Verslag vergadering Stichting Leefbaar Wintelre, dinsdag 20 december 2016
Aanwezig: Jan Heuveling, Henk van der Heijden, Wim Wilting, Henk van Ham, Karin van Esch, Jan
Luttikhold, Piet Coppelmans, Henk Bartels
Afgemeld: Lobke Kapteijns, Anny van Asten, Jan kruit, Leojan Velthoven.
Gasten: Ton van der Heijden, Kees Dankers,
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de leden van Leefbaar Wintelre en werkgroep leden van
harte welkom op deze laatste vergadering van 2016.
2. Verslag vergadering 21 november 2016
Het verslag wordt onveranderd vastgesteld. Echter met de opmerking dat Wim Wilting voor het jaar
2017 de notulen zal verzorgen en zoals besproken het daarna iemand anders zal doen.
Het verslag, actielijst van het overleg met B&W is er nog niet en kan dus niet behandeld worden.
Verder wordt opgemerkt dat bij de berichten over de dagbesteding in de gemeente Eersel de
dagbesteding in Wintelre niet wordt genoemd. Richting gemeente-GOW is hier toch een opmerking
over te maken.
3.Onderwerpen vanuit de werkgroepen
Verkeer:
- Naar aanleiding van de bespreking tijdens de vorige vergadering is er een brief gestuurd naar
de gemeente over het gelijkwaardig maken van de diverse kruisingen. Aandacht is gevraagd
voor de kruising Koemeersdijk-Akkerweg. Ook genoemd de gevaarlijke oversteek op de
kruising voor fietsers. Voor de snelheidsmeters is een andere plaats aangevraagd. De Groene
Corridor zal er komen ondanks het protest van Oirschot. Voor Wintelre heeft het minder effect.
Het fietspadenrapport is nog niet verschenen. Derhalve kunnen we ook nog niet nagaan of
onze opmerkingen in het rapport zijn meegenomen. Het onderzoek naar het vrachtverkeer
geeft aan dat het hoofdzakelijk bestemmingsverkeer betreft. Hier zullen dus weinig
maatregelen tegen genomen worden.
- Vanuit de vergadering wordt aangehaald dat de voetpaden in ons dorp op diverse plaatsen
erg slecht zijn. Een ieder wordt aangeraden om dit te blijven melden bij de gemeente.
- Duidelijk is tijdens dit punt ook dat tijdens de bijeenkomst met B&W diverse punten zijn
aangehaald en op een antwoord vanuit B&W wachten.
Wonen:
- Op 1 december is de overdracht van de gemeente naar van Gisbergen officieel getekend.
Er zijn inmiddels 36 woningen verkocht of in optie. Verder is er nog een wachtlijst van 15
gegadigden. In het plan zijn 2 duurdere huurwoningen opgenomen en 3 goedkopere
huurwoningen. Van deze drie zijn er twee aan te wijzen door de gemeente, mogelijk aan
statushouders.
- We willen snel verder met nieuwe plannen. Ook bij Koemeersdijk zijn nog mogelijkheden.
Achterin zijn nog zeker mogelijkheden en voorin langs de Slikdijk kan een kleine aanpassing
ook zorgen voor meer kleinere woningen. De nadruk dient zeker te liggen op goedkope
huurwoningen.
Recreatie en speelterreinen:
- Met PMB is overleg geweest over de aanleg van een rolstoelpad. Voorstellen hiervoor zullen
worden opgesteld.
- Op 1 december is de bijeenkomst over het landschapsbeleidsplan bezocht. Met de vooraf
gestelde vragen is weinig gedaan. Men is benieuwd wat er van komt. Na de bespreking in de
raadscommissie volgt een hernieuwde bijeenkomst.
- Belangrijk wordt gevonden dat de zaken zoals die zijn afgesproken in het herinrichtingsplan
ook worden uitgevoerd. Hier staat nog het een en ander open. Genoemd wordt o.a. het
Wildrooster.
- In een motie is vastgelegd dat er geen KTM cross meer zou worden gehouden in de
gemeente. Afgelopen maand zijn er toch weer crossen gehouden die toch over flinke stukken
Eersels grondgebied zijn gegaan. Was bij ons niets van bekend.
- Ook hier wordt het verslag van B&W gemist.
Zorg en welzijn:
Tijdens de brunch van de KBO is promotie gemaakt voor de dagbesteding op Kempkeshof.
De KBO heeft hiervoor nog een eenmalige subsidie ontvangen van 150 euro.
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-

