Verslag vergadering Stichting Leefbaar Wintelre, dinsdag 22 maart 2016
Aanwezig: Jan Heuveling, Piet Coppelmans, Henk Bartels,Henk van der Heijden, Jan Kruit,
Henk van Ham, Jan Luttikhold, Anny van Asten, Wim Wilting,Guido Schenning.
Namens de gemeente: Mariëlle Voermans en Jeroen Weekers.
Afgemeld: Karin van Esch, Wim ten Boske, LeoJan Velthoven, Lobke Kapteijns.
Gasten: Cees Dankers, Inge Meertens,
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de leden van Leefbaar Wintelre en werkgroep leden van
harte welkom. En ook Mariëlle Voermans die vandaag het stokje als coördinator doorgeeft aan Jeroen
Weekers.
2. Verslag vergadering 22 februari 2016
Het verslag wordt onveranderd vastgesteld. Wel wordt meegedeeld dat er enkele verschuivingen zijn
op personeelsgebied bij de gemeente. Verder is mededeling ontvangen dat de geplande
vliegerwedstrijd niet doorgaat. Het comité krijgt de organisatie niet rond. Jammer.
3. Benoeming kascommissie.
Als kascommissie worden benoemd Henk Bartels en Guido Schenning. Zij zullen de jaarstukken en de
boekingen van 2015 controleren. Daarna worden de jaarstukken definitief vastgesteld.
4.Onderwerpen vanuit de werkgroepen
Verkeer:
- Vanuit de gemeente is het programma Vrachtverkeer weren uit de kern opgestart. De
Kloosterstraat wordt vanuit de vergadering ook als een straat voor bijzondere aandacht genoemd.
De geleiding vanuit Slikdijk naar de Kerkstraat neigt toch meer naar de Kloosterstraat. Punt van
aandacht dus.
- Het fietsnetwerk heeft ook de aandacht zoals vorige vergadering gemeld.
- In april mei zal weer een regulier overleg met de gemeente worden gepland. Vanuit de
vergadering worden een aantal punten genoemd. Het onderhoud van de weg bij d’n Draai en het
slechte wegdek van de Willibrordusstraat. Enkele trottoirs in het dorp zijn schuin en liggen slecht
vlak. Met een rollator of rolstoel geeft dat veel problemen. Bij Kempkesveld parkeert men na de
renovatie op het voetpad. De buurtvereniging lijkt de aangewezen partij om hier mededeling van
te doen. (Mogelijk kan Wim Wilting contact opnemen met de buurtvereniging.)
- De straatverlichting van het buitengebied zal volgens plan worden ingericht. Binnenkort zullen de
lichtmasten worden verwijderd.
- De ontwikkelingen bij de Groene Corridor blijven we in de gaten houden. Wintelre moet
bereikbaar blijven en de Westhoek van Eindhoven met daarin o.a. het Catharinaziekenhuis, MMC
Eindhoven en Blixembos moet ook vanuit Wintelre / Vessem makkelijk bereikbaar zijn.
Wonen:
- Het nieuwe plan Koemeersdijk is wat bestemmingplan betreft goedgekeurd. Een laatste
bijeenkomst is er onlangs nog geweest om vooral de jeugdige inwoners de kans te geven hun
wensen te uiten. Ook is er toen informatie verstrekt over mogelijke seniorenwoningen. We hebben
de indruk dat er een goed plan ligt met voor ieder wat wils. Vanuit de vergadering wordt nog
opgemerkt dat er informatie zou komen alvorens er iets definitief zou zijn getekend. Naar de
mening van de woonwerkgroep is er maximaal geïnformeerd. Kennelijk niet helemaal. Voor de
starters gelden de startersregels van de gemeente bij de toewijzing. De vraag is of er bij de
toewijzing van de seniorenwoningen ook regels zijn bij de toewijzing bijvoorbeeld wat de leeftijd
betreft. Dit wordt nog nagevraagd en zo nee of men daar dan toch rekening mee wil houden.
Verder willen we 25 april een informatie bijeenkomst houden voor het hele dorp over het gehele
plan. Tekeningen zijn dan klaar en ook de prijzen zullen bekend zijn. Tevens zal dan informatie
worden gegeven over het energiebesparende maatregelen en het beleid daarbij van de gemeente
met daarbij de nadruk op de bestaande woningen. De bank krijgt ook de gelegenheid om de
financieringsmogelijkheden toe te lichten voor de bouw en de investering in energie. Dan zal ook
de verdere gang van zaken worden toegelicht over inschrijving en toewijzing.
Recreatie en speelterreinen:
- De wandelsituatie met betrekking tot Bruggerijt wordt besproken. Onduidelijk blijft of er werkelijk
iets kan. De gemeente Veldhoven en Eersel zullen hiervoor hun medewerking moeten geven. Ook
het inrichtingsplan buitengebied biedt veel wandelmogelijkheden maar het is nog onduidelijk of
alles wel uitgevoerd is zoals in het plan is afgesproken. De brief aan B&W en de notitie van de
werkgroep hierover zal naar Mariëlle en Jeroen worden gestuurd.
