Verslag vergadering Stichting Leefbaar W
Wintelre, maa
andag 19 me
ei 2014
Aanwezzig: Karin van
n Esch, Anny
y van Asten, Jan Heuveliing, Henk va
an der Heijdeen, Wim Wilting,
Jan Luttikkhold, Henk van Ham,
Afgemeld: Jan Huijbers, Lobke Kapteijns, W
Wim ten Bosk
ke, Piet Copp
pelmans
Gemeen
nte: Wethoud
der Chris Tönissen.
1. Opening
De voorzzitter opent de
d vergaderin
ng en heet d e aanwezige
en en de pub
blieke tribunee van harte welkom.
w
Verder w
wordt wethou
uder Chris Tö
önissen van harte welkom
m geheten en
n hem het wo
woord gegeve
en.
De wethouder licht de
d inhoud van
n zijn portefe
euille toe.
Plattelandsontwikke
eling,
Milieu, kklimaat en du
uurzaamheid
d,
Ruimtelijke ontwikke
eling en gron
ndzaken/vasttgoed,
Archeologie, cultuurrhistorie en monumenten
m
n,
Natuur e
en landschap
p + daaraan gekoppelde projecten,
Water + daaraan ge
ekoppelde pro
ojecten,
Afval + d
daaraan gekkoppelde pro
ojecten,
Openba
are ruimte,
Tevens d
deelt hij med
de dat hij de “Dorpswetho
ouder “ van Duizel
D
en Wintelre is. In ddeze hoedan
nigheid
kunnen w
wij hem in de
e toekomst mogelijk
m
ontm
moeten.
Het nieu
uwe college heeft
h
enkele speerpunten
n benoemd zoals:
z
-Recreattie fiets en wandelpaden
w
bevorderen.. (Indien economisch mogelijk.)
-Oplossing locatie he
et Centrum en
e pastorie,
-Grote bouw projecte
en aan de “vo
oorkant” insp
praak benutten.
-Participatie een bela
angrijke zaak
k. ( O.a. ook voor de loca
atie het Centrum en pasttorie.)
-Uitbouw
wen / benutte
en Eersel Wa
andelgemeen
nte van het ja
aar. (Wintelre speelt hierrin een actiev
ve rol.)
Leefbaar Wintelre maakt meteen
n van de gele
egenheid geb
bruik om de gewenste
g
fieetspaden lang
gs de
bosrand (Merenweg--Roestenberg) en langs d
de Koemeers
sdijk naar de
e Oirschotseddijk (de Hut) bij de
wethoud
der onder de aandacht te brengen.
Graag no
og voor de vakantie
v
perio
ode een bijee
enkomst voo
or de bewone
ers van de B
Biezenvelden betreft
het verva
angen van de bomen en het mogelijkk aanpassen van het stra
aatbeeld.
2. Versla
ag vergaderring 22 april 2014.
- G
Geen op-of aanmerkinge
a
n.
Actie
epunten:
- Fietspad Slikkdijk via Koemeersdijk na
aar de Oirsch
hotsedijk nog
g niets bekennd.
- T
T.a.v. het fie
etspad langs de bosrand is zowel doo
or de SRE als
s Provincie eeen negatief
a
antwoord ge
egeven met betrekking
b
tott het geven van
v subsidie.
- Buurtpakket 30 km zone is ontvange n maar i.v.m
m. de diverse andere lopeende activiteiten en
het niet lukke
h
en om dit samen met de basisschool te doen voo
orlopig tot na de vakantie
u
uitgesteld.
- Bewijzering vanaf
v
de “ron
ndweg Oerle
e” naar Winte
elre is intusse
en gerealiseeerd.
3. Glasv
vezel
Nog
g niets van be
ekend. Het lijkt dat we h et voor de biinnenring 1 gaan
g
halen, vvoor de buite
enring 2
ziet het er op ditt moment nog
g niet goed u
uit. Velen willen wel maar vinden de aaanlegkosten
n te
duur. Aan Eerse
elverbonden zal worden g
gevraagd een
n nieuwe calculatie te latten uitvoeren
n.
Op 2
26 mei is een
n bijeenkoms
st in de Rosd
doek voor ied
dereen uit Wintelre.
W
(Bije
eenkomst ma
atig bezocht.)
4. Bezoe
ek burgeme
eester aan Wintelre
W
22 m
mei 2014
Is met de be
etreffende verenigingen b
besproken. Ja
an Luttikhold
d en Piet
C
Coppelmanss handelen dit verder af.
vergadering 18 juni.
5. Jaarv
Moge
elijke onderw
werpen:

