Verslag van de jaarrvergadering
g van 18 jun
ni 2014.
1. De voorzitterr opent de ve
ergadering e
en heet allen hartelijk welkom.
In 2013 is err geen echte jaarvergade
ering gewees
st. Wel zijn err diverse
iinformatiebije
eenkomsten geweest. He
et jaar 2013 stond vooral in het tekenn van de afro
onding
vvan het dorp
psontwikkelin
ngsplan 1e fa se en de ops
start van de 2e fase van ddit plan. In dit jaar
h
hebben we ook
o afscheid genomen va
an William va
an Loon en Tonnie
T
van G
Gestel. Tonnie heeft
d
daarbij begin
n 2014 nog de
d gemeente
elijke speld va
an verdienste ontvangenn. Eind 2013 is ook
h
het besluit ge
enomen om de vergaderringen van Le
eefbaar Winttelre voortaaan openbaar te doen
zzijn. Iedereen is dus welk
kom.
2. Madeleine Velthuizen
V
do
oet hierna uittleg over het werk van Ste
eunpunt Vrijw
willigerswerk
k Eersel.
De vacaturebank, maatschappelijke sstages, beurrsvloer Eerse
el, vrijwilligers
rsavond,
vvrijwilligersorganisatie va
an het jaar, in
nformatieverrstrekking, en
n de website
w
www.eersel.nl/vrijwilligerrswerkeersel//. De informa
atie gaat dan
n over verzekkeringen, currsussen
e
en subsidie enzovoort.
e
Ook
O subsidie voor burgera
activiteit gezond Eersel iss mogelijk. De
D KBO
W
Wintelre hee
eft hiervoor o.a.
o subsidie ontvangen.
2.A. Aangezien momenteel
m
sprake
s
is van
n een rattenp
plaag is er infformatie van uit de
g
gemeente ho
oe dit nu en in
i de toekom
mst aan te pa
akken. De heer van Vroonnhoven en de heer
L
Lavrijsen gevven uitleg ov
ver de aanpa
ak van de bes
strijding. De gemeente zaal algemene
iinformatie ve
erstrekken aa
an alle burge
ers. De bestrrijding zullen ze echter allleen doen bijj de
o
openbare ruiimten. De inw
woners zelf m
moeten op eigen erf zorg
gen voor de bbestrijding. Hiervoor
H
iis samenwerrking nodig. De
D heer Lavrrijsen zal bes
schikbaar zijn voor advieezen. De kosten
zzullen door de
d inwoners zelf
z betaald d
dienen te wo
orden. Proble
emen kan meen bij de gem
meente
m
melden. Huiss aan huis za
al een inform
matiebrief worden gestuurrd.
3. De werkgroe
epen hebben
n een eigen p
presentatie:
A
A. De werkkgroep wonen
n memoreertt aan de bou
uw van de sta
arters en dooorstroomwon
ningen
waarvan
n de start uite
eindelijk is ge
eweest in 2013. De afbou
uw hebben w
we rond Carn
naval
2014 gezien. Ook de
e huurwoning
gen zijn nu klaar en bewo
oond. In verbband met de
woningccrisis stagnee
ert de verderr bouw. Het seniorenhofje
s
e kan daardooor ook nog niet
n
doorgaan. Volgens de
d woningenq
quête is er wel
w belangste
elling op kortte termijn voo
or een
achttal senioren
s
huurwoningen m
maar de woningstichting heeft
h
momennteel niet de
middelen
n. Andere mogelijke
m
inve
esteerder vra
agen een iets
s ander plan . Momenteel is de
gemeentte hiermee bezig.
b
Hopelijjk kan dit direct na de vakantie gepreesenteerd wo
orden.
B. De werkkgroep verkee
er heeft in he
et DOP het een
e en anderr gerealiseerrd. Er is toch nog het
een en ander
a
te doen. Onveilige situaties blijv
ven de aandacht houdenn en dat is na
atuurlijk
ook een steeds terug
gkerend onde
erwerp. Aandacht is er zeker voor beetere en mee
er
voetpade
en. En bewu
ust maken da
at parkeren op
o deze paden niet kan. Alle kruising
gen
gelijkwaa
ardig maken. Bewust om
mgaan met de
e 30 km zone
e ook door dde eigen inwo
oners. En
dit jaar ook
o vooral de
e openbare vverlichting oo
ok in het buite
engebied zov
oveel mogelijk laten
branden.
C
C. De werkkgroep recrea
atie is druk b
bezig gewees
st met het pro
oject wandellgemeente 2014. En
dit is me
et succes geb
beurd. Het be
ericht is binn
nen.
De inrich
hting van de “Velden” kom
mt eraan. No
og dit jaar komt daar een informatieav
vond
over mett inspraak mogelijkheden
n. Volgend ja
aar volgt dan de realiserinng.
Ook is er nog overleg
g over de pla
aatsing van de
d glasconta
ainer. Met na me de
geluidso
overlast heeftt hierbij de aa
andacht, Lee
efbaar Winte
elre wil graagg de vergelijk
king van
de geluid
dsmeting in Wintelre
W
en K
Knegsel.
Verder aandacht
a
voo
or terugkeer van het fietspad bij Koem
meersdijk.
En een mogelijk
m
fiets
spad langs d e bosrand va
anaf de Mere
enweg.
D. Vanuit de werkgroep
p zorg is er a andacht voo
or het project Ketenzorg.
Ketenzo
org is het op elkaar
e
afstem
mmen van de
e Profession
nele zorg en vrijwillige zo
org. De
oprichtin
ng van de An
ntennegroep is aan de ord
de. De groep
p is er op gerricht signalen
n vanuit
de bewo
oners op te pakken en da
aar actie op te laten onde
ernemen of tee onderneme
en. De
bibliothe
eek is duidelijjk. Verder is er aandachtt en voorlichting voor het alcohol en
drugsbeleid. En natu
uurlijk is er he
et project Ke
empkeshof Nieuwe Stijl. D
De enquête wijst
w uit

