Verslag vergadering Stichting Leefbaar Wintelre, dinsdag 14 januari 2014
Aanwezig: Jan Heuveling, Annie van Asten, Karin van Esch, Henk van der Heijden,
Wim ten Boske, Jan Luttikhold , Henk van Ham
Afgemeld: Jan Huijbers, Wim Wilting, Lobke Kapteijns, Marianne Schippers, Piet Coppelmans,
1. Opening
Voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom.
Dit is de eerste vergadering in 2014 en ook meteen de eerste openbaren vergadering. Het aanwezige
publiek wordt ook van harte welkom geheten. De voorzitter hoopt ook dat we in 2014 in goede
harmonie overleggen en wenst iedereen het allerbeste voor 2014.
Ook staat de voorzitter nog even stil bij de Speld van Verdienste die een van onze oud leden, Tonny
van Gestel-Leermakers, tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente heeft ontvangen.
2. Verslag vergadering 18 december 2013.
N.a.v. de tekst zijn er geen opmerkingen.
Op verzoek zijn de onderwerpen de Digitale Snelheid Informatieborden en het renoveren van
groenplekjes nog even toegelicht.
3. Plannen werkgroepen in 2014.
Recreatie:
- Er is de laatste tijd veel werk en energie gestoken in het project: “Wandelgemeente Eersel”
Het lijkt nu te stabiliseren zodat er voorlopig nog geen verdere plannen zijn.
Verkeer:
- SDI zijn geplaatst. Hiervoor zal een roulatie schema worden opgezet zodat deze ook op
andere locaties actief kunnen zijn.
Actie: Verkeerswerkgroep
- Aanleg voetpad naar de nieuwe wijk Koemeersdijk.
- Kruisingen binnen de bebouwde kom gelijkwaardig maken. (Akkerweg/Koemeersdijk/Slikdijk)
Willibrordusstraat / Everstraatje)
- Verwijderen lantaarnpalen openbare verlichting.
- Fietspad langs Grootmeer naar Halfmijl of langs de bosrand.
- Fietspad van af Koemeersdijk naar sloperij d’n Bliek (Aansluiting Oirschotsedijk).
- Wortel opdruk in de Biezenvelden en omgeving.
- Vervanging persriool Waterschap in Kerkheide, Groenstraat, Willbrodusstraat en Kerkstraat.
- Buurtactiepakket 30km zone is door werkgroep aangevraagd.
Wonen:
- Onderzoek seniorenwoningen (enquête) is door woongroep met Ad van Gestel besproken. Zal
verder nog met gemeente, woningstichting De Zaligheden besproken worden. Mogelijk dat
andere combinaties besproken worden. Denkend aan 1-persoons woningen.
Zorg en Welzijn:
- Werkgroep is 7 januari bijeen geweest. Besproken is het realiseren dagopvang in
Kempkeshof, wat op termijn zal uitgroeien tot een thuis voor ouderen met zorg met de nadruk
op dementie. Er is duidelijk plaats voor echtparen waarvan een van de twee behoefte heeft
aan extra zorg.
- Ook heeft men gesproken over het toenemend drank en drugs gebruik in Wintelre. Hiervoor is
Jongere medewerker Quintijn Maas benaderd. Deze zal hierover een notitie schrijven.
Binnenkort komt in Vessem een info avond. In Wintelre zullen mogelijk de volgende acties
worden gehouden:
1. Voorlichting aan jongeren en jeugd.
2. Voorlichting aan ouders en ouderen.
3. Direct contact met jongeren door Quintijn Maas.
- Voortgang Kempkeshof gaat niet zo snel als we willen. Het leek goed te gaan. Stichting
Kempkeshof ziet (plotseling) dat zaken (o.a. biljarts ) gaan verdwijnen. Het lijkt dat er
onvoldoende door de Stichting naar de bewoners is gecommuniceerd. Dit vergt nu extra
overleg.
- Document Zorg in Kempkeshof betreft samenwerking zorgverlening is nog niet gereed.
(5 februari geleverd)
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Volgende Stuurgroep bijeenkomst 6 februari problemen bespreken.
Ouderenzorg decentralisatie naar gemeente toe.
Ketenzorg, Steensel en Wintelre Pilotproject. Wat is de behoefte? Wat komt er op ons af?
Wie komt er in problemen? Er is een groepje van enkele personen die hierover i.s.m.
professionele zorg gaat brainstormen.
Bibliotheek loopt goed. Knegsel heeft het concept gekopieerd.

-

Project film zuster Brekelmans wordt weer opgestart. (Lag even stil i.v.m. ziekte)

PR:

4. Project Plannen 2014 in Wintelre .
De bij de agenda gevoegde lijst is doorgenomen.
Eventuele actiepunten daar uit voortkomend in de volgende vergadering bespreken.(Zie bijlage.)
5. Punten ter bespreking met B&W:
Bespreking wordt verplaatst van 20 januari naar 28 januari. Wethouder vd Bliek zal niet aanwezig zijn.
Zie agenda voor betreffende bespreking welke als bijlage is toegevoegd.
6. Bezoek burgemeester aan de kernen 2014
Dit keer gaat de belangstelling uit naar sport- en jeugdactiviteiten.
Periode eind mei begin juni. Piet Coppelmans en Jan Luttikhold zullen dit i.o.m. de sportclubs en
jeugd verenigingen organiseren.
Actie: Piet Coppelmans & Jan Luttikhold
7. Informatieavond 22 januari gewijzigde afvalinzameling gemeente Eersel.
- De informatiepakket, bestaande uit een verhaal waarin de nieuwe inzamel methode, het
scheiden van afval wordt uitgelegd en de gele zak voor tetra pak / blik, is tijdig huis aan huis
bezorgd. Op de informatieavond zal het e.e.a. nog eens worden uitgelegd en kunnen er
- vragen worden gesteld.
- Er zal een klankbord groep, voor de gehele gemeente, worden opgericht. Hiervoor worden
op die avond enkele belangstellenden gevraagd.
- Enkele inwoners hebben slechte ervaring met het nieuwe systeem. Kliko’s worden zonder
aanwijsbare reden niet meegenomen. Wordt niet medegedeeld waarom niet. Als men later
over belt wordt men onvriendelijk te woord gestaan. Aanloop problemen?? Wel even vertellen
op 22 januari..
8. Begroting 2014.
Was bij de agenda voor 18 december reeds toegevoegd. Is wat bijgesteld. Verder goed onderbouwd.
Geen verdere op of aanmerkingen.
9. Rondvraag / mededelingen.
- Voorgesteld vergaderschema 2014 is goed bevonden.
- Woensdag 5 februari vergadering Kleine Kernen.(?)
- Verplaatsing glasbak?? Bij niemand iets van bekend. Zal navraag worden gedaan.
- Landelijke Opschoondag 29 maart. Doen we daar iets mee??
- Brochure Zelfbeheer in de Kempen. (Komt in rond zend map.)
- Wildrooster Oostelbeersedijk gevaarlijk voor voetgangers, fietsers en auto’s.
- Nieuwe start- en landingsroute vliegtuigen. Komen erg dicht langs Wintelre.
Even wat langer aanzien. Zo nodig BOW inschakelen.
10. De volgende vergadering en sluiting
Onderstaande actiepunten staan nog uit het verleden.
o Evaluatie brandpreventie
o Buurtpreventie
o Behoud pinautomaat.
-

De volgende vergadering is op woensdag 19 februari 2014.
Hierna sluit de voorzitter de vergadering met dank voor de inbreng.

Notulist.
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