Verslag vergadering Stichting Leefbaar W
Wintelre, woe
ensdag 25 fe
ebruari 20155
Aanwezzig:Henk van
n der Heijden
n (ged.), Jan Luttikhold (g
ged.), Anny van
v Asten, Piiet Coppelma
ans en
Wim Wiilting
Afgemeld:Jan Huijbers, Wim ten
n Boske, Karrin van Esch,, Elly Leerma
akers, Henk vvan Ham en Jan
Heuveling
Gasten:Henk Bartelss en Riek Wo
outers
1. Opening
De ‘’e
eenmalige’’ voorzitter
v
ope
ent de verga
adering en he
eet de leden van Leefbaaar Wintelre en de
gaste
en van harte welkom. In verband
v
met verhindering
g van Jan He
euveling zit W
Wim Wilting de
d
verga
adering voor.. Tevens zijn
n Riek Woute
ers en Henk Bartels aanw
wezig om hett geluidoverlast van
Eindh
hoven Airporrt toe te lichte
en.
2. Versla
ag vergaderring 27 januari 2014
-

De op
pmerkingen werden in he
et verslag do
oorgevoerd. Met
M dank aan de samenssteller.

aar aanleidin
ng van verg adering:
Actiepunten c.q. na
- Fietsspad Slikdijk via Koemee
ersdijk naar d
de Oirschotse
edijk en het fietspad
f
langgs de bosran
nd vanaf
de M
Merenweg na
aar de Roestenberg. Voo
or beide plannen moet no
og een motivaatie / verzoek worden
gescchreven zoda
at deze plann
nen vastligge
en bij Leefba
aar Wintelre en
e gemeentee.
Actie
e: Jan Heuve
eling, Henk van
v der Heijjden en Wim
m Wilting
- Het inventarisereen van de terrug te plaatssen straatnaaamborden in het buitengeebied loopt nog. Karin
zal ccontact opne
emen met Ma
ariëlle om na te gaan hoe
e het met de financiën zitt. Voor het maken
m
van de borden iss inmiddels een
e oplossing
g gevonden.
Actie: Karin
n van Esch een Piet Coppelmans
- Prob
blematiek wildrooster is ook
o aan gem eente gemeld. Is in beha
andeling bij dde herinrichtingcommissie.
- Fold
dertjes van de
e Ommetjes en Wandelro
outes is men
n aan het acttualiseren, teevens herdru
uk van
de series die bijn
na op zijn. De
eze folders w
worden voorg
gefinancierd door Leefbaaar Wintelre en
e
verre
ekend met de bedrijven die
d gebruik g
gaan maken van deze folders.
Actie: Karin
n van Esch een Piet Coppelmans
- Mee
er bekendheid
d geven aan Ketenzorg/A
Antenne groe
ep door onze
e PR groep. De contacte
en zijn
gelegd en de eerste afsprake
en zijn gema
aakt om dit te
e realiseren. Ook hier blijkkt dat communicatie
een moeilijk punt is.
A
Actie: PR we
erkgroep.
- Glassvezel komt er
e aan maar voor catego
orie 3 is nog niet
n alles duidelijk. Vanuitt de gemeen
nte is ons
verte
eld dat er mo
omenteel ove
erleg is met R
Reggefiber om
o dit wel du
uidelijk te krijggen. Nu is do
oor de
gem
meente definittief bevestigd
d dat aan cattegorie 1 aan
npalende nie
euwbouwplannnen officiee
el vallen
onde
er categorie 1, dit zal doo
or de gemee nte ook beve
estigd gaan worden
w
aan dde bewoners
s van
Koem
meersdijk. Om
O bewoners
s maximaal te
e laten profitteren van de mogelijkheidd om aanges
sloten te
kunn
nen worden op
o de glasve
ezel is de gem
meente bezig
g om bewoners welke vaallen onder categorie
3 ee
en gedeelte van
v de werkz
zaamheden u
uit te laten vo
oeren in eige
en beheer om
m zo de koste
en te
drukkken. Tevenss zal de aanle
eg in Wintelrre van de gla
asvezel iets la
anger op zicch laten wach
hten,
aanb
brengen glassvezel infrasttructuur gere
eed week 42, go life week
k 52. Wij zulllen dit onderrwerp
met aandacht bliijven volgen.
oepen.
