaderring 21 augu
ustus 2013.
2. Versla
Hierop w
worden geen opmerkinge
en gemaakt. ((Dank aan de notulist)
3. Terug
gkoppeling uit
u de werkg
groepen.
 Zorg
g en Welzijn
n
- De werkgroe
ep maakt zich
h zorgen ove
er de antenne functie van
n de Ketenzoorg.
Het is nog niiet concreet en men wee
et nog niet wa
at de uitwerk
king / toepasssing van de WMO
W
vvoor gevolge
en heeft.
- JJan Kruit en Marianne Sc
chippers gaa
an in overleg
g met de Dorp
psraad van S
Steensel. Da
aar is al
e
enige ervarin
ng samenwe
erking met prrofessionele zorg
z
in de prraktijk.
- De “ontkoppeling” van de
e plannen Ke
empkeshof en
e Seniorenh
hofje op Koem
meersdijk is definitief
e
en belangrijkk voor de voo
ortgang in Ke
empkeshof.
- PON heeft in
n het kader van
v “Meedoe
en vanuit een
n zorgcentrum
m” een ondeerzoek gedaa
an naar
m
mogelijkhede
en voor “Mee
edoen vanuitt Kempkesho
of”.
Dit rapport iss op 26 septe
ember aan d e betrokkene
en gepresenteerd.
- De planning is dat St. Jo
oris en Zuidzzorg medio ja
anuari gezam
menlijk starteen met dagop
pvang in
Kempkeshoff.
- Bibliotheek lo
oopt goed.
 Won
nen
- De aangekondigde enquête over huu
ur en koopwo
oningen voorr senioren in het plan
Koemeersdijjk heeft in se
eptember pla
aatsgevonden
n. Op korte termijn zal eeen bijeenkom
mst van
d
de Woongroep plaatsvinden om de e
eerste indruk
kken te evalueren.
Dit heeft intu
ussen plaatsg
gevonden en
n afgesproke
en is om navrraag te doenn bij degene die
d nog
n
niet gereage
eerd hebben. Tevens zal in het Blaaik
ke een oproe
ep worden geedaan dat va
an
iinwoners in Wintelre,
W
waarvan de oud
ders elders wonen
w
en me
en die graagg wat dichterb
bij heeft
w
wonen, deze
e ouders ook
k van harte w
welkom zijn in
n het Seniore
enhofje.
- Koemeersdijjk begint gez
zicht te krijge
en nu er gebo
ouwd wordt en
e de betonnnen wanden worden
o
omgeven do
oor een mooie baksteen. Het verzoek
k aan allen om
m Koemeerssdijk positief uit te
d
dragen.
 Recreatie en Sp
peelterreinen
n
- Het plan wan
ndelgemeentte heeft de a
aandacht. De
e bijeenkoms
st met gemeeente heeft no
og niet
a
alle problemen opgelost. De lijst met wandelroute
es voor Winte
elre (25 stukks) is te lang. Dit gaat
tten koste van onze eigen
n wandelrouttes.
- Het nog stee
eds onduidelijk hoe de ve
erhoudingen liggen tussen VVV, Gem
meente en de
e
Recreatiegro
oep van Leeffbaar Wintelrre. Het lijkt dat de gemee
ente haar eiggen plan trektt. Dit
b
belemmert de
d samenwerrking. (Comm
municatie??)
- O
Op de nieuw
we (vernieuwde) website vvan Wintelre
e.info zal extrra aandacht aan toerisme
e worden
g
gegeven. (PR van Wintelre heeft daa
ar extra aand
dacht.)
- Het algemee
en onderhoud
d van het op
penbaar groe
en lijkt steeds
s minder / sleechter te worrden. (Zie
h
hierover ookk de mailwiss
seling tussen
n Wim Wilting
g en Monique
e Claasens)
- G
Gevraagd wo
ordt of het bo
ord SNACKB
BAR bij het te
errein van he
et Centrum kkan worden verwijdert
v
d
daar dit sugg
gereert dat er
e een snackb
bar zou zijn en
e dit voor bezoekers vaan Wintelre valse
iinformatie ge
eeft.
A
Actie: Henk van
v Ham