1

v
is
i van het cre
eëren van da
agopvang in de huidige rrecreatieruim
mte van
dat 2/3 voorstander
Kempkeshof. 1/3 is daar
d
tegen. V
Vooral het ve
erdwijnen van de biljarts iis hierbij een
n moeilijk
punt. Vo
oor de andere
e activiteiten lijkt er plaats te blijven binnen
b
Kemppkeshof. Mog
gelijk dat
het eetpunt
verplaatsst dient te wo
orden naar h
het gemeenschapshuis. Op
O 10 juli is hhierover een
informatiebijeenkoms
st voor de be
ewoners, bes
stuur Kempk
keshof en vriijwilligers van
Kempkeshof. Dit is een
e aangeleg
genheid van Joriszorg, woningstichtinng de Zalighe
eden en
de geme
eente. Afgesproken is da t leefbaar Wintelre
W
daar niet bij zal zijjn.
Vanuit de vergaderin
ng waren er iinstemmende
e opmerkingen maar ookk met name vanuit
v
een groe
ep biljarters geluiden
g
die geen verand
deringen wen
nsten van Keempkeshof.
4. De notitie “W
Wintelre blijft waard om aa
an te werken
n” is de leidra
aad waarmeee we de 2e Fase
F
van
h
het dorpsonttwikkelingsplan in gaan. D
De notitie sta
aat op het Web
W en is daaarna te lezen. De
ttoekomstige plannen van
n de diverse werkgroepen zijn hierin vermeld.
v
Eenn ieder kan hierop
h
de
o
op- en aanm
merkingen ind
dienen. Kome
end jaar zal er zeker wee
er een dorpssraadpleging
p
plaatsvinden
n om te bezie
en of nog ste
eeds de goed
de koers wordt bewandelld. En of er nieuwe
n
o
onderwerpen
n zijn die de aandacht vra
agen.
5. O
Om een goe
ede afspiegeling te zijn va
an ons dorp is
i het nodig dat
d er nieuwe
we leden bijko
omen in
d
de stichting en
e in de dive
erse werkgro
oepen. Graag
g hebben we ook dat allee buurten zijn
n
vvertegenwoo
ordigd. Enkele leden heb
bben al te ken
nnen gegeve
en dat ze eenn leeftijd heb
bben
b
bereikt waarrbij het gebru
uikelijk is dat het stokje wordt
w
doorgeg
geven.
6. Er wordt een
n korte toelichting gegeve
en op het fina
anciële verslag over
2
2013.vergad
derkosten 880 euro, publiicaties 194 euro,
e
bibliothe
eek 142 euroo en bestuurrskosten
6
644 euro. To
otale uitgaven van 2.167 euro. De ink
komsten ware
en 2500 euroo van de gem
meente,
5
53 euro van de bibliothee
ek en 98 eurro aan rente. Totale inkom
msten 2652 eeuro. Een po
ositief
rresultaat duss van 485 eu
uro. De reserrve is op 31 december
d
no
og 6039 euroo. De gemeente gaat
e
echter voor 2014
2
en verd
dere jaren de
e subsidie ink
krimpen. Een
n van de aa nwezigen vin
ndt het
vvreemd dat nu
n er in de to
oekomst mee
er verwacht wordt
w
van de
e Dorpsradenn dat hierop bezuinigt
g
gaat worden
n. Met het voo
oruitzicht datt de kosten zullen
z
stijgen
n zal de reserrve de kome
ende
jjaren zeker nodig
n
zijn. De
e jaarstukken
n zijn op 22 april door de
e kascommisssie bestaand
de uit Jo
Hoeks en Gu
uido Schenning gecontro
oleerd en in orde
o
bevonde
en. De vergaadering gaat akkoord
m
met de jaarsstukken over 2013 en verrleend de pen
nningmeeste
er decharge.
7. V
Voor het jaar 2014 wordtt als kascom
mmissie benoemd Guido Schenning
S
e n een nog te
e
b
a
perso
oon.
benoemen andere
8. Met betrekking tot de gla
asvezel is de verwachting
g dat het doo
orgaat maar eer is nog gee
en
d
definitief bessluit. En voorr het buitenge
ebied is het ook nog onzeker hoeveeel er nu werkelijk
b
betaald dient te worden. Al met al zijn
n wij niet gelukkig met de
e gang van zzaken. Iedere
een kan
a
aansluiten maar
m
tegen welke
w
prijs.

9. Rondvraag. Hier aandacht voor de brrand van de panden die bewoners vaan het Kekke
eneind
heeft getroffe
h
en. Er zijn no
og wel enkel e leermomen
nten wordt duidelijk.
O
Overigens iss men over het algemeen
n wel tevrede
en over de aa
anpak van dee ramp.
10. Hierna sluit de
d voorzitter de vergaderring met dank voor de op
pkomst en dee deelname aan
a de
d
discussies. En
E we rekene
en weer op a
aller medewe
erking in de rest
r
van 20144 en natuurliijk 2015.
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