3. Onderwerpen uitt de werkgro
Werk
kgroep Verk
keer:
de situatie acceptabel zo
- Sttraatverlichtin
ng: over de Biemeren
B
is d
oals nu met dde gemeente
e
affgesproken. Er
E is een nieuwe proef aa
an de Oostelbeersedijk. Dit is een veerbetering ten
n
op
pzichte van de
d eerste pro
oef maar nog
g niet geheel goed. We sttellen komennde week 6 maart
m
en
nkele wijzigin
ngen voor wa
at inhoud datt er enkele palen meer aa
an blijven. S
Slikdijk blijft
wa
aarschijnlijk zoals
z
die nu is, mogelijk nog een wisseling van een paal. Verd
rder willen we
e pleiten
om
m de paal op
p de Roesten
nberg en Kre iel overeind te houden. Ook
O de palenn aan de Merrenweg
er een aan te
wiillen we aan houden, min
nimaal dient e
e blijven in de flauwe boccht. De
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Oirschotsedijkk heeft nog geen reactie o
opgeleverd. We gaan er op aandringeen bij de gem
meente
om
m het amend
dement over de straatverrlichting te respecteren en
n de palen d us pas na de
e
evvaluatie (welkke gehouden
n dient te wo
orden na een jaar na het besluit)
b
pas ddan te verwijjderen.
kgroep Won
nen
Werk
- 30
0 en 60 km gebieden.
g
De
e gemeente zzal in de kern
n de wegen 30
3 km makenn en buiten de
d kern
maximaal 60 km.
k Momente
eel worden d
de voorstellen hiervoor al gepubliceerrd zodat de wettelijke
w
ve
ereisten gere
egeld worden
n. Momentee
el is men bez
zig met het be
ehandelen va
van de woonv
visie.
Hiierbij hebben
n we naar on
nze mening zzelf voldoend
de inspraak gehad
g
en eenn luisterend oor
o van
de
e gemeente. We willen bo
ouwen voor in de wat goedkopere se
ector. Aandaccht met name voor
hu
uurhuizen en
n ook voor ee
enpersoonsh
huishoudens,, en zorgen dat
d er nu echht werk gema
aakt
wo
ordt van Koe
emeersdijk. In Koemeersd
dijk wordt bin
nnenkort beg
gonnen met dde bouw van
n2
tw
weekappers. Tevens is de
e verkoop ge
estart voor de
e verkoop va
an grond vooor het bouwen van 4
tw
weekappers. Het plan voo
or Koemeerssdijk aan de andere
a
kant van de Slikddijk (tegenove
er
Le
ecoba) is bijn
na klaar. Nad
dat het allem
maal goedgek
keurd is kan ook
o hier gebbouwd worde
en. Hier
ko
omt dan een mix van sen
niorenwoning
gen, starters en huurwoningen en tweeekappers. Dit
D
ge
edeelte spee
elt ook een ro
ol bij de plann
nen met betrrekking tot he
et Centrum. V
Van dit plan het
zo
ogenaamde plan
p
A dient 80 % verkoccht te zijn alv
vorens er buiten de horecca, kapperszaak met
da
aarboven 1 a 2 appartem
menten nog 1 1 andere wo
oningen gebo
ouwd mogenn worden doo
or Das.
W
Wat de pastorrie betreft kom
mt er buiten de pastorie zelf
z geen wo
oon bebouwinng. Mogelijk kan er
we
el een initiatiief komen vo
oor zorg. Ged
dacht wordt aan
a Thomashuizen, of B
B& B. Maar men
m
wa
acht de initia
atieven van de
d huidige eig
genaar af.
