Verslag vergadering Stichting Leefbaar Wintelre, woensdag 17 juni 2015
Aanwezig: Karin van Esch, Jan Luttikhold, Jan Heuveling, Piet Coppelmans
Wim Wilting, Henk van Ham, Henk van der Heijden, Henk Bartels.
Afgemeld: Lobke Kapteijns, Anny van Asten,Ineke Neggers,Jan Huijbers
Gasten: Tonnie van der Heijden, Leo van Veldhoven, Erik Beex, Monique van Heck
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de leden van Leefbaar Wintelre en de gasten van harte
welkom.
2. Verslag vergadering 19 mei 2015.
Dit verslag wordt onveranderd goedgekeurd.
Als sub punt wordt er melding van gemaakt dat het plan om een fietspad Koemeersdijk naar
Oirschotsedijk en het fietspad Merenweg-Roestenberg klaar zijn. Deze zullen met een begeleidende
brief naar de gemeente gestuurd worden om op te nemen in het gemeentelijke fietspadenplan.
3.Onderwerpen uit de Werkgroepen.
Werkgroep Verkeer:
- Straatverlichting: Zoals de schakeling nu is zal het naar alle waarschijnlijkheid blijven. In oktobernovember wordt het definitief mits er geen opmerkingen komen die aanpassing noodzakelijk maken.
Pas na dat overleg zullen ook de niet meer te gebruiken palen worden verwijderd.
- De 30 km en 60 km zones inrichten loopt vertraging op. Er dienen nog enkele zienswijzen te worden
beoordeeld.
In het komende verkeersoverleg zal de herstrating van een deel van de Willibrordusstraat en de
Groenstraat worden besproken. Ook aandacht zal worden gevraagd voor de fietspad van het
Kekkeneind. Ook aandacht is te besteden aan de geplande wandel- en fietspaden in het plan
Koemeersdijk. Is vorige vergadering ook besproken. Het verzoek zal worden gedaan om niet te
wachten met de uitvoering hiervan tot dat het plan Koemeersdijk afgerond is.
- Indien er problemen zijn met verlichting, wegen/straten, riolering in het dorp gelieve dit te melden via
de “Meld- en herstellijn” Tel: 0497-531300 of via de website van de gemeente Eersel.
Werkgroep Wonen
- De verwachting is dat Koemeersdijk plan A deze maand nog als bestemmingsplanwijziging ter
inzage komt. Na afloop van de verdere procedure zou in september het plan goedgekeurd zijn
waarna de uitgifte kan worden gestart.
- Van de gemeente is bericht ontvangen dat de provincie onder enkele voorwaarden akkoord kan
gaan met de plannen voor ’t centrum en de pastorie. Men kan nu weer verder met de procedure. Dit
plan is overigens ook gekoppeld aan de verkoop van 80 % van plan A koemeersdijk.
Werkgroep Recreatie en Speelterreinen:
- De renovatie van de Velden zal in het najaar plaatsvinden.
- Van vier wandelroutes is een herdruk gemaakt. Kosten € 361,79.
- In een gesprek met de BOA is het crossen, het afval storten en het illegaal snoeien en
kappen besproken. Hierover zal een artikel in het Blaaike geplaatst worden.
- De vraag wordt ook gesteld wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van het openbaar groen.
Nieuw groen blijkt niet altijd bekend te zijn bij de WVK.
En bij het groen dat ontstaan is bij de ruilverkaveling is onduidelijk wie het onderhoud gaat
verzorgen. De indruk bestaat dat nieuwe grenzen onbekend zijn of genegeerd worden.
Nieuwe aanplant krijgt niet altijd de kans om te groeien. De vraag zal bij de gemeente worden
neergelegd. De nieuwe kaart is inmiddels ook digitaal beschikbaar.
- Over de lijst van bijzondere bomen is nog geen bericht terug van de gemeente.
- De naambordjes van de oude wegen zij nog in behandeling. Er wordt nog een naam
genoemd die hierin mogelijk een bijdrage kan leveren.
- Het speelbos in het plan Koemeersdijk moet nog besproken worden. Uiteraard pleit men er
voor dat de bewoners hierbij worden betrokken.
