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Verslag vergadering Stichting Leefbaar Wintelre, donderdag 19 mei 2016 
Aanwezig: Jan Heuveling, Karin van Esch, LeoJan Velthoven, Anny van Asten, Wim Wilting, Jan 
Kruit,Henk van der Heijden,Jan Luttikhold, Piet Coppelmans 
Afgemeld: Henk van Ham, Lobke Kapteijns, Wim ten Boske, Henk Bartels,  
Gasten: Cees Dankers, Ad. Adriaans, 
1. Opening 
De  voorzitter opent de vergadering en heet de leden van Leefbaar Wintelre en werkgroep leden van 
harte welkom.  
2. Verslag vergadering 20 april 2016 
Het verslag wordt onveranderd vastgesteld. Vanuit de PR groep wordt opgemerkt dat deze graag 
heeft dat de andere werkgroepen zelf initiatief nemen om artikelen aan te melden ter publicatie. 
Verder wordt opgemerkt dat de 4 mei herdenking bijzonder sfeervol is verlopen waarbij de bijdrage 
van Roy van Gestel veel indruk heeft gemaakt. Ook de jeugd is op passende wijze samen met de 
overige groepen betrokken bij deze herdenking. Lof voor de organisatie. 
3. Bestuur van Leefbaar Wintelre in de toekomst. 
Met betrekking tot de functie van voorzitter en secretaris zal een werkbeschrijving worden opgesteld 
zodat duidelijk is of wordt wat deze functies in de praktijk inhouden. Mogelijk kunnen onderdelen over 
diverse personen verdeeld worden. Ook kan per toerbeurt het een en ander ingevuld worden. 
Met betrekking tot de functie van penningmeester geeft Karin van Esch aan dit wel op zich te willen 
nemen. De vergadering gaat hier mee akkoord. De benodigde formaliteiten zullen worden opgesteld 
zodat de functie van penningmeester overgedragen kan worden aan Karin van Esch.  
Tevens wordt besloten om de volgende vergadering te verplaatsen van 20 juni naar maandag 27 juni. 
4.Onderwerpen vanuit de werkgroepen 

Verkeer: 
- Een opmerking wordt gemaakt dat als er klachten zijn op het gebied van verkeer, wegen en 

dergelijke dit zeker persoonlijk gemeld dient te worden bij de klachtenlijn van de gemeente. 
Dat werkt in de meeste gevallen goed. De werkgroep verkeer is meer voor de algemene 
zaken. 

- Momenteel worden verkeerstellingen voorbereid met name voor het vrachtverkeer. Dit in het 
kader van de actie terugdringen vrachtverkeer door de kern.  

- Bij de verkeersmetingen worden ook de snelheden geregistreerd. Daaruit blijkt dat slechts 5 % 
te hard rijdt. De beleving is anders maar op grond van deze cijfers acht de gemeente nog 
geen extra maatregelen nodig 

- Bij de Slikdijk is de druppel te verplaatsen. Dat zou een onderdeel zijn van de gehele 
herinrichting van de Slikdijk. De fietsoversteek zou ook niet bij de kruising moeten liggen.. 

- Er is ook gesproken over het fietsnetwerk. Daarbij is er op aangedrongen de belijning te 
verbeteren. Er is veel woon-werk fietsverkeer bij de Landsard en de Biemeren. De toestand 
van het fietspad is vooral in de opvolgende gemeente ( Veldhoven en Eindhoven) slecht. 

- Wat recreatief fietsen betreft is de route bij het Ouwe Meer en bij Koemeersdijk al aangekaart. 
- Met de gemeente Veldhoven is er inmiddels overleg over wegen en dergelijke. De gemeente 

Eindhoven weet de gemeente Eersel nog niet te vinden lijkt wel. Toch raken deze gemeenten 
elkaar op belangrijke punten met name in Wintelre. Het nieuwe wegenplan van Eindhoven is 
voor ons uitermate belangrijk. Bereikbaarheid Eindhoven Airport, Eindhoven West en oprit 
naar de snelwegen. 

- De situatie bij d’n Draai en het Kekkeneind is met name voor de fietsers nog eens te bekijken 
of dat niet beter kan. Betere belijning op het wegdek zou al een fikse verbetering zijn. 

- De slechte staat van de voetpaden verdient de aandacht. Ook het wegdek van de  
Willibrordusstraat en Kloosterstraat is slecht. 

Wonen: 
- Op 25 april is er de informatieavond betreffende het plan Koemeersdijk geweest. Een 100 

mensen hebben die bezocht. Tot 27 mei kan er worden ingeschreven en op 13 juni is de 
loting. Op de informatieavond is ook aandacht besteed aan energiebesparende maatregelen 
met name voor bestaande woningen. Ook de notaris en de bank hebben informatie verstrekt. 
Het blijft jammer dat er geen financier voor de sociale woningbouw kan worden gevonden. In 
vervolgplannen dient hier wederom bijzonder aandacht aan te worden besteed. 
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-  De familie Klessens kan wat ons betreft de huidige twee kavels opsplitsen in drie kavels. Qua 
lintverdeling zou dit ook nog beter passen. Het wordt dan repeterend langs de Slikdijk een 
gemiddeld voorfront van 20 meter per perceeel. 

- Op 3 mei zijn de plannen gepresenteerd van DAShotel. Een hotel met een 65-70 kamers en 
een restaurantgedeelte. Dit is goed ontvangen. Wel de opmerkingen dat het wat verder van 
de weg af zou moeten zodat het terras niet zo kort aan de weg ligt. De heer Das zal kijken wat 
de mogelijkheden zijn. 