- Bu
uurtpreventie
e middels wh
hatsapp-groe
ep is thans ac
ctief met 37 volgers.
v
Inm
middels is geb
bleken
da
at de whatsapp-groep we
erkt. Begin fe
ebruari is mede door midd
del van dezee app een tw
weetal
epleegd in Veldhoven
inbrekers welkke een inbraa
ak hadden ge
V
aa
angehouden.. De combina
atie van
bu
urgernet mett bovenstaan
nde app hebb
ben dit moge
elijk gemaakt. Wellicht is bovenstaand
de een
go
oed voorbeelld om het ook op andere plaatsen van de grond te
e krijgen.
- De
e vraag om in het nieuwe
e plan aan de
e Koemeersd
dijk voortaan
n in het najaaar een bladba
ak te
pla
aatsen is doorgegeven aan
a de geme
eente.
Werk
kgroep recre
eatie:
- He
et wandelen met het 100
000 stappenp
plan heeft de
e aandacht.
- De
e renovatie van
v bomen aan
a De Velde
en is uitgeste
eld. De geme
eente is nog bezig om de
e
on
ndergrondse infrastructuu
ur in kaart te brengen terr plaatse van de aanwezigge bomen. Hierdoor
H
is het niet mee
er mogelijk om nieuwe bo
omen dit voo
orjaar aan te brengen. Dee bewoners zijn
z
inmiddels hiervvan op de ho
oogte gebraccht. De werkzaamheden worden kom
mend najaar
uittgevoerd. Na
aar het idee van
v Leefbaa
ar Wintelre he
eeft dit wel als bijkomendd risico dat de uitrol
va
an glasvezel in Wintelre dan
d net achte
er de rug is met
m mogelijke beschadiggingen aan de
e nieuwe
gla
asvezel.
- De
e plannen met de wande
elpaden is al genoemd.
- Momenteel zijn er veel klachten over d
de zandpaden rondom Wintelre en meet name in de
bo
ossen. In de bossen is de
e houtwinnin g daar wellic
cht de reden van. Dit zulleen we blijven
n volgen.
- Ve
erder dienen
n we de herin
nrichting van het buitenge
ebied in de gaten te houdden. We moe
eten
errvoor waken dat er groen
n onnodig verrdwijnt. De herinrichting
h
heeft
h
overigeens geen inv
vloed op
de
e huidige Om
mmetjes.
- De
e glascontain
ner zal verva
angen worde
en door een geluidsarmer
g
re container in de week van
v 23
februari.
kgroep zorg en welzijn:
Werk
- Met de Sociale
e kaart is me
en bezig, div zowel de zo
orggroep als de PR groepp. Met name de
ge
egevens van Wintelre mo
oeten hier go
oed in komen
n. Maar ook natuurlijk
n
de zaken die buiten het
do
orp geraadpleegd dienen
n te worden. Het opzetten
n van een kaart is een, heet bijhouden is een
blijvende zorg. Men wil dit samen toch zo gaan reg
gelen dat de actualiteit geewaarborgd is.
i
- Ve
erder is men bezig met Eersel
E
voor E
Elkaar een we
ebsite waar vraag
v
en aannbod bij elka
aar
ge
ebracht kan worden
w
voorla op het geb
bied van zorg
g en vrijwillig
gers gemeennte breed. Ine
eke
Ne
eggers verte
egenwoordigtt ons bij deze
e groep. Mog
gelijk wordt de
d site geproomoot tijdens
s de
jaa
arvergaderin
ng van de KB
BO op 25 ma
aart. Op 17 maart
m
is er ee
en Bijeenkom
mst onder de titel
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-

“E
Eersel draait door” waar de
d zorg wede
erom de nodige aandacht krijgt. In heet komende Blaaike
B
za
al hier ook ve
erdere info ov
ver komen sttaan.
De
e Antennegroep is geïntrroduceerd en
n van start ge
egaan en een flyer is ronndgestuurd huis aan
hu
uis.
