Verslag vergadering Stichting Leefbaar W
Wintelre, don
nderdag 20 maart
m
2014
Aanwezzig: Karin van
n Esch, Hen
nk van der He
eijden, Jan Luttikhold,
L
Wim
W ten Boskke
Piet Cop
ppelmans, An
nnie van Aste
en, Jan Heuv
veling sluit la
ater aan.
Afgemeld: Jan Huijbers, Lobke Kapteijns, M
Marianne Sch
hippers, Wim
m Wilting
Gemeen
nte: Mariëlle Voermans afgemeld.
a
1. Opening
I.v.m. afw
wezigheid va
an Jan Heuveling neemt Henk van de
er Heijden de
e taak van vooorzitter waa
ar.
Alle aanw
wezigen inclusief de pub
blieke tribune
e (3 personen
n) worden we
elkom geheteen.
ag vergaderring 19 febru
uari 2014.
2. Versla
Na corre
ecties komt het
h verslag op
p de website
e.
komen berichten.
3. Ingek
d Vessem.
- Uiitnodiging Ja
aarvergaderin
ng Dorpsraad
- No
ominatie Eerrsel Wandelg
gemeente 20
014
- Sttichting Kiem
mkracht: Prijs voor bijdrag
ge aan ontplo
ooiingsmogelijkheden Keempische Jon
ngeren.
- Pe
ersbericht ge
emeente Eerrsel: Eersel o
op weg naar een inclusiev
ve Samenlevving. (PMB)
- La
andelijk Opscchoondag za
aterdag 29 m
maart.  An
nnie van Aste
en zal schooll vragen of dit
d iets is
vo
oor groep 7 en
e 8.
- Evvaluatie bijee
enkomst nieu
uwe wijze va
an afvalverza
ameling. De eerste
e
berichhten zijn posiitief.
Affval wordt go
oed gescheid
den. Mogelijkk dat opbreng
gst rest afval zo laag woordt dat het contract
met de verwerrker in gevaa
ar komt. (Zie tekst Eindho
ovens Dagbla
ad.) Voor heet overige voldoet de
inzzameling / sccheiding aan
n de verwach
hting. Begin april
a
komt de
e Klankbordggroep (voor Wintelre
W
To
on van der Heijden
H
en Gu
uido Schenn
ning ) bij elkaar. Daarna zal
z het resultaaat voor het eerste
kw
wartaal bekend worden gemaakt.
g
- Uiit het aanwezzige publiek komt het verrzoek om de carnavals re
esten ( verooorzaakt door de
sn
nippers en pa
apier tijdens de optocht) tijdens de landelijke opsc
choondag te laten opruim
men. Ook
wo
ordt het verzzoek gedaan om de organ
nisatie, KOK
K, te verzoek
ken het makeen van “troep
p” tijdens
de
e optocht te verbieden.
v
( Is door Anniie van Asten met de voorrzitter van heet KOK besprroken en
za
al door hen in
n de volgend
de vergaderin
ng worden meegenomen
m
n.)
ering Dorpsrraden, Leefb
baarheidsgrroepen en WMO
W
adviessraad.
4. Notitie positione
- De
e aanwezige
en herkennen
n zich er in e
en kunnen zic
ch daarin goe
ed vinden.
oepen.
5. Mededelingen uitt de werkgro
Recreattie:
- He
erinrichting (Reconstructieplan) is m et Dienst Landelijk Gebe
eid (DLG) bessproken. De lawaai
makende en gevaarlijke
g
fa
aunapasagess zijn besprok
ken. Deze worden nog beewerkt. Verd
der zijn
de
e wandelrouttes en de beperkingen hi er en daar ( wegens rech
hterlijke uitsppraken) besp
proken.
zijjn aan de ord
de geweest. Een mogelijkk fietspad lan
ngs de bosra
and valt niet in het
re
econstructiep
plan.
He
et huidige aa
anwezige gro
oen blijft beh ouden. Nieuwe aanplant wordt i.v.m.
co
ompensatiere
egeling door Defensie be
etaald.
meente van het jaar.
- W
We zijn nog in
n de race voo
or Wandelgem
- He
et fietspad wat
w vroeger la
angs de bom
men van de Slikdijk
S
naar de
d Oirschots edijk (Hut) lie
ep is niet
terug te vinden
n in het reconstructieplan
n. Karin van Esch zal dit navragen.
Acctie: Karin van
v Esch
Verkeerr:
- He
et gewenste fietspad lan
ngs Grootme
eer naar Halfm
mijl of langs de bosrand zzal door gem
meente
en
n Provincie niet
n worden uitgevoerd.
u
W
We kijken nog
g naar verde
er mogelijkheeden.
Actie: Heenk van derr Heijden
- W
Wens voor een fietspad va
an af Koeme ersdijk naar sloperij d’n Bliek
B
(Aansluuiting Oirscho
otsedijk).
Mogelijk in sam
menhang me
et plan Koem
meersdijk??? Is aan geme
eente doorgeegeven. Voo
orlopig
no
og geen mog
gelijkheden.

1

-

Eind april / beg
gin mei zal gestart
g
worde
en met het vo
oetpad vanaf de Kerkstraaat naar de
Ko
oemeersdijk..
N..a.v. het afwiijzend berich
ht om een bu
ushalte te rea
aliseren op de randweg vvan Oerle, op
p de
krruising met de Biemeren. Is deze wen
ns voorlopig van de baan
n
Openbare Verrlichting is be
esproken in d
de gemeente
eraad. Het vo
oorstel is mett een Amend
dement
aa
angenomen. We wachten
n het antwoo
ord en uitslag
g maar even af. (Intussenn is een afspraak
ge
epland met wethouder
w
P. vd Bliek en ambtenaar J.
J Smulders om dit op doonderdag 10 april met
de
e Verkeerswe
erkgroep te bespreken.)
b
Bo
omen overlast in de Biez
zenvelden en
n omgeving zal
z opnieuw aan de gem eente worde
en
do
oorgegeven.
Aktie: Heenk van der Heijden.
Bu
uurtpakket 30km wordt op woensdag
g 9 april afgelleverd.