De bijeenkomst over de WMO is door ons bezocht. Het verslag is aan een ieder toegestuurd.
Hierop zijn geen opmerkingen.
- Over het Vliegveld is weinig te melden. Berichten vanuit de gemeente komen er niet door.
Antwoorden op vragen blijven uit. Evaluatie zou voor 31 december afgerond dienen te zijn. Er
zijn vragen gesteld over een rode vloeistof wellicht kerosine. Nader onderzoek wordt door de
gemeente niet overwogen. Over de nieuwe uitvoeringstafel geleid door Pieter van Geel horen
we ook niets meer van.
- Mariette Veldman was vervangend lid in de COVM en al enige tijd gestopt.. Karin van Esch zal
in de buurt kijken of een vervanger voor haar kan worden gevonden
- Bij de hondenkennel zijn nog een aantal openstaande vragen. Met betrekking tot de hoogte
van de afscheiding is het TNO advies niet gevolgd.
- Het blijven melden van overlast als men dat heeft blijft noodzakelijk. Vandaag was er weer het
een en ander te doen in de lucht. Dus www.samenopdehoogte.nl
PR-groep:
- Geen meldingen. Mogelijk kan in een komend bericht iets over een kerstboom worden gemeld
voor het volgende jaar. De naamswijziging komt pas als alles definitief notarieel is geregeld.
4. Naamswijziging.
- De naam van onze stichting geeft steeds meer de indruk dat we een politieke partij zijn.
Besloten wordt dan ook om aan te sluiten bij de nu gebruikelijke naam Dorpsraad. Wij zullen
dan ook op korte termijn onze statuten wijzigen in Stichting Dorpsraad Wintelre. De vorige
vergadering is besloten om de naam te wijzigen in Stichting Dorpsraad Wintelre. Toen waren
onvoldoende bestuursleden aanwezig om de statutenwijzing door te voeren. Het voorstel komt
nu terug. Aanwezig zijn 8 bestuursleden. Unaniem gaat men akkoord met de statutenwijziging.
Het voorstel is hiermee ook statutair goedgekeurd.
- Nadat de naamswijziging is doorgevoerd zoals onder punt 4 genoemd zal de PR groep dit op
de diverse plaatsen kenbaar maken.
5. Diversen.
- De wijziging van het bestemmingsplan van van Berkel / Bierings is door de gemeenteraad
afgekeurd. De Raad van State heeft de gemeente opdracht gegeven om nadere informatie te
verstrekken c.q. een nader gemotiveerd besluit te nemen. Een uitnodiging van de gemeente
om hierover in aanwezigheid van van Berkel / Bierings te praten wordt door ons afgewezen.
Het is onjuist om hierover met hen te spreken. Wel willen we argumenten en motivatie
aanreiken om het besluit van de gemeenteraad te ondersteunen richting Raad van State. Ook
diverse raadsfracties zullen we van onze informatie voorzien.
- Zoals besproken tijdens de bijeenkomst met B&W hebben we een handhavingsverzoek
ingediend over het bedrijf van van Berkel / Bierings.
- Het accommodatiebeleid komt vandaag aan de orde in de gemeenteraad. Als pluspunt van de
discussie wordt genoemd dat de verenigingen nu met elkaar in gesprek zijn. Dure rapporten
zijn daarbij zinloos. Echt overleg is veel belangrijker.
- Van de bijeenkomst van de politieacademie volgt ongetwijfeld een verslag.
6. Bestuur van Leefbaar Wintelre in de toekomst.
- Jan Heuveling geeft aan te stoppen als voorzitter en secretaris uiterlijk op 31-12-2017. Dat
mag en kan ook eerder of in fases.
- Karin van Esch is onze nieuwe penningmeester.
- Als notulist is Wim Wilting m.i.v. januari bereid gevonden om dit te doen voor 2017
Als data voor de volgende vergaderingen wordt
woensdag 25 januari verplaatst naar donderdag 26 januari
en donderdag 23 februari wordt verplaatst naar woensdag 22 februari.
Maandag 17 juli blijft maandag 17 juli.
7. Ontmoetingsavond.
-

Als datum voor de ontmoetingsavond wordt vrijdag 27 januari 2017 vastgelegd.
Het hoe en waar wordt komende tijd bepaald. Karin zal zich hiermee bezig houden. Gedacht
wordt aan de Bosschuur.
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8. De Begroting:
-

De begroting voor 2017 wordt vastgelegd zoals voorgesteld.
Voorzien van een korte toelichting zal deze richtring gemeente gaan.
De aanvraag voor een tegemoetkoming van de extra kosten Koemeersdijk ad 651,77 en de
aanvraag voor de tegemoetkoming voor de hoge extra kosten ad 990,37 voor het vliegveld
zijn bij de gemeente in behandeling.

9. Rondvraag
-

Vanuit de parkeerplaats van ‘t Centrum zijn zondag een aantal Jeeps vertrokken voor een
cross. Ook hier is niets van bekend.
Er zijn een aantal borden-spandoeken verdwenen. Dit is een gevolg van het strengere
uitstallingsbeleid.
Vandaag ook een bijeenkomst geweest van direct omwonenden van het nieuwe hotel. Er is
weinig veranderd aan de plannen. Enkel een twee tot drie meter verder van de weg af
geplaatst. Na deze bijeenkomst wordt de vergunningsaanvrage ingediend.
De kastanje boom op de hoek Willibrordusstraat-Kerkstraat lijkt ernstig beschadigd. Het is een
monumentale boom. Verder niets van bekend.
Maandag 9 januari is er de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie op het gemeentehuis van 17.30-19.30
uur. Dan worden ook de gemeentelijke spelden van verdienste uitgereikt.

10. De volgende vergadering is op donderdag 26 januari 2017.
11.Sluiting;
De voorzitter dankt allen voor de levendige discussie en wenst hun een wel thuis. Een zalig
kerstfeest, en een goede jaarafsluiting en een goed 2017.
Notulist.
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