1

Het plaatsen
n van een afv
valbak aan h et pleintje ho
oek Pastoor v.d. Heijdensstraat /
W
Willibrordussstraat is nog niet afgeron d.
Verk
keer
- Het voorgesttelde fietspad vanaf het O
Ouw Meer na
aar de grafhe
euvels is aanngekaart bij de
d
g
gemeente. Er
E zal naar de
e status hiervvan worden geïnformeerrd.
O
Op 25 september is hiero
over een eerrste bericht binnengekom
b
men. Er zal coontact met Ceres
C
van
d
der Krieken worden
w
opge
enomen.
Actie:
A
Jan He
euveling / Heenk van derr Heijden
- I.v.m. het vernieuwen van het wegde
ek op de Slikd
dijk is door de
d gemeentee aan de werk
kgroep
g
gevraagd wa
at te doen me
et de “paaltje
es” die daar als snelheids
sremmers geeplaatst zijn.
O
Ondanks enkele negatiev
ve reacties u
uit het dorp heeft
h
de werk
kgroep aangeegeven dat terug
t
plaatsing nod
p
dig is. Wel worden
w
de pa
aaltje zodanig
g geplaatst dat
d voor de fi etser geen
““vernauwing” langs de sttippellijn is. V
Verder wordt aldus de gemeente de kkomende paa
ar jaar
nog niets aan de Slikdijk gedaan om het plan Koe
n
emeersdijk beter
b
te ontsl uiten. Dit punt zal in
o
oktober met afdeling verk
keer van de gemeente worden
w
besprroken
Actie: Heenk van derr Heijden
- De werkgroe
ep zegt weerr verrast te ziijn door de gemeente datt we een weeek van te vorren
b
bericht krege
en dat de Slikdijk aan ren
novatie toe was.
w
Was he
et in begin vaan het jaar he
et
Everstraatje wat plotselin
ng op de sch
hop ging, late
er de Margrie
etlaan, werdeen we nu ook
k weer
vverrast dat de
d Slikdijk aa
an de beurt w
was. Er is toe
en gevraagd om vooraf inn overleg met
Leefbaar Wintelre aan te
e geven welkke straten en wanneer aan renovatie ttoe zijn. De
a
aanwonende
en en bedrijv
ven waren nie
et tot te laat geïnformeerd. Ook dit zaal in oktober opnieuw
a
aan de orde worden gestteld.
Actie: Heenk van derr Heijden
- V
Verder liggen de wensen
n er nog om a
alle kruisinge
en binnen de
e bebouwde kom gelijkwa
aardig te
maken. (Eve
m
erstraatje / Willibrordusstr
W
raat en Koem
meersdijk / Slikdijk)
- Er worden opmerkingen gemaakt ove
er het vullen van gaten in
n zandpadenn met door glas
vvervuilde gro
ond. (Zie mail Wim Wiltin g)
- T
Tegels op ve
erschillende voetpaden
v
w
worden door boomwortels
s opgedrukt.
((Inwoners no
ogmaals verz
zoeken dit vi a Meld- en Herstellijn
H
te melden.)
V
Verder zal dit in de half ja
aarlijkse besspreking word
den meegenomen.
Actie: Heenk van derr Heijden
PR-w
werkgroep
- Behoudens een
e stukje ov
ver de bieb iss er geen infformatie voor publicatie.
-





4. Ingek
komen stukk
ken / meded
delingen;
- Z
Zie hiervoor de diverse mails
m
die reed
ds zijn rondg
gestuurd.
- De geplande
e avond proje
ectenbeleid g
gemeente 20
014 is op don
nderdag 19 december i.p.v.
19 novembe
er. Het geplan
nd halfjaarlijkks overleg met
m B&W, watt gepland is oop 17 decem
mber, zal
o
op een nog nader
n
te bep
palen datum p
plaatsvinden
n.
5. Rondvraag:
- De plaats va
an het ontmoetingsmome
ent en tijd zall door Jan He
euveling worrden geregeld.
V
Voorgesteld wordt om ditt in Den Hut te doen. Mo
ogelijk dat we
e met een “daatumprikker”” de
d
datum kunne
en regelen.
A
Actie : Jan Heuveling
- De jaarlijkse Vrijwilligersa
avond is op 2
25 oktober.
- T
Tonnie van Gestel
G
heeft aangekondig
gd als lid van
n Leefbaar Wintelre
W
te stooppen.
- A
Aan alle lede
en het verzoe
ek om uit te kijken naar nieuwe
n
leden
n voor Stichtiing Leefbaarr Wintelre
e
en de werkgroepen.
olgende verg
gadering en
n sluiting
6. De vo
- O
Onderwerpe
en voor de vo
olgende verg adering die nog
n lopen zijjn o.a.:
o Evalluatie brandp
preventie
o Buurrtpreventie
- De volgende
e vergadering
g is op maan
ndag 21oktob
ber 2013.
- Hierna sluit de
d voorzitter de vergaderring met dank voor de inb
breng.
Notulist.

2

