Verslag vergadering Stichting Leefbaar W
Wintelre, dins
sdag 16 sep
ptember 20114
Aanwezzig: Karin van
n Esch, Anny
y van Asten, Jan Heuveliing, Wim Wilting, Henk va
van der Heijden,
Jan Kruit,, Jan Luttikho
old
Afgemeld: Jan Huijb
bers, Lobke Kapteijns,
K
W
Wim ten Boske, Henk van
n Ham, Piet Coppelmans
s
Gemeen
nte: N.a.w.
Gast: To
on van der Heijden
H
ening
1. Ope
De vvoorzitter ope
ent de vergadering en he
eet de aanwe
ezigen van harte welkom .
ag openbare
e vergaderin
ng 18 juni 2 014
2. Versla
- Ge
een op -of aa
anmerkingen
n. Het versla g wordt goed
dgekeurd me
et dank aan dde samenste
eller.
Ja
ammer dat de
e belangstelling voor de openbare bijjeenkomst la
aag was.
He
et verslag za
al nog naar Chris
C
Tönisse
en gestuurd worden.
w
Versllag vergade
ering 18 augustus 2014
- Ge
een op- of aa
anmerkingen
n.
- Ee
en belangrijkk punt was da
aar de bestrijijding van de
e rattenplaag. Onduidelijkk is hoe de siituatie nu
is.. Mariëlle zall bij de geme
eente, Jan Sm
mulders en de
d heer Lavrijsen, de situuatie navrage
en. Wij
zu
ullen navraag
g doen bij Eric Beex en M
Martien Roos
sen de initiatiefnemers vaan toen.
epunten c.q.. naar aanleiding van ve
ergadering 18 augustus
s 2014:
Actie
- Fietspad Slikd
dijk via Koem
meersdijk naa
ar de Oirscho
otsedijk nog niets
n
bekendd. Mogelijk ka
an een
nie
euwe aangepaste kaart van
v de herin deling hier uitkomst
u
geve
en of de pad nog van de
ge
emeente is en
e als fietspad is aangege
even. Opgem
merkt wordt dat als nu dee kavelruil do
oorgaat
en
n de gronden
n aan de aan
nliggende eig
genaren word
den toegewe
ezen het moeeilijker zal zijn om in
de
e toekomst een
e fietspad te
t realiseren . De gemeen
nte moet als grondeigenaaar van het
vo
oormalige fietspad zorgen
n dat de gron
nden hiervoo
or beschikbaar blijven. Err zal een form
meel
ve
erzoek aan de
d gemeente worden geriicht.
Acttie: Jan Heuveling en Heenk van derr Heijden
T.a.v. het fietsspad langs de
e bosrand is zowel door de SRE als Provincie
P
ee n negatief an
ntwoord
ge
egeven met betrekking
b
to
ot het geven van subsidie
e. Nagegaan wordt nog ddoor de
ve
erkeerswerkg
groep hoe de
e Herinrichtin
ng hier wordtt uitgevoerd wat
w het huidiige zandpad betreft.
Mogelijk zijn er
e dan weer mogelijkhede
m
en.
Actie: V
Verkeers We
erkgroep
- Bu
uurtpakket 30 km zone is
s ontvangen. Na de vakantie zal samen met de baasisschool dit project
op
pgepakt word
den. Dit word
dt in de verga
adering van de Verkeers Werkgroep op 1 oktober
be
esproken.
3. Inve
entarisatie onderwerpen
o
n werkgroep
pen:
Werk
kgroep recre
eatie:
- De
e houten stra
aatnaambord
den in het bu
uitengebied kunnen
k
terug
ggeplaatst woorden. Duide
elijk moet
zijjn dat ze er eerst
e
ook waren. Aangezzien geen hou
ut maar meta
alenborden ddoor de gemeente
teruggeplaatstt worden zulllen Piet en K
Karin nog uitz
zoeken hoe de
d situatie prrecies is.
Actie: Karin
n van Esch een Piet Coppelmans
- Met betrekking
g tot het plan
n van “de Vellden”kan me
eegedeeld wo
orden dat opp 30 septemb
ber om
19
9.00 uur een bijeenkomstt voor de bew
woners word
dt georganise
eerd om de pplannen te be
ekijken
en
n toe te lichte
en. Inspraak is op dat mo
oment mogellijk. Het proje
ect “De Veldeen” is het roo
oien en
terugplaatsen van bomen in Kempkesvveld, de Biez
zenvelden, Heiveld,
H
en B untveld.
- Op
p maandag 29
2 septembe
er is vooraf e
een overleg met
m Leefbaarr Wintelre. Aaanvang 17.0
00 uur.
- De
e geluidsmettingen met betrekking tott de glasconttainer zijn be
eschikbaar geesteld.
De aa
anwezigen hebben
h
hier en
e daar opme
erkingen ove
er het rapporrt. Verder zijnn we van me
ening dat
de
e oplossing niet
n gezocht moet worden
n in het verplaatsen van de glasbak m
maar we het moeten
zo
oeken in een betere kwaliteit, minder geluid make
ende, glasbak
k. Het verplaaatsen van de
gla
asbak is een
n dure zaak en
e elders op dat pleintje is geen plaatts zonder afbbreuk te doen aan
he
et pas ingericcht pleintje. Het
H probleem
m bij de bron aanpakken. Een van de voorstellen is om
-