1

-

Spreektijd Vrijwilligerspu
V
unt gemeente
e Eersel. (To
oelichting doo
or lid Vrijwilliggerswerk)
Mogelijk nieuwe ontwikk
kelingen Koe meersdijk.
Stand van zaken Antenn
ne groep.
Voortgang Kempkeshof.
K
Wintelre blijfft waard om aan te werke
en.
I.v.m. aange
ekondigd vertrek van enkkele leden: Nieuwe leden voor Leefbaaar Wintelre
Piet Coppelm
mans zal zorrgen dat het e.e.a. in Pow
werPoint gep
presenteerd kkan worden.

6. Hoe k
komen we aa
an nieuwe le
eden voor L
Leefbaar Win
ntelre????
Voor besstuur en werkgroepen wo
orden i.v.m. h
het aangekondigd vertrek
k van enkelee leden nieuw
we leden
gezocht..
Het strevven is om de
e buurtschappen zoveel a
als mogelijk te
t laten verte
egenwoordiggen.
Mogelijkk dat de nieuw
we wijk Koem
meersdijk be
elangstelling heeft. Zal wo
orden nageg aan.
Nogmaa
als het verzoe
ek aan alle le
eden om me e te denken..
7. Mededelingen uitt de werkgro
oepen.
Recreattie:
- We zijn Wandelgemeente van het ja
aar (2014) ge
eworden.
- Verder word
dt er nog gew
werkt aan de
e recreatieve fietspaden.
- Film wijkzusster is in de maak.
m
- Landinrichting gevraagd
d naar een re
evisie kaart om
o duidelijk aan
a te kunneen geven waar wel en
niet langs de “loop” gew
wandeld kan w
worden.
Verkeerr:
- Nogmaals wordt
w
de aandacht gevraa
agd voor de hier en daarr in slechte sttaat zijnde
voetpaden. In Wintelre
- Slechte staa
at van Kloostterstraat en W
Willibrorduss
straat in het algemeen.
a
Beide onderrwerpen worrden tijdens h
het halfjaarlijjks gesprek met
m de gemeeente meege
enomen.
- Voetpad Ke
erkstraat naar Koemeersd
dijk wordt op
p korte termijn
n aangelegd .
Wonen:
- 28 mei is op
p het gemeen
ntehuis een bijeenkomst Woonvisie Hieraan
H
zal w
worden deelg
genomen
door de lede
en van de Woongroep.
W
Zorg en Welzijn:
- Voor de An
ntennegroep is op 3 juni e
een eerste bijeenkomst gepland.
g
- De eerste in
ndicatie t.a.v. de enquête
e is dat deze positief uitva
alt voor Kem pkeshof “nie
euwe”
stijl.
- Voorlichting
g drank en drrugs gebruik voor school en jongeren loopt.
(Enkele oud
ders hebben gereageerd dat er weinig
g bekend is gemaakt
g
datt er bijeenkom
msten
waren. Ookk vindt men dat
d te weinig gebruik is ge
emaakt o.a. Twitter om dde jongeren te
bereiken.)
- Bibliotheek gaat naar we
ens.
PR
- Bericht Huiffkarrentocht door de Heriindelingscom
mmissie op zaterdag 14 juuni.
8. Divers
sen / ingekomen stuk
kken.
- Diverse mails (Zijn reeds doorgestuu
urd)
- Brochure Ha
andreiking armoede prob
blematiek.  Naar Anten
nnegroep.
- Uitnodiging Openingsroute Beleef de
e Kempen 27 mei a.s.
9. Rondvraag
- H
Henk van Ha
am: Hoe staa
at het met de
e pinautomaa
at. ? Actie moet
m
nog geebeuren.!
- W
Wim Wilting: Glasbak Pastoor v.d. H eijdenstraat. Geïsoleerd,, hoe staat heet met de me
etingen?
ng
9. Sluitin
De voorzitte
er sluit de ve
ergadering m
met de meded
deling dat de
e volgende veergadering een
e
openbare iss en wel op woensdag
w
18
8 juni a.s. Dit is tevens on
nze Jaarverggadering.
Notulist.
Henk van der Heijden

2