- Met betrekking tot de pastorie is een uitnodiging  van de familie van Mol in het vooruitzicht 
gesteld. 

Recreatie en speelterreinen: 
- De Bruggerijt is in behandeling. Dat is ook het geval met het padennetwerk. 
- Wat de herinrichting betreft verschijnen nu stevige palen als afscheiding van schouwpaden en 

dergelijke. Er komt nu meer zicht op de situatie maar duidelijk is het zeker nog niet. Waar de 
palen vandaan komen is ook nog onduidelijk en een nieuwe situatiekaart die belooft was is er 
ook nog niet. Kortom veel vragen. De vragen zullen voorgelegd worden aan Jeroen Weekers 
met name omdat we niet weten waar we ermee naar toe moeten. De commissie heeft volgens 
ons alles overgedragen aan de gemeente(n). 

- Met betrekking tot de 100 jarige is Karin met enkele mensen in overleg. 
- Er is ook al wat overleg over de kerstboom. 
- De stappentellers zullen weer voorzien worden van goede batterijen en in gebruik gegeven 

tijdens de wandeltocht op 25 mei bij de KBO. 
- Aan het knooppuntennetwerk wordt aandacht besteed. 
- Aan het re-design buitengebied is door ons in de persoon van Piet Coppelmans aandacht 

besteed. Invulling van lege stallen en andere bestemmingen, vooral recreatieve, worden voor 
de gehele gemeente bekeken. Komt binnenkort een rapport van. 

- De film over en met de zuster is inmiddels klaar. Een 20 minuten versie en een 40 
minutenversie. Er wordt naar een geschikt moment gezocht. Afgesproken wordt om dit te 
plannen tijdens de jaarvergadering welke we in september/oktober gaan plannen. 

- Vanuit de vergadering wordt als idee een rolstoelpad aangedragen. Dat zou kunnen in de 
buurt van de Bosschuur en het Ouwe Meer met als vertrekpunt de Rosdoek. De lengte is  
6 kilometer. Een verkorte versie is alleen rond het Ouwe Meer met als start en finish de 
parkeerplaats of de Bosschuur. Het knuppelpad is daarin opgenomen. Het voorgestelde  
halfverharde fietspad  bij het Ouwe Meer kan ook daarin opgenomen worden. Twee vliegen in 
een klap. 

Zorg en welzijn: 
-  De dagbesteding heeft een nieuwe start gemaakt. De eerste indruk is goed. Momenteel zijn 

er wekelijks 4-5 gasten en ook een vijftal vrijwilligers. Een goed begin. Wel wordt er op 
aangedrongen dat zowel aan de gasten kant als bij de vrijwilligers uitbreiding zal moeten 
komen. Een ieder wordt verzocht daar aandacht voor te hebben. Dinsdag dus van 10 uur tot 
ongeveer 14.00 uur dagbesteding met een (zelf) bereide maaltijd. De donderdagmiddag blijft 
zoals voorheen ook als dagbesteding overeind. Hou het Blaaike in de gaten en meld 
kandidaten. 

- De lezing in de bibliotheek van Jan van de Ven over taal is goed ontvangen. De lijst met 
boeken is op wintelre.info in te zien. . 

- Het vrijwilligersteunpunt draait. De Antennegroep is actief. 
- Met onze nieuwe inwoners uit Syrië gaat het goed. Ze zijn of gaan met de inburgeringscursus 

bezig. De dochters gaan naar Hapert en Wintelre naar school. De bureaucratie is op sommige 
momenten nog wel eens spelbreker.  

- De geplande extra huisvestingingsunits worden in Eersel, Duizel en Vessem geplaatst. Bij het 
huisvesten van statushouders heeft de gemeente dit en komend jaar  een verdubbelde 
opgave. Plaatsing zal daarbij zeker ook op de dorpen gebeuren.  

- Over de 4-5 mei herdenking en viering is onder punt 2 al een waarderende opmerking 
geplaatst. 

- De werkgroep Vliegveld is een sub-groep van de werkgroep Zorg en Welzijn.  
- Bij de gemeente is er tijdens ons overleg op aangedrongen de nadruk te leggen op het 

afschaffen van route 1 B. Hierbij hebben we ook aangegeven zitting te willen nemen in de op 
te richten uitvoeringstafel die route 1 B moet evalueren. De gemeente heeft dit overgebracht 
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bij de eerste vergadering van de tafel die tot de vorming daarvan moet komen. Wordt 
vervolgd. 

- Op 18 mei is er een bijeenkomst geweest in Meerhoven over fijnstof en ultrafijnstof. De 
bedoeling is dat er tijdens en na de vliegtuigloze periode wordt gemeten. Alleen Eindhoven 
schijnt daar geld voor te willen geven. De provincie doet niet mee. Men is daarbij bang dat iets 
wordt gemeten er ook consequenties aanverbonden kunnen of moeten worden. Dat laatste is 
dan een probleem als het negatief zou zijn. 

- De mobile meetunit is inmiddels bij Cor Bles geplaatst. De plaatsing bij Riek Wouters volgt 
nog. 

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. Dus graag eigen initiatief. 
- Met het watts-app verhaal is men nog bezig. 

5. Diversen.  
- In het gesprek met Jeroen Weekers op 13 april zijn een veelvoud van punten aangegeven 

waar we mee bezig zijn en bezig zijn geweest. 
6.Rondvraag 

- Langs de Scherpenering tussen Schippers en van Berkel gebeurd iets. Niemand weet wat. De 
vraag zal aan Jeroen worden voorgelegd. 

 
7. De volgende vergadering is op maandag 27 juni 2016.  
 
8.Sluiting;  
- Hierna wordt de vergadering gesloten. 

Notulist. 


