Beknopte gespreksnotitie vergadering Stichting Leefbaar Wintelre
Datum: Donderdag 18 november 2010
Aanwezig: Francien Coppelmans (voorzitter), Tonnie van Gestel, Wim Wilting,
Jan Luttikhold, Piet Coppelmans , Henk van Ham, Guido Schenning,
Henk van der Heijden.
Afwezig: Jan Heuveling (secretaris), Frans van der Velden, Hein Hoppenbrouwers,
Marielle Voermans. (allen met kennisgeving)
Kopie:
Jan van Ham, Piet Bertens, Rabobank Oerle-Wintelre
1/ Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom.
Zij deelt mede dat To Spanjers zich definitief als lid van Leefbaar Wintelre heeft afgemeld.
“To hartelijk voor je inbreng en inzet voor Leefbaar Wintelre.”
2/ Notulen besloten vergadering 20 oktober.
Pagina 2 onder hoofdstuk 4 betreft de Bibliotheek staat:
Vanuit Leefbaar Wintelre wordt zoals steeds gepleit voor een bibliotheek voor alle mensen.
Vanuit de ouderen wordt gepleit om daar in ieder geval te zorgen voor een
bibliotheekafdeling voor ouderen.
Moet zijn: Vanuit Leefbaar Wintelre wordt zoals steeds gepleit voor een bibliotheek voor alle
mensen. Vanuit de ouderen wordt ook gepleit om in ieder geval te zorgen voor een
bibliotheekafdeling / leestafel voor ouderen. Tevens dient de bibliotheek voor hen ook
makkelijk bereikbaar te zijn.
Verder wordt het verslag ongewijzigd vast gesteld.
3/ Notulen openbare vergadering 8 november.
Hoofdstuk 1, . En vragen en opmerkingen kan men ook kwijt op leefbaarwintelre@gmail.com
of schriftelijk of mondeling bij een van de bestuursleden.
Moet zijn: Vragen en opmerkingen kan men stellen via leefbaarwintelre@gmail.com,
schriftelijk of mondeling bij een van de bestuursleden.
Hoofdstuk 2, De huidige contracten zijn daar mede schuldig aan. In de toekomst wordt hier
in de onderhoudsbestekken die aan de contractenten grondslag liggen extra aandacht besteed
Moet zijn: De huidige contracten zijn daar mede schuldig aan. In de toekomst wordt hier in de
onderhoudsbestekken die aan de contracten ten grondslag liggen extra aandacht aan besteed. .
Hoofdstuk 5, Wat de eerste twee onderwerpen betreft wordt zijn de diverse procedures
doorlopen.
Moet zijn: Wat de eerste twee onderwerpen betreft zijn de diverse procedures doorlopen.
Hoofdstuk7, Het wegdek van de Biemeren zal worden verbeterd.
Moet zijn: Het wegdek van het fietspad in de Biemeren zal worden verbeterd.
Verder wordt het verslag ongewijzigd vast gesteld.
4/ Ingekomen stukken / mededelingen.
- Brief gemeente betreft vervanging van “afgeschreven” beplanting in Margrietlaan
Hemelrijksestraat, Kekkeneind en Kempkesveld.
Hierop is door Jan en Henk gereageerd.
- Dorpendag in Goirle is door Guido en Henk bezocht. Hierover zijn geen bijzonderheden
te vermelden.
- Opgemerkt wordt dat er veel onderling mailverkeer over communicatie vraagstukken is.

Gevraagd wordt om dit te minimaliseren.
Het verslag van de bespreking hoe verder te gaan met de kermis (12 oktober) in de
kerkdorpen is nog niet binnen. Tijdens deze bespreking is gevraagd hoe de kerkdorpen de
kermis in de toekomst zien. Mogelijk kunnen we nogmaals onze gedachte hierover
kenbaar maken. Henk zal hierover contact opnemen met Petra Kolen. (gemeente)
Voorgesteld wordt ook om met degene die de afgelopen jaren de kermis georganiseerd
hebben te praten. Voetbalclub DEES i.v.m. wielrennen en hardlopen, Basisschool De
Disselboom, Wintelre Zingt en Mies van Loon/ Hein vd Hurk. Aktie: Jan en Henk.
- Francien geeft nogmaals aan m.i.v. het nieuwe jaar te stoppen als voorzitter. Wel wil ze
nog graag deelnemen in de werkgroep(en). Als eerste zal ze de werkgroep Ondernemen
samen met de andere werkgroepleden activeren.
- Kandidaten voor de ontstane vacature zijn welkom. Hiervoor passeren enkele namen.
Francien zal met een van hen contact opnemen.
- Tonnie deelt mede dat bomen langs het Rouwven zijn geplant vanaf de Mostheuvel
tot de Oirschotsedijk.
-

5/Nieuwe punten uit de werkgroepen.
Werkgroep Verkeer & Vervoer
- Heeft een brief naar de gemeente, betreft het moeizaam samenwerken met hen,
verzonden.
- Henk is bij de bijeenkomst bewoners van de Biemeren geweest. De opkomst was mager.
Mogelijk werd dit veroorzaakt door dat niet iedereen (die de aanpassing van de Biemeren
betreft) was uitgenodigd. (Dit zal men bij de vervolg bijeenkomst herstellen.) Op die
avond is veel gesproken over mogelijke verkeersremmende maatregelen op het gedeelte
tussen komgrens en het begin van de 30km zone.
Er is nagenoeg niet gesproken over het fietspad. Jan Smulders en Marco Flaman zetten
enkele ideeën op papier en zullen zorg dragen voor een nieuwe afspraak.
- Het wegdek op het Kekkeneind zal voorlopig niet geasfalteerd worden. Wel zal een plan
gemaakt worden om een “druppel” bij de komgrens te realiseren.
- De werkgroep zal op korte termijn bekijken wat met de genoemde bedragen in het DOP
gerealiseerd kan worden.
- De herinrichting van het dorpscentrum nadert zijn voltooiing. Daar een parkeerplaats op
het grote parkeerterrein als invalide parkeerplaats is aangemