Verslag vergadering Stichting Leefbaar W
Wintelre, woe
ensdag 19 fe
ebruari 20144
Aanwezzig: Jan Heuvveling, Henk
k van der Heijijden, Wim Wilting
W
, Jan Luttikhold, M
Marianne Sch
hippers,
Piet Cop
ppelmans,
Afgemeld: Annie va
an Asten, Jan Huijbers, L
Lobke Kapteiijns, Wim ten
n Boske, Hennk van Ham, Karin
van Escch
Gemeen
nte: Mariëlle Voermans
1. Opening
Voorzitte
er opent de vergadering
v
en
e heet allen
n van harte welkom.
w
Vandaag
g doen we he
et zonder gasten op de p
publieke tribu
une.
ag vergaderring 14 januari 2014.
2. Versla
Na corre
ecties komt het
h verslag op
p de website
e.
hting: Reacttie van Leefb
baar Wintelrre
3. Openbare verlich
- In de
e Commissie
e vergadering
g van de raa d is door Fra
ancien Coppe
elmans op ppersoonlijke titel
ingesproken.
- Door Jan Heuveling is namens Leefbaar Wintelre ingesproken. Reacties
R
van raadscommissieleden erg wisselen
nd. Vooralsn
nog niet duide
elijk welke ric
chting het inggaat. Er is do
oor
Leeffbaar Wintelrre een motiva
atie geschrevven (Zie maiil welke voor de vergaderring is toegezonden.)
welkke na goedke
euring naar de
d griffie zal w
worden verz
zonden met het
h verzoek ddeze de raad
dsleden
en h
het college te
e doen toe ko
omen.
Actie:
A
Jan He
euveling / Heenk van derr Heijden
4. Plann
nen vanuit de
d Werkgroe
epen. (DOP 2 e fase)
Mogelijkke leidraad hiierbij:
- Notitie Winte
elre “blijft” wa
aard om ove r te praten. (Is
( aan allen toegezondenn.)
- Matrix gepla
ande projecte
en in Wintelre
e besproken op 18 decem
mber.
- Verder nog het 1e DOP rapport
r
Winttelre waard om
o aan te we
erken.
- Aan de notittie zal bij verkeer het verzzoek van de Biezenvelde
en, Buntveld en Heiveld betreft
b
het aanbrengen van een
n voetpad wo
orden toegev
voegd.
Mariëlle Voe
ermans geeftt aan dat de gemeente geen apart bu
udget voor heet DOP 2e fa
ase
vrijmaakt. In
nsteek vanuitt de gemeentte: wat kunnen bewoners
s, organisatiees en bedrijv
ven in
Wintelre zelff oppakken, eventueel aa
angevuld me
et externe subsidies. Daaarnaast probe
eert de
gemeente zo
o goed moge
elijk projecte
en te facilitere
en, en door bijvoorbeeld
b
w
werk met we
erk te
maken toch projecten uittgevoerd te kkrijgen.
- “Plannen va
anuit de Werk
kgroepen” z ullen we de komende vergaderingen regelmatig aan
a de
orde stellen..
5. Mededelingen uitt de werkgro
oepen.
Recreattie:
- Woe
ensdag 26 fe
ebruari bespreking over d
de “Wandelge
emeente” Ee
ersel.
Verkeerr:
- Het g
gewenste fie
etspad langs
s Grootmeer naar Halfmijjl of langs de
e bosrand heeeft bij de gem
meente
geen
n prioritiet. Er zal door Le
eefbaar Winte
elre nog verd
der gekeken worden of eer elders subsidie
mog
gelijkheden zijn.
- Actie: Heenk van derr Heijden
- Wen
ns voor een fietspad
f
van af Koemeerssdijk naar slo
operij d’n Blie
ek (Aansluitinng Oirschots
sedijk).
Mog
gelijk in same
enhang met plan
p
Koemee
ersdijk???
- Via g
gemeente (G
Gerard Korste
en) bericht g
gekomen van
n het openbaar vervoer reegio Eindhov
ven dat
een bushalte bij de rotonde in de Biemere
ren voorlopig nog niet rea
aliseerbaar iss.
Wonen:
- Dond
derdag 27 fe
ebruari gesprrek met gem eente (Ad Va
an Gestel) over het gespprek met
woningstichting de
d Zalighede
en en het mo
ogelijk wijzige
en van aanta
al en soort wooningen in het
geplande Seniorrenhof.
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Zorg en Welzijn:
- Kete
enzorg, hiervvoor zijn 7 aa
anmeldingen.. Trudy vd Hoef en Marie
eke Blanken zzijn hiervoorr de
aansspreekpunten binnen de gemeente.
- Het bespreken van
v alcohol en drugs geb ruik heeft ee
en vervolg ov
verleg gehad . Een van de
e
voorrstellen is om
m de jeugd vo
oor de vakan
ntie te gaan informeren over de risicoo’s van het drrank en
drug
gs gebruik. Dit
D zal i.s.m. de
d o.a. de sp
portclubs en jongerenclub
j
bs gedaan w
worden.
- Overleg Kempke
eshof gaat ge
estaag verde
er. Overleg en
e communic
catie blijft zeeer noodzakelijk.
- KBO
O heeft aange
egeven het plan
p
van Zorg
g in Kempke
eshof te onde
ersteunen.
- Tijde
ens de Algem
mene Ledenv
vergadering van de KBO op woensda
agmiddag 266 maart zal Arnold
A
Vostters ( Joris Zorg)
Z
een uite
eenzetting ge
even over Zo
org in de Toe
ekomst in Wi ntelre en nottaris van
Loon
n over het errfrecht.
P&R-zak
ken
- Het vverfilmen van Ons Museum en zuste
er Brekelman
ns verloopt weer
w
voorspoeedig.
5. Bezoe
ek burgeme
eester aan Wintelre
W
22 m
mei 2014
- Zal d
door Piet Coppelmans en
n Jan Luttikh
hold samen met
m de sportc
clubs wordenn georganise
eerd.
6. Divers
sen
- Evalluatie informa
atieavond ov
ver de afvalvverzameling. Voor Wintelrre zijn Guidoo Schenning en Ton
van der Heijden de vertegenw
woordigers i n de klankbo
ordgroep die is samengessteld.
- Brocchure Zelfbeh
heer in de Ke
empen is ron
nd gezonden
n.
- Opschoondag za
aterdag 29 maart.
m
Wordt aan de buurrtschappen overgelaten.
o
- Via P
PR stimulere
en.
- Actiie: Piet Coppelmans
- Buurrtpakket 30km zone is aa
angevraagd.
- Fina
ancieel jaarve
erslag is ontv
vangen.
7. Rondvraag
en omgevin
- Bew
woners wijk Biezenvelden
B
ng hebben n.a.v. klachten
n een brief onntvangen be
etreft het
laten
n loslopen va
an honden en
n het niet op
pruimen van uitwerpselen
n. Nadenkenn over mogelijke
oplossingen.
8. Sluitin
ng
- De vvoorzitter sluit de vergade
ering met de mededeling
g dat de volge
ende vergaddering is geplland op
donderdag 20 maart
m
Ondersta
aande actiep
punten staan
n nog uit het vverleden.
o Evalluatie brandp
preventie
o Buurrtpreventie
o Beho
oud pinautom
maat.

Notulist.
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