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Vanuit de vergadering wordt gevraagd of men nog eens naar het landelijk knooppuntennetwerk
wil kijken of dat aansluit op de wandelroutes die ontworpen zijn of worden. Destijds was dat wel
een erg kostbare zaak. Mogelijk is dat nu anders. Voor subsidie mogelijkheden is contact op te
nemen met het Kempenhuis.
- In het kader van “Eersel Wandel gemeente van het jaar” wordt gevraagd om de mogelijkheid te
onderzoeken voor een rolstoel / rollator vriendelijk pad rondom het Ouwe Meer. Men kan dan
vanuit het dorp of vanaf de Bosschuur / parkeerplaats een mooi rondje in onze mooie natuur
maken.
Zorg en welzijn:
De dagbesteding zal een nieuwe start maken in april. Men heeft geleerd van het verleden. Wel
zijn er genoeg vrijwilligers nodig en ook genoeg belangstellenden. Er komt bericht in het Blaaike,
een folder, uitleg tijdens de aanstaande KBO vergadering en gerichte actie. Er is ook een duidelijk
activiteitenplan. Het moet nu lukken.
- De bibliotheek loopt nog steeds goed. Op 2 mei is er om 19.30 weer een lezing door Jan van de
Ven. Taal is het onderwerp.
- Ook de antennegroep is actief bezig. Elke bijeenkomst wordt een organisatie genodigd om
informatie over de werkwijze te verkrijgen zodat de verwijzing beter kan gebeuren. Het GOW was
de vorige bijeenkomst op bezoek. Het komende bezoek is naar de dagopvang Koemeersdijk.
- Elke van de Sande verlaat de werkgroep in verband met de grote afstand tot Wintelre wat niet
meer te combineren is met haar werkzaamheden. Vanaf deze kant dank voor het werk dat ze voor
de werkgroep en dus voor Wintelre heeft gedaan.
- De werkgroep Vliegveld is een sub-groep van de werkgroep Zorg en Welzijn.
Op 14 april is er een COVM vergadering. Tijdens deze vergadering zullen we de voorliggende
notitie inspreken. Alle pijnpunten worden daarbij nogmaals genoemd. Belangrijk blijft het
melden van overlast. Maar dat is ook een moeilijk punt als er geen zicht is op aanpassingen
wat heeft het melden dan voor zin. Maar als men niet meldt wordt natuurlijk gezegd dat de
overlast afneemt. Kip en ei verhaal. De evaluatie van route 1 B moet maar we merken er nog
weinig van. Het plaatsen van een mobile unit blijft maar uit. Enzovoort enzovoort.!!!!!!!!!!!!
Daarbij is dikwijls alleen sprake van het burgerluchtvaartverkeer maar defensie is zeker zo
erg. Helikopters, het cirkelen boven Wintelre ter ontlasting van Veldhoven, het proefdraaien
enzovoort. Het Uitvoeringsoverleg is men aan het opstarten maar het blijft nog vaag. De vraag
is ook of er een vertegenwoordiger van de gemeente op het COVM overleg is nu er geen
wethouders actief zijn.
Ook hebben we eind december een dringende brief aan het college van B&W geschreven
waarop tot op heden nog geen antwoord is gekomen. Ter kennisname zal deze brief ook
gestuurd worden naar Mariëlle en Jeroen.
Voorlopig blijft dus het punt. BLIJVEN MELDEN. www.samenopdehoogte.nl
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.
- Van de woongroep verwacht men een tekst over de bijeenkomst op 25 april.
5. Diversen.
- Op dit moment komen een aantal afgevaardigden van de dorpsraden en leefbaarheidsgroepen
van de gemeente Eersel de vergadering bezoeken. Zij spreken alle over de goede een
aansprekende wijze waarop Mariëlle Voermans is opgetreden als coördinator van deze groepen
en raden. Zij wensen haar veel succes toe in haar nieuwe functie en danken haar voor het vele
werk dat is verricht. Dit is tevens dan een korte kennismaking met Jeroen Weekers die haar taak
overneemt. Men spreekt ook het vertrouwen uit dat dat zeker zal gaan lukken. Als afsluiting wordt
een gezamenlijke foto gemaakt. En het bloempje mag natuurlijk niet ontbreken.
6. Rondvraag
- Van de rondvraag wordt geen gebruik meer gemaakt.
7. De volgende vergadering is op woensdag 20 april 2016.
8.Sluiting;
- Hierna wordt de vergadering gesloten. Het voltallige gezelschap krijgt nog een afscheidsdrankje
aangeboden door de gemeente waar ook gebruik van wordt gemaakt.
Notulist.
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