-

-

-

Wonen:
- Diinsdag 25ma
aart overleg over
o
de 3 aa
angeboden plannen om een
e mogelijkee nieuwe invulling te
ge
even aan hett Seniorenho
of en de daarrnaast gelege
en Ruimte vo
oor Ruimte ppercelen.
- W
Werkzaamhed
den aan de in
nfrastructuurr op de Koem
meersdijk zijn
n gestart.
Zorg en Welzijn:
- De
e Antennegroep is bijeen
n geweest. W
Wordt verder met de gemeente besprooken om ideeën /
aa
anvullingen te krijgen. Ve
ervolg stap iss de behoefte
e / ontwikkelingen in te vuullen. Een ee
erste
sta
ap zou kunnen zijn om een Alleensta
aande groep in het dorp op
o te richten..
- Ha
andhaving alcohol- en drrugs gebruik 12-16 jarige
e, 16-20 jarige en ouderenn zijn als doe
elgroep
ge
edefinieerd.
- Prrojectplan Da
agopvang in Kempkesho
of is door Joriis Zorg en Zu
uidzorg gescchreven en
ge
epresenteerd
d.
- Ovverleg Kemp
pkeshof gaat gestaag verrder. Overleg
g en commun
nicatie blijft zzeer noodzak
kelijk.
- KB
BO heeft aan
ngegeven he
et plan van Z
Zorg in Kemp
pkeshof te on
ndersteunen..
- Err zal een uitle
eg over de plannen in Ke
empkeshof in het Blaaike
e en op www
w.wintelre.info
o
ge
eplaatst word
den waarin wordt
w
uitgeleg
gd wat de be
edoelingen zijn. Tevens zzal daarin gevraagd
wo
orden om miiddels een an
ntwoord te re
eageren wat men vindt va
an de planneen. Getracht zal
wo
orden hierdo
oor een draag
gvlak voor de
e plannen te krijgen.
- De
e Bieb loopt naar wens.
PR
-

Geen bijzon
nderheden be
ehoudens bo
ovengenoem
mde aankondiging.
Henk van de
er Heijden sttopt met inga
ang van aprill als lid van de
d PR-werkggroep.

6. Bezoe
ek burgeme
eester aan Wintelre
W
22 m
mei 2014
Is met de
e betreffende
e vereniginge
en besproke
en. Nagenoeg
g rond. Jan Luttikhold
L
enn Piet Coppellmans
handelen
n dit verder af.
a
7. Divers
sen
- Financieel jaarverslag 2013 wordt goed
d bevonden.. Gevraagd wordt
w
om dit nog door een
ka
ascontrole te laten bevestigen. Kasko
ommissie bes
staat uit: Jok
ke Hoeks (20012 en 2013)) en
Guido Schenn
ning voor 201
13 en 2014.)
- Algemene Verrgadering Leefbaar Winte
elre wordt ge
epland op wo
oensdag18 juuni 2014.
Mogelijk dat we
w dan de nie
euwe invullin
ng Seniorenh
hof en omgeving klaar heebben.
- Ge
evraagd worrdt om uit te kijken
k
naar n
nieuwe leden
n voor Stichting Leefbaarr Wintelre. Ja
an
He
euveling en Henk
H
van de
er Heijden ge
even beiden aan op termijn hun werkzzaamheden te gaan
ve
erminderen. Jan
J wil de co
ombinatie va
an waarneme
end voorzitter, secretaris en penningm
meester
ve
erminderen naar
n
maximaal een functiie. Henk wil het
h voorzitten
n van de werrkgroep Verk
keer en
he
et notuleren van
v de verga
aderingen sto
oppen. Wil voorlopig
v
nog
g wel lid blijveen van Leefb
baar
W
Wintelre.
- He
eropening Bo
osschuur gepland op 6 ju
uli a.s.
- I.vv.m. het draa
aien van de vliegroute
v
(tu
ussen Wintelrre en Vessem
m) wordt in W
Wintelre mee
er
ovverlast van het vliegverke
eer ervaren.

2

-

De
e glasbak in de Pastoor van
v der Heijd
denstraat is geprepareer
g
d zodat dezee minder law
waai zou
moeten maken
n. Even afwa
achten hoe d
de beleving en
e meting uitv
valt.
Na
a contact me
et de brandw
weer betreffen
nde de open dag in 2013
3 zijn onze oppmerkingen
do
oorgegeven en
e is deze da
ag door hen zelf geëvalu
ueerd.

8. Rondvraag
- Va
anaf de publieke tribune wordt voorge
esteld om bv
v niet gekoze
en raadsledeen te vragen om deel
te nemen in Le
eefbaar Winttelre. Mogelijjkheid zal wo
orden bespro
oken mits er geen politiek
ke
be
elangenversttrengeling pla
aats vindt.
ng
9. Sluitin
De voorzzitter sluit de
e vergadering
g met de med
dedeling dat de volgende
e vergaderingg is gepland op
dinsdag
g 22 april
Ondersta
aande actiep
punten staan
n nog uit het vverleden.
- Be
ehoud pinautomaat.
Notulist.
Henk van der Heijden
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