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Verslag vergadering Stichting Leefbaar Wintelre, maandag 22 februari 2016 
 
Aanwezig: Jan Heuveling, Piet Coppelmans, Henk Bartels,Henk van der Heijden, Karin van Esch en, 
Ineke Neggers, Henk van Ham, LeoJan Velthoven, Jan Lutikhold. 
Afgemeld: Wim ten Boske, Jan Kruit, Anny van Asten, Lobke Kapteijns, Wim Wilting. 
Gasten: Cees Dankers 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet de leden van Leefbaar Wintelre en werkgroep leden van 
harte welkom. Vandaag lopen enkele bijeenkomsten samen. De Antennegroep heeft een bijeenkomst 
en het speelplan Koemeersdijk wordt op dit ogenblik gepresenteerd. 
2. Verslag vergadering 21 januari 2016 
Het verslag wordt onveranderd vastgesteld. Wel de opmerking dat de vraag met betrekking tot de 
Kerstboom tijdig aangekaart moet worden in het Blaaike om zo een initiatief uit te lokken. 
Ook de kascommissie dient nog de boeken te controleren alvorens het financiële jaar 2015 definitief af 
te sluiten. 
 
3. Onderwerpen vanuit de werkgroepen 
Verkeer: 
- Vanuit de gemeente wordt het programma Vrachtverkeer weren uit de kern opgestart. Het 

doorgaand verkeer blijft noodzakelijk. Opvallend is dat er nog veel vrachtverkeer door de 
Kloosterstraat komt ondanks dat deze afgesloten is voor vrachtverkeer. De Groenstraat heeft veel 
vrachtverkeer. Mogelijk hier een betere ontsluiting maken. Richting Ringbaan Oerle is te 
overwegen. De Groenstraat is ook een gevaarlijke weg voor fietsers. Ook deel Veldhoven 
aansluiting Biemeren  60 kilometer maken. Ook blijvende aandacht  voor het militair 
vrachtverkeer.  

- De ontwikkelingen met betrekking tot de Groene Corridor worden in de gaten gehouden. Naar 
Oirschot wordt in de toekomst waarschijnlijk via de Snelweg. 

- Bij de bijeenkomst over het fietsnetwerk hebben Karin en Henk het woon-werk verkeer Biemeren, 
Slikdijk, Landardseweg aangehaald. Betere aanduiding op de weg ter bescherming van fietsers in 
de Kloosterstraat en de Willibrordusstraat. Ook de Oirschotsedijk vraagt om een betere geleiding 
voor de fietsers. Aansluiting van de Lansardseweg op Slow Lane is aan Eindhoven te vragen. 
Verder is onze wens voor fietspaden langs het Ouw Meer en het Koemeer-Hut  nogmaals 
genoemd. In mei is er een vervolg bijeenkomst. 

- De straatverlichting zal binnenkort volgens plan uitgevoerd worden. De situatie zoals die nu is is 
nagenoeg de nieuwe situatie na het verwijderen van de lichtmasten. 
Wonen: 

- Het nieuwe plan Koemeersdijk is feitelijk goedgekeurd. Begin mei verwachten we een 
informatieve bijeenkomst te kunnen houden. Direct na de bouwvak kan er worden ingeschreven 
en direct na de toewijzing kan worden begonnen met de bouw. Op 15 maart krijgen vooral de 
jongeren nog de gelegenheid hun wensen duidelijk te maken. Vooral de een- en twee 
persoonshuishoudens hebben onze aandacht gevraagd voor goede en goedkope huizen. Ook 
huurhuizen dienen er te komen. We hebben er vertrouwen in dat veel van onze wensen worden 
ingevuld. Onduidelijk is of er nu 39 of 40 woningen komen. Er is nog de mogelijkheid om de 
overblijvende ruimte sneller dan gepland in ontwikkeling te nemen.. 

- Op 29 februari is er een informatie bijeenkomst over energiebesparende maatregelen in Steensel. 
Eenzelfde bijeenkomst kan er samen met de informatie over Koemersdijk bij ons gehouden 
worden. Guido zal de bijeenkomst in Steensel bezoeken. 

- De ontwikkelingen met betrekking tot het Centrum en de Pastorie kunnen we voorlopig alleen 
maar afwachten. 
Recreatie en speelterreinen: 

- De Velden is momenteel in uitvoering. Hier en daar worden de plantvakken wel erg klein. Voor de 
rest moeten we afwachten wat er werkelijk aan groen gerealiseerd wordt. 

- De bijeenkomst op 1 maart over redesign buitengebied wordt bezocht door Henk Bartels en Piet 
Coppelmans. 