De
e VSW is in oprichting en
n de eerste vvrijwilligersgrroep is al bij elkaar
e
geweeest.
Marieke Blankken stopt met de werkzaa
amheden voo
or de gemee
ente Eersel. V
Via de zorggroep
mogelijk nog een
e waardig afscheid.
Vlliegveld:
o
Er iss inmiddels een werkgroe
ep gevormd om
o alles wat met het vlieggveld te maken
heeft onder de groep Zorg en Welz ijn te plaatse
en. Het welzijjn deel van ddeze groep is
s hierbij
dan uitdrukkkelijk van toepassing. Biij de vergade
ering van van
navond hebbben Henk Bartels en
Riek woute
ers het e.e.a. toegelicht o
over de huidig
ge situatie va
an de vliegrooute. Door de
e
werkgroep is er inmidde
els overleg g
geweest met de wethouder Sjouw dezze is de aang
gewezen
persoon vo
oor dit onderw
werp. De pla
annen voor het aanpassen van de vlieegroute spee
elt al
vanaf 2010
0. Er zijn in 2013 / 2014 e
enkele overle
eggen gewee
est, maar nieet duidelijk is meer
hoe en wie
e hiervoor zijn
n uitgenodigd
d. Feit is dat er inmiddels
s een nieuwee vliegroute 1b
1 is,
deze is ookk toegelicht via
v tekeninge
en. Deze is in
ngesteld om de kernen V
Veldhoven, Knegsel,
K
Eersel en Hoogeloon
H
te
e ontzien. Do
oor route 1b zijn er per sa
aldo minder eernstig gehin
nderde
dan de vorige route. Ditt heeft wel a ls bijkomend
d bezwaar da
at er voor de bewoners va
an
Wintelre ee
en dubbel na
adeel is, zowe
el de lawaaio
overlast en de
d uitstoot vaan fijnstof neemt toe
en wordt ricchting Wintelre geblazen
n t.g.v. de ove
erheersende
e westenwindd. Helaas onttbreken
er actuele metingen
m
om
m bovenstaan
nde aantoonbaar te make
en. Wij gaann daarom voo
or een
volgende vergadering
v
de
d gemeente
e uitnodigen om dit te bes
spreken. Daaarnaast is err door de
d) spreektijd
werkgroep zorg en welz
zijn (vliegveld
d aangevraag
gd voor het ooverleg COV
VM (
Commissie
e Overleg & Voorlichting
V
M
Milieuhygiën
ne) Vliegbasis
s Eindhovenn op 12 maarrt in
Oirschot. De
D gevraagd
de spreektijd is inmiddels toegezegd. Bovenstaan d onderwerp
p heeft
betrekking op de leefba
aarheid voor alle bewone
ers van Wintelre en zal ddaarom ook de
d
aandacht krijgen
k
binnen
n Leefbaar W
Wintelre. In komend
k
Blaaike en op dee website van
n
Wintelre inffo zal ook aa
andacht bestteed worden aan dit onde
erwerp. Voorral de plaatje
es
waarop de toename van het aantal vliegbewegingen te zien is en de nieeuwe vliegro
oute
heeft een in
ndruk gemaa
akt bij de aan
nwezige tijde
ens de uiteen
nzetting.

PR-w
werkgroep:
- Err zal aandach
ht besteed worden
w
aan d
de glascontainer met verm
melding van de “niet inwe
erp
tijd
den.” Dit nad
dat deze is geplaatst.
- Err zijn vorderin
ngen gemaa
akt met de flyyer om leden te werven.
- He
et vliegveld heeft
h
hier ook de aandaccht en zoals eerder
e
aange
ehaald de soociale kaart en
e
aa
andacht zal hiervoor
h
zijn in ’t Blaaike en op de site
e van Wintelre info.
