Leefbaar Wintelre.
Verslag van de openbare vergadering van de Stichting Leefbaar Wintelre gehouden op 16
maart 2010.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Opening
Francien opent de vergadering met een welkomstwoord. Een bijzonder welkom voor Peter
Stabel die het een en ander zal vertellen over het nieuwe dorpsplein.
Francien geeft een kort overzicht van de werkzaamheden van de stichting gedurende het
afgelopen halfjaar. Die werkzaamheden hebben vooral in het teken gestaan van het uitwerken
van het dorpsontwikkelingsplan. Samen met de gemeente wordt gewerkt aan de uitvoering
daarvan. De woonwerkgroep is bezig met Koemeersdijk en het Verlengde Aangelag. Bij de
diverse particuliere terreinen is de gemeente gevraagd daar constructief mee te werken. De
zorggroep heeft een enquête gehouden onder de 55 plussers. De respons van 45 % heeft een
hoop werk met zich meegebracht. Het eindrapport wordt komende maand verwacht. De
verkeersgroep is vooral bezig geweest met het dorpscentrum, dorpsplein en Kerkstraat. Er is
voor gezorgd dat de buurt goed is gehoord en de buurt is tevreden over het resultaat.
Ook de recreatie werkgroep is druk geweest met onderhoud van wandelpaden en
bewegwijzering. Op het terrein van de speelruimte is stagnatie ontstaan omdat in afwachting
van de evaluatie van het beleid de uitvoeringen geparkeerd zijn.
Francien wijst er tenslotte op dat de verslagen van de vergaderingen van Leefbaar Wintelre na
goedkeuring worden geplaatst op het web wintelre.info. Via email is de stichting ook te
bereiken leefbaarwintelre@gmail.com.
2. P. Stabel geeft via een powerpoint presentatie uitleg over het nieuwe dorpsplein en de
Kerkstraat.
Het komende halfjaar zal aan de realisering worden gewerkt. Binnenkort komt daarvoor nog
een bewoners bijeenkomst over het hoe en wat en het tijdspad. Hij geeft aan dat de zichtlijn
Sacristie- de Rosdoek leidraad is van de inrichting. Er is gekeken naar een goede loopruimte
voor de kinderen zodat deze veilig de school kunnen bereiken. Goede oversteekplaatsen en
een goede functionaliteit voor het doorgaande verkeer en wat het plein betreft ook plaats voor
de kermis. Op een vraag van een bewoners van de Willibrordusstraat over trilling en
geluidsoverlast kan een bewoner van de Kerkstraat aangeven dat in overleg met de bewoners
voor de huidige bestrating is gekozen. Men heeft er vertrouwen in dat er een duidelijke
verbetering optreedt ten opzichte van de huidige situatie. Er is nog wel een vraag over drie
bomen bij Den Dries. Hier zal de heer stabel op terugkomen. Bij de versmallingen in de
Kerkstraat zal een aanduiding worden geplaatst wie voorrang heeft. En alle kruisingen worden
gelijkwaardig gemaakt. Dat zal op termijn ook voor het hele dorp gaan gelden. In de
Kloosterstraat zal het vrachtverkeer geweerd blijven. Het gebruik als sluiproute zal worden
tegengegaan door een extreme versmalling in het begin van de straat. In de Slikdijk komen
een tweetal versmalers die de snelheid al het bereiken van de Mostheuvel moeten
terugbrengen. De fietsers kunnen langs de remmers doorrijden. De bestrating zal uitgevoerd
worden in een drietal gemêleerde kleuren. Er zal in fasen worden gewerkt. Voor de bouwvak
wil men de Kerkstraat klaar hebben en op 1 november wil men het geheel klaar hebben.
De aanwezigen hebben waardering voor het getoonde plan en de gegeven uitleg.
3. Interieur de Rosdoek.
Wim Wilting toont met een korte foto-film impressie de binnenkant van de nieuwe Rosdoek.
Men is onder de indruk.
4. Rondvraag.
Hier wordt geen gebruik van gemaakt. En hierna sluit de voorzitter de vergadering.
notulist.
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