1

ee
en sticker op de containe
er te plaatsen
n om het glas
s alleen te sttorten tussenn b.v. 08.00uur en
20
0.00 uur. Dit zal ook in he
et Blaaike ge
ecommunicee
erd worden. Belangrijk iss ook hoe de
errvaringen van
n de mensen
n in de buurt zijn.
Acttie: Jan Heuveling en Heenk van derr Heijden
- De
e wildroosterrs op de Oos
stelbeersedijkk zijn aangep
past. Op het fietspad zijnn roosters me
et
kle
einere afstan
nden geplaattst. Op de rijw
weg zijn de roosters
r
vastt gemonteerdd.
- 16
6 oktober bije
eenkomst wa
andelgemeen
nte Eersel.
- He
et bijwerken van de kaarten n.a.v. de
e “ruilverkave
eling” loopt.
- He
et maken van een film va
an “de Zusterr” is (na een korte onderb
breking wegeens diverse
om
mstandighed
den) weer hervat.
Werk
kgroep Won
nen:
- He
et nieuwe pla
an van Koem
meersdijk is n
nog niet vasttgesteld. We zullen navraaag gaan doe
en hoe
de
e situatie nu is. We zijn van mening d
dat er een pla
an moet kom
men om actieff te werven. Na te
ga
aan is ook off er wellicht een
e nieuwe g
groep starters kan worden geworven die dan zo nodig
n
bu
uiten de woningstichting om
o een plan
n opzet.( Mog
gelijk kan ook
k met betrekkking tot senioren
zo
oiets opgezett worden.). Op
O korte term
mijn zal de we
erkgroep in overleg
o
gaann met de wetthouder
en
n betreffende
e ambtenaar om de moge
elijkheid te onderzoeken het plan zoddanig in te vu
ullen dat
de
e percelen panklaar
p
ligge
en voor bela ngstellenden
n.
Actie: Werkgroep
p Wonen.
Werk
kgroep zorg
g:
- De
e voorgenom
men veranderingen bij Ke
empkeshof gaan vooralsn
nog niet doorr. Er zou te weinig
w
drraagvlak zijn volgens de woningsticht
w
ting. De verg
gadering betrreurt dit en beeschouwt he
et als een
ge
emiste kans voor
v
Wintelre
e.
He
et feit dat 2/3
3 van Wintelrre wel voor e
een veranderring van Kem
mpkeshof alss dagopvang en
be
ewoning door bewoners met
m een zorg
gindicatie zie
en, vinden we
e belangrijk ggenoeg om een
e
ge
esprek met de
d gemeente te organiserren. Leefbaa
ar Wintelre is van meningg dat hier duidelijk
ee
en verantwoo
ordelijkheid van
v de geme
eente in het kader
k
van de
e nieuwe WM
MO ligt.
Acttie: Werkgro
oep Zorg en
n Welzijn.
- An
ntennegroep
p (ca. 10 pers
sonen) zal eiind septembe
er de cursus afronden enn in oktober starten.
s
- Err zal in Het Blaaike
B
een oproep
o
worde
en gedaan voor vrijwillige
ers voor het vverrichten va
an hand
en
n spandienstten. (Buurtzo
org samen m et Profession
nele zorg.)
- Bijeenkomsten
n (on)verantw
woord alcoho
ol en drugsgebruik lopen.
kgroep verk
keer:
Werk
- Onduidelijkheiid is er waar de weg naarr Oirschot nu
u wordt afges
sloten. Bij dee gemeente wordt
w
na
avraag gedaa
an om dit duidelijk te krijg
gen van de gemeente
g
Eindhoven. Hieerover is op dit
moment nog niets
n
te vertellen. Er zal o
opnieuw bij de gemeente Eindhoven nnavraag worden
edaan.
ge
Actie: Heenk van der Heijden.
- De
e Werkgroep
p Verkeer komt op korte ttermijn bijeen
n om diverse
e onderwerpeen te beprek
ken.
Hiierbij denken
nd aan: De onderwerpen die met de gemeente
g
zijn besprokenn tijdens onze
e
ve
ergadering affgelopen juni en waarop tot op heden
n nog geen actie
a
is geweeest.
Ve
erder bespre
eken we het 30km
3
zone p
pakket hoe we
w dat gaan invoeren gezzamenlijk me
et de
ba
asisschool.
Da
aarnaast staat ook de uittvoering bezu
uiniging straa
atverlichting op het progrramma.
Aan alle werkgroepe
en wordt gevrraagd om vo
oor 2015 een begroting va
an de kostenn aan te geve
en.
Indien ge
een extra uittgaven te verrwachten zijn
n wordt de be
egroting van voorgaandee jaren gebru
uikt.
4. Op zzoek naar Nieuwe Leden:
Een ieder wordt uitdrukkelijk
u
gevraagd
g
om
m hier aandac
cht aan te be
esteden.
Zowe
el Henk van der
d Heijden als
a Jan Heuvveling geven aan op term
mijn te gaan sstoppen als lid van
Stichtting Leefbaa
ar Wintelre. Mogelijk
M
dat zzij wel lid willlen blijven va
an een van dde werkgroep
pen.
Verva
anging moet dus gezochtt worden bij jjongeren en,, i.v.m. de tijd
d die het tochh wel kost, bij
b enkel
“oude
eren” die nog
g wat tijd voo
or de gemeen
nschap over hebben.
5. Jaarrlijkse ontmoetingsdag.
Men stelt voor dit eind oktobe
er / novembe r te doen. Err zullen een aantal
a
data vvoorgesteld worden.
w
Voorg
gesteld word
dt om dit met alle leden e
en werkgroep
pleden te doe
en. Er zal gekkeken worde
en of de
avond
d niet anderss kan worden
n ingevuld om
m zodoende de kosten la
aag te houdeen.
Acttie: Jan Heuveling en Heenk van derr Heijden