- Aandacht wordt gevraagd voor een 100 jarige. Jan zal informeren. 
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Zorg en welzijn: 
- Cees zal in overleg met Mars kijken of er het een en ander over onze nieuwe inwoners uit Syrië 

kan worden gepubliceerd in het Blaaike.  
- Op 29 februari is er weer overleg met het GOW over een nieuwe start bij de dagopvang op 

dinsdag. De problemen met de berichtgeving zijn bekend. Financieel schijnt het ook een probleem 
te zijn. Aandacht dient er te zijn voor de mantelzorgers. Wat geld betreft wordt de suggestie 
gedaan om in plaats van een bedrag per dag een contributie te vragen voor een jaar of halfjaar. 
Dit kan dan weer net wel acceptabel zijn. Effect is hetzelfde. 

- De antennegroep praat vandaag ook met het GOW en later praat men ook met de Dagopvang 
aan de Oirschotsedijk. 

o De werkgroep Vliegveld is een sub groep van de werkgroep Zorg en Welzijn.  
Op 18 februari zijn weer een aantal mensen op bezoek geweest bij de verkeersleider van het 
vliegveld. Men spreekt bij defensie en bij de verkeersleiders wel onder persoonlijke titel over 
een rare route 1 B maar men is niet bereid of niet bevoegd die mening op papier te zetten. 
Het Uitvoeringsoverleg is men aan het opstarten maar blijft nog vaag. Er is een rapport 
uitgebracht over de op te starten uitvoeringstafel alleen niemand weet wat er in staat. Het gaat 
dus weer richting de manier van de alderstafel. Rapport moet dus nu openbaar worden. 
Op 14 april is er weer een COVM overleg. We zullen daar onze punten nogmaals inbrengen 
middels een brief en mogelijk inspreken. 
LeoJan heeft een eerste overleg met de Auditcommissie meegemaakt. De klachtenmelding 
moet duidelijk anders. Men kan niet blijven melden en dat er dan vervolgens niets gebeurd. 
En het dagelijks melden is leuk voor het aantal maar als men vandaag een klacht heeft is 
diezelfde klacht er morgen ook weer. Hier wordt uitdrukkelijk aan gedacht om daar een andere 
oplossing voor te vinden. 
Even ook in de gaten houden dat de mobiele unit binnenkort ook geplaatst wordt. En ook de 
metingapparatuur bij Riek Wouters. 
De cumulatie van de Herrie en de overige overlast moet benadrukt blijven. 
We dienen B&W nogmaals te wijzen op onze brief van eind 2015. Men heeft daar nog niet 
schriftelijk op gereageerd.  
Voorlopig blijft dus het punt. BLIJVEN MELDEN. www.samenopdehoogte.nl 
Het vliegveld zal ook een telefoonnummer verstrekken om speciale zaken te melden of te 
overleggen. Bijvoorbeeld het melden van een uitvaart in Wintelre zodat vliegtuigen niet storen 
bij het afscheid nemen op het kerkhof zoals nu af en toe wel gebeurd. 
Verder is het vliegercomité bezig om op 12 juni de vliegerwedstrijd te organiseren. 

PR-groep: 
- De PR groep heeft graag dat vanuit de werkgroepen, indien men plaatsing in het Blaaike wil, dit 

middels een concept artikel wordt aangeleverd. Zij hebben dan minder werk. 
- Met het watts-app verhaal is men nog bezig. 
4. Diversen.  
- Op 16 maart is er om 19.30 uur is er de algemene vergadering van de vereniging kleine kernen in 

Molenschot. Men kan daar naartoe als er belangstelling voor is. 
5. Rondvraag 
- Vraag over het kruisbeeld aan de Scherpenering.  

Is wel aan een opknapbeurt toe. Het staat wel op defensieterrein. Wie moet wat doen? 
- De Glasvezel is onderwerp van vragen. Voor 3 A zijn mensen uitgenodigd voor een bijeenkomst. 

Daarna komt 3 B in beeld. Ook Kempenglas wordt genoemd. Het blijft voor ons een zeer 
onduidelijke situatie met betrekking tot het buitengebied. 

- Over fijnstof zijn er inmiddels wel studies. Het enige wat momenteel kan is zaken melden aan de 
gemeente. Aan de hand van de melding kan wellicht iets onderzocht gaan worden. 

 
      
6. De volgende vergadering is op dinsdag 22 maart 2016. 
  
7.Sluiting 
Met dank voor de inbreng vanuit diverse hoeken bij de  onderwerpen die aan de orde zijn geweest 
sluit de voorzitter de vergadering. 
Notulist. 


