Verslag vergadering Stichting Leefbaar Wintelre, woensdag 20 april 2016
Aanwezig: Jan Heuveling, Karin van Esch, Henk Bartels, Anny van Asten, Wim Wilting,
Afgemeld: Piet Coppelmans, Jan Luttikhold, Henk van der Heijden, Henk van Ham, Lobke Kapteijns,
Jan Kruit, Wim ten Boske, LeoJan Velthoven,
Gasten: Cees Dankers, Piet Lunenburg.,
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de leden van Leefbaar Wintelre en werkgroep leden van
harte welkom. Er zijn nogal wat afmeldingen in verband met ziekte.
2. Verslag vergadering 22 maart 2016
Het verslag wordt onveranderd vastgesteld. .
3. Verslag kascommissie.
Henk Bartels en Guido Schenning hebben de boeken over 2015 bij de penningmeester gecontroleerd
en in orde bevonden. Hiermee zijn de jaarstukken over 2015 definitief goedgekeurd.
4.Onderwerpen vanuit de werkgroepen
Verkeer:
- Er komt eind mei weer een overleg met de verkeersdeskundige van de gemeente.
Onderwerpen o.a. onderhoud wegen en voetpaden, gelijkwaardige kruisingen, aansluiting
behouden met Eindhoven zgn. Groene Corridor, verkeerstellingen.(zie ook verslag 22 maart.)
- Nu ook alvast opmerkingen vanuit de vergadering gevraagd.
De Kerkstraat is weer opgeknapt. Wel is het nodig om het gestrooide zand meerdere keren in
te vegen. Nu komt het in de goten en de kolken en zorgt voor verstoppingen. En het waait bij
de omwonenden in huis en tuin.
Eenzelfde probleem is er bij de Velden. Met name de kolken dreigen te verstoppen door het
vele zand dat bij de werkzaamheden is gebruikt en verplaatst. Tegenover dr. Perik kan het
voetpad erg glad worden omdat hier geen zon komt.
Algemeen wordt aangegeven dat de voetpaden in het hele dorp slecht zijn. Tijdens de
informatiemiddag van de KBO gaf ook de Fysio aan dat hij veel klachten krijgt van mensen
met rollator of andere hulpmiddelen over de voetpaden.
D’n Draai is helemaal aan het wegzakken. En het paddenrooster op de Biemeren ligt los. En
men vraagt om nog eens te kijken naar de wegversmalling Den Dries/Kerkstraat dat ligt
wellicht allemaal tekort bij elkaar. En het handhaven van de 30 kilometer vooral rond 17.00
uur wordt gevraagd. Dat geldt uiteraard ook voor de 60 km zone. Wat het parkeren bij de
Velden betreft kan een witte streep wellicht een oplossing, duidelijkheid bieden.
- Overigens wordt vanuit de Velden gemeld dat men tevreden is. Men heeft goed geluisterd
naar opmerkingen vanuit de buurt ook tijdens de werkzaamheden. Het ziet er allemaal netjes
uit en ook over het groen is men te spreken. Een compliment richting gemeente is dus op zijn
plaats. Bij deze.
- Zo mogelijk zal iemand van ons de bijeenkomst bereikbaarheidsagenda van de Kempen op 21
april bezoeken.
Wonen:
- Op 25 april is er de informatieavond betreffende het plan Koemeersdijk. Hier ook aandacht
voor energiebesparende maatregelen voor bestaande woningen. In het plan zullen ook een
tweetal woningen worden opgenomen voor statushouders. In de gemeenteraad is besloten
dat in elk nieuw bouwplan hier plaats voor wordt ingeruimd. Het blijft een flexibel plan, iets wat
ook uit de presentatie zal blijken. We hopen na de bouwvak aan het bouwen te gaan.
Meteen overigens de start voor nieuwe plannen.
- Verder is vanmiddag een uitnodiging ontvangen om op 3 mei een informatieavond te
bezoeken voor de bestuursleden van Leefbaar Wintelre over de voorgenomen bouw van een
hotel door Ad Das. De uitnodiging zal nog worden doorgestuurd.