2

6. Med
dedelingen / Rondvraag
g.
- Diiverse mailtje
es: Dorp van
n de Toekom st 12 oktobe
er zal worden
n bezocht dooor Guido Sch
henning.
- Sa
amenredzaamheid 25, 30
0 septemberr en 2 oktobe
er??
- Bo
ord Ommetje
es Vennetjes
sroute is tijde
ens de kermis
s vernield. Wim
W Wilting zzal het repare
eren.
- Ho
oe staat het met onze pin
nautomaat.? Er zal een brief
b
naar onz
ze Rabobankk Eindhoven
n/
Ve
eldhoven wo
orden gestuurd met het ve
erzoek de pinautomaat in
n Wintelre tee laten staan..
A
Actie: Jan Heuveling
een medewe
- W
Werkgroep Zo
org en Welzijn: GOW wil e
erker voor he
et voeren z.gg.
“kkeukentafelge
esprekken” Dit
D verzoek zzou ook aan de
d KBO gericht zijn. Zal bbij de KBO worden
w
na
agevraagd.
A
Actie: Jan Heuveling
- Affvalverwerkin
ng nieuwe stijl. Ton van d
der Heijden licht toe dat de
d Kempenggemeenten op
o 4
se
eptember bije
een zijn geweest. Er is diie avond ged
discussieerd over de voo r en tegens van
v de
ve
erschillende systemen
s
in de diverse g
gemeentes en
e kerkdorpen. Het verslaag hierover is
s nog
nie
et binnen.
- Bladbakken worden
w
op 24 september g
geplaatst.
- Ra
attenplaag probleem is nog
n niet opge
elost. Bewoners vragen om
o alert te bllijven.
- Da
aar we van de
d gemeente
e t.a.v. het ge
ebruik van he
et voormalig parkeerterreein van disco
o
’t C
Centrum in onze
o
optiek een
e onjuist a
antwoord heb
bben gekrege
en, wil Leefbbaar Wintelre
e via een
exxterne advise
eur informatie
e verzamele n over het in
n onze ogen, en die van dde aanwonen
nde
bu
urgers, oneig
genlijk gebruik van het pa
arkeerterrein om deze on
ngewenste ssituatie opnie
euw bij de
ge
emeente aan
n de orde te stellen.
s
7. Sluitting
De voorzzitter dankt een
e ieder voo
or hun aanwe
ezigheid en sluit
s
de verga
adering met de mededeling dat
de volge
ende vergade
ering wegens
s de herfstva
akantie niet is op woen
nsdag 22- m
maar op woe
ensdag
29 okto
ober.

Notulist.
Henk van der Heijden
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