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Werkgroep Zorg en Welzijn:
- Over de VSW staat de voortgang in het afgelopen Blaaike. EerselvoorElkaar is gevraagd de
gegevens voor de sociale kaart uit te wisselen met Wintelre en omgekeerd. Binnen de werkgroep is
nog iemand aan te wijzen deze gegevens te beheren.
- Het verzoek aan EerselvoorElkaar om vergunningen in deze website op te nemen ontlokt de
suggestie om dit via Wintelre.info te regelen. Schijnbaar kan dit vrijwel automatisch.
Piet Coppelmans zal dit verder onderzoeken en als dat kan invoeren.
Vliegveld:
- Afgelopen periode is al heel veel verteld en besproken over het vliegveld. Op 22 juni zullen we een
bespreking hebben met een tweetal 2e kamerleden van het CDA. Al de zaken zullen tijdens dit
gesprek aangehaald worden. De leefbaarheid van Wintelre nu en in de toekomst is natuurlijk het
belangrijkste punt. De uitbreidingsplannen, de uitstoot, route 1 B en rechtdoorvliegend, defensie,
klachten, en de Alderstafel en het gebrek daarbij aan transparantie, geluidsmetingen, de stapeling in
Wintelre het grondgebonden geluid, de hondenkennel, het herrieterrein, enzovoort. Het bezoek
begint om 10.00 uur en wordt na een eenvoudige lunch afgesloten rond 13.00 uur. Er melden zich
tijdens de vergadering 6 leden.
- En het blijft belangrijk dat alle overlast wordt gemeld ook de geringe overlast. Melding van de
mogelijkheid hiertoe regelmatig in het Blaaike. Ook na 3 juli blijft dat belangrijk.
- Opgemerkt wordt voor de volledigheid dat tijdens het vorige overleg met B&W wel melding is
gemaakt van het wijzigen van de vliegroute. Daar is verder door geen van de partijen de nodige
aandacht aan besteed.
- 23 juni komt de motie in de raad. Indien mogelijk zal weer ingesproken worden om de overlast van
Wintelre te benadrukken.
PR-groep:
- De flyer om leden te werven is nog niet klaar.
4. Agendapunten bespreking B&W 1 juli.
Uiteraard het vliegveld. Onderhoud Groen wordt genoemd, Glasvezel, vergunningen, mogelijk
het composteringsbedrijf. Beleidspunten voor het jaar 2015 van de gemeente doorlopend in 2016.
Op vrijdag 19 juni vind de agenda bespreking plaats waaraan door Jan Heuveling en Henk van der
Heijden zal worden deel genomen.
5. Nieuwe Leden:
De opmerkingen van de vorige vergadering blijven van toepassing. Actie: Allen
6. Diverse mailtjes over allerlei bijeenkomsten en zaken:
- 10 juni bijeenkomst geweest over reclame en uitstallingen. Vooral van belang voor Eersel.
- nota burgerparticipatie is besproken. Wanneer dient de gemeente de dorpsraden te informeren,
advies te vragen enzovoort. Dit ligt nu vast als leidraad.
- Het KAD is bezig met een onderzoek naar de ratten in Wintelre. Het rapport wordt op korte termijn
verwacht. Belangrijk is ook hier dat men meldt dat men ratten heeft gevangen of gezien.
- Op 20 juni is er een inloopmiddag bij het composteringsbedrijf.De opmerkingen gaan van hoort dit
bedrijf niet thuis op een industrieterrein. Geluidsoverlast, stankoverlast, vogels die gevaarlijk zijn bij
het vliegverkeer. Mogelijkheid van melden overlast.
De vraag wordt ook gesteld of deze zaak als subgroep ondergebracht kan worden bij de werkgroep
Zorg en Welzijn. Een vertegenwoordiger van de omwonenden zou daarbij als aanspreekpunt
kunnen fungeren. Verzoek aan Wim ten Boske om dat te bekijken.
7. Rondvraag.
De vragen zijn al bij de voorgaande onderwerpen behandeld.
7. De volgende vergadering is op donderdag 23 juli 2015.
8. Sluiting
Met dank voor de inbreng vanuit diverse hoeken bij de onderwerpen die aan de orde zijn
geweest sluit de voorzitter de vergadering.
Notulist.
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