Recreatie en speelterreinen:
- De wandelsituatie met betrekking tot Bruggerijt is nog in behandeling. Ook andere zaken over
het inrichtingsplan zijn nog onduidelijk maar in behandeling.
- Aan het knooppuntennetwerk wordt aandacht besteed.
- De suggestie om een kerstboom/kerstversiering te plaatsen wordt opgepakt door de
recreatiegroep. Inschakeling van de Dickens groep wordt voorgesteld en als plaats plaatsing
nabij het monument van Elst.
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Ook aan de komende 100 jarige zal aandacht besteed gaan worden. De recreatiegroep zal
ook hier kijken of het een en ander met de nodige aandacht gecoördineerd kan gaan
verlopen.
Zorg en welzijn:
- De dagbesteding heeft een nieuwe start gemaakt. De eerste indruk is goed.
- De bibliotheek heeft op 2 mei een lezing over taal door door Jan van de Ven. .
- De antennegroep heeft een bezoek gebracht aan de dagopvang De Koemeer. Zij hebben een
goede indruk gekregen over de werkwijze. Zij zijn zeer te spreken over de aanpak. De
mensen zijn daar in goede handen.
- Met onze nieuwe inwoners uit Syrië gaat het goed. Opgemerkt wordt dat de gemeente dit en
komend jaar voor een verdubbelde opgave staat om mensen te huisvesten. Plaatsing zal
daarbij zeker ook op de dorpen gebeuren. Zie ook de opmerking bij de werkgroep wonen.
- De werkgroep Vliegveld is een sub-groep van de werkgroep Zorg en Welzijn.
Op 14 april is er een COVM ( Commissie Overleg & Voorlichting Milieuhygiëne vliegbasis
Eindhoven) vergadering geweest waarbij door ons is ingesproken. Men heeft aandachtig
geluisterd er onze burgemeester bekrachtigde het betoog. Er komt binnenkort een
Uitvoeringstafel waar o.a. de evaluatie van route 1 B zal plaatsvinden. De samenstelling is
nog onduidelijk. Wel hebben we gevraagd om daarin zitting te kunnen nemen Op 22 april
hebben we een voorbespreking met de gemeente hierover. Uitgangspunt voor ons blijft
terugdraaien van route 1 B en daarna alle andere zaken verder bekijken en bespreken.
Fijnstof en ultrafijnstof is daarbij een onderwerp dat aandacht moet krijgen.
Een inwoner heeft het spandoek verwijderd en bij ons afgegeven. We snappen dat niet
iedereen gelukkig is met de situatie en dat dit ook een negatief effect kan hebben op de
verkoop of waarde van een huis maar dat komt niet door de acties maar door het vliegverkeer.
In die geest zal ook een publicatie hierover volgen in het Blaaike. Personen worden
uitgenodigd hierover met ons in gesprek te gaan.
De beloofde meetpalen zullen binnenkort geplaatst worden. Nog voor de geplande sluiting van
het vliegveld zodat er ook een nulmeting kan zijn. Meten is weten.
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.
5. Diversen.
- Het inwonerspanel is opgestart door de gemeente op 10 en 11 maart.
- Met Jeroen Weekers is op 13 april kennisgemaakt en zijn de punten besproken die de komende
tijd aandacht vragen.
- Op 19 april is er een vergadering geweest van Eersel voor Elkaar.
6.Bestuur van Leefbaar Wintelre.
- Dit punt zal de komende vergadering bovenaan de agenda worden geplaatst.
7.Rondvraag
- Op 4 mei herdenken we allen die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn
omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesmissies. Wij herinneren ons de periode van
rechteloosheid en onvrijheid. Deze herdenking vindt dit jaar plaats in Wintelre. Aanvang om
19.00 uur in gemeenschapshuis de Rosdoek. Ook wij zijn daarbij uitgenodigd.
7. De volgende vergadering is op donderdag 19 mei 2016.
8.Sluiting;
Hierna wordt de vergadering gesloten.
Notulist.
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