- Re
egelmatig krijgt de overla
ast van ratten
n aandacht en
e ook de gla
ascontainer zzal hier geno
oemd
wo
orden om oo
ok hier geluid
dsoverlast en
n ander overllast te voorko
omen.
4. Nieuw
we Leden:
Voor de werkgroe
epen zijn well personen te
e vinden. Voo
or het bestuu
ur is het wat moeilijker.
Indien
n echter de werkgroepen
w
n op volle kra
acht werken is dit te acce
epteren. Wel moeten we er
duide
elijk rekening
g mee houden dat enkele
e bestuursled
den aangegeven hebben met het bere
eiken
van d
de 70 jarige leeftijd te willen stoppen. Het is ook goed
g
dat jong
geren de takeen overneme
en en er
plaatss komt voor nieuwe frisse
e ideeën. De
e PR werkgro
oep is bezig met een flyeer en met hett
opzettten van een wervingscampagne. Ho
opelijk brengtt dat de oplos
ssing. Het beemannen van de
werkg
groepen hee
eft in de toeko
omst alleen m
maar zin als er een vaste
e kern van heet bestuur ac
ctief blijft.
Een g
groot gedeelte van het be
ehaalde succces in het ve
erleden is hie
er mede aan te danken en dit
willen
n we ook zo houden.
5. Finan
ncieel jaarve
erslag:
Definitieve ggoedkeuring kan pas
Het fiinancieel verrslag is beha
andeld tijdenss de vorige vergadering.
v
volge
en na controle door de ka
ascommissie
e. Vanuit het vorig jaar is Guido Schennning hierin
benoemd en heefft Wim Wilting vorige verg
gadering aan
ngegeven om
m als tweedee commissielid op te
trede
en. De kascontrole zal pla
aatsvinden o p woensdag 4 maart.
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6. Divers
se mailtjes over allerleii bijeenkoms
sten:
- Brrabantse Dorrpen Derby tot
t 11 maart kan men pro
ojecten indien
nen.
- Op 11 maart iss de Algemene Vergaderring Kleine Kernen
K
in Bie
est-Houtakkeer begin om 19.30
1
uu
ur. Het thema
a is “Brabanttse dorpen e
en de veranderingen van binding en iddentiteit” Men kan
da
aar naar toe als men wil.
Wintelre blijfft er aandach
- La
andelijke opsschoondag 28 maart: In W
ht nodig voorr zwerfvuil, met
m name
met of zonder inhoud langs de weg en in het openb
baar groen. Ook
O hondenaafval wordt nog
n op
ve
erschillende onverwachte
o
e plaatsen aa
angetroffen. Mogelijk is er
e toch behoeefte om de bu
uurten te
be
ewegen om de
d 28e maarrt in actie te kkomen.
- 17
7 maart Eerssel draait doo
or
- Niieuwe subsid
die provincie: Doe Budge
et.
7. Mededelingen / Rondvraag
R
- He
et verzoek om de verslag
gen van de w
werkgroepen naar de sec
cretaris te stuuren is goed gehoor
aa
angegeven.
- In het verleden
n is de afspra
aak gemaakkt dat van ied
dere werkgroep minimaal een persoon
ve
ertegenwoord
digd dient te zijn tijdens d
de vergaderingen van de
e Stichting Leeefbaar Wintelre.
He
elaas dient vastgesteld
v
te
e worden da t een aantal onderwerpen vanavond niet besprok
ken
ko
onden worde
en omdat dit niet het geva
al was, wat als
a vervelend is ervaren.
7

Slluiting

De ee
enmalige voo
orzitter dankt een ieder vo
oor zijn aanw
wezigheid en inbreng. Meet name de aandacht
a
die be
esteed is aan
n de overlast van het vlieg
gverkeer was vandaag belangrijk en krijgt zeker een
e
vervollg.
Hierna
a wordt de ve
ergadering gesloten.
g
De vo
olgende verga
adering is op
p donderdag 19 maart 20
015 om 20.00
0 uur.
Notulist, Wim Wiltiing
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