Verslag vergadering Stichting Leefbaar W
Wintelre, dins
sdag 22 apriil 2014
Aanwezzig: Karin van
n Esch, Hen
nk van der He
eijden, Wim
m ten Boske, Wim Wiltingg
Piet Cop
ppelmans, An
nnie van Aste
en, Jan Heuv
veling , Henk
k van Ham
Afgemeld: Jan Huijbers, Lobke Kapteijns, M
Marianne Sch
hippers, Wim
m Wilting, Jann Luttikhold
Gemeen
nte: Mariëlle Voermans afgemeld.
a
1. Opening
De voorzzitter opent de
d vergaderin
ng en heet d e aanwezige
en van harte welkom.
2. Versla
ag vergaderring 20 maart 2014.
- N.a.vv. het verslag wordt gevrraagd om na te denken over
o
de opvolging van Heenk van der Heijden
H
in de
e PR groep. :
Actie
epunten:
- Er iss nog geen antwoord
a
betrreft het fietsp
pad vanaf Slikdijkdijk via Koemeersdijijk naar de
Oirschotsedijk (H
Hut)
Acctie: Karin van
v Esch
- Bom
menoverlast in de Biezenv
velden en om
mgeving met aanvulling van
v mogelijkee nieuwe ide
eeën door
enke
ele bewonerss, is aan de gemeente
g
do
oor gegeven. Dit zal in de
e voorbereidiing van de
herin
nrichting doo
or gemeente worden mee
egenomen.
- Versslag bespreking B&W, ge
een aan-of op
pmerkingen.
vezel
3. Glasv
- Het is op dit mom
ment nog nie
et duidelijk ho
oe het er voo
or staat.
- Uit d
de klankbordgroep, (Leeffbaar Wintelrre is daarin vertegenwoor
v
rdigt door Heenk van der Heijden)
H
is oo
ok nog geen nieuws te melden.
- Leeffbaar Wintelrre is van men
ning dat zove
eel mogelijk woningen in Ring 1 moett aansluiten. Dit heeft
een positief effecct in de Ringen 2 en 3. Ju
uist in Ring 2 en 3 beteke
ent het een fflinke vooruitgang.
- We zzullen de kom
mende tijd ee
en of meerde
ere bijeenkomsten gaan organiseren om onze
opva
attingen beke
endheid te ge
even. (Blaaikke 16 mei en
n www.wintellre.info)
- 1e Bijeenkomst samen
s
met de
d KBO is ge
eweest op 7 mei
m jl..
4. Jaarv
vergadering 18 juni.
Moge
elijke onderw
werpen:
- Spre
eektijd Vrijwillligerspunt ge
emeente Eerrsel. (Toelich
hting door lid Vrijwilligersw
werk)
- Mog
gelijk nieuwe ontwikkeling
gen Koemee rsdijk.
- Stan
nd van zaken
n Antenne groep.
- Voorrtgang Kemp
pkeshof.
- Winttelre blijft wa
aard om aan te werken.
eden: Nieuw
- I.v.m
m. aangekond
digd vertrek van enkele le
we leden voor Leefbaar W
Wintelre
Piet Coppelm
mans zal zorrgen dat het e.e.a. in Pow
werPoint gep
presenteerd kkan worden.
5. Mededelingen uitt de werkgro
oepen.
Recreattie:
- Wan
ndelgemeentte wacht op beslissing
b
va
an de jury. Uiitslag begin mei.
m
- Herinrichting loopt. N.a.v. de diverse opm
merkingen / klachten
k
kom
mt er een
voorrlichtingsbijee
enkomst voo
or Wintelre en
n Oerle.
- Het lijkt dat i.v.m
m. het uitvoere
en van het R
Reconstructie
eplan veel (extra) bomen worden gek
kapt.
Gevraagd wordt om, als je diit ziet, bij de recreatiegro
oep te melden
n.
Verkeerr:
- Het g
gewenste fie
etspad langs
s Grootmeer naar Halfmijjl of langs de
e bosrand zaal door gemee
ente en
Provvincie niet wo
orden uitgevo
oerd. Er zal n
nog contact met het SRE
E worden opggenomen.
Actie: Heenk van derr Heijden
- Buurrtpakket 30km is op woensdag 9 apriil afgeleverd.. Werkgroep Verkeer zal kijken of in
samenwerking met
m de Basiss
school een 3
30 km projec
ct kan worden opgestart.
Actie: Heenk van derr Heijden
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-

Nogmaals wordt de aandach
ht gevraagd vvoor de hier en
e daar in slechte staat zzijnde voetpa
aden.
Kore
enbloemlaan en Kloosterstraat bij hoe
ek Kerkstraa
at.
Slecchte staat van
n Kloosterstrraat in het alg
gemeen.
Er ziijn klachten dat
d op de “ro
ondweg van Oerle” Winttelre niet staa
at aangegevven. Zeker in het
donkker is het alss je niet ter pllaatse met de
e situatie bekend bent, moeilijk
m
om d e juiste roton
nde te
kieze
en. Navragen bij de gem
meente Veldh
hoven.
Actie: Heenk van derr Heijden
nte Veldhove
en onderstaa
and antwoord
d ontvangen..
Intussen van de gemeen
Op 9 april jl. he
eeft u namens de
d dorpsraad W
Wintelre de vraag
g gesteld over bewegwijzering
b
llangs de nieuwe
e weg om
Oerle heen (de
e verlengde Hee
erbaan en Oerssebaan).
Onlangs hebbe
en wij opdracht verleend aan d
de Nationale Bew
wegwijzeringsD
Dienst (NBd, vooorheen de ANW
WB) om de
bewegwijzering
g te bestellen en
n plaatsen.
Net voor of nett na de zomerva
akantie verwach
hten wij dat de bewegwijzering
b
langs de nieuw
we Heerbaan en
Oersebaan gep
plaatst wordt. Het
H duurt al geru
uime tijd voor de
e bewegwijzerin
ng er komt vanw
wege o.a. onderz
zoek naar
de mogelijkheiid voor het dimm
men van de bew
wegwijzering in de
d nachtelijke uren.
u
Het is (voooralsnog) niet mogelijk
m
gebleken.
n en/of opmerkiingen omtrent d
de afhandeling van
v uw melding hebben, dan kuunt u, onder verrmelding
Mocht u vragen
van het meldin
ngsnummer, con
ntact met ons op
pnemen.
Met vriendelijkke groet,
Medewerker Gemeente
G
Veldh
hoven

-

Wonen:
De e
eerste huizen
n in Koemeersdijk zijn be
ewoond. Mog
gelijk komt err een wijziginng in het verd
der
invullen van de plannen.
p
Hierbij denkend aan een mix
x van 1-persoonshuishouuden, seniore
en en
blokken van 2/3.

Zorg en Welzijn:
- De A
Antennegroe
ep is gestart. De antenneg
groep leden krijgen in jun
ni een inform
matie/training.
- Kem
mpkeshof enquête
e
loop
pt nog t/m 30 april. Er kom
mt een gesprrek met de beewoners en
vrijw
willigers.
- Voorrlichting dran
nk en drugs gebruik
g
voor school en jo
ongeren loop
pt.
- Bibliotheek gaat naar wens.
PR
- Geen bijzonderh
heden.
6. Bezoe
ek burgeme
eester aan Wintelre
W
22 m
mei 2014
- Is met de betrefffende verenig
gingen besprroken. Jan Luttikhold
L
en Piet Coppelm
mans handelen dit
der af.
verd
7. Divers
sen
- Fina
ancieel jaarve
erslag 2013 is
i door de ka
ascontrolekommissie (Jo
oke Hoeks enn Guido Schenning)
geco
ontroleerd en
n goed bevon
nden. Guido Schenning zal
z dit voor 2014
2
ook weeer doen. Op de
jaarvvergadering zal aanvullin
ng voor de ka
ascommissie
e worden gev
vraagd.
Marrianne Schipper stopt we
egens studie als lid van Leefbaar Wintelre.
- Karin
n van Esch heeft
h
de jaarv
vergadering van de dorp
psraad van Vessem bezoocht. Hiervan zijn
geen
n bijzonderhe
eden te verm
melden.
8. Rondvraag
- Hiervvan wordt ge
een gebruik gemaakt.
g
ng
9. Sluitin
- De vvoorzitter sluit de vergade
ering met de mededeling
g dat de volge
ende vergaddering is geplland op
maa
andag 19 me
ei 2014.
Ondersta
aande actiep
punten staan
n nog uit het vverleden.
o Beho
oud pinautom
maat.

Notulist.
Henk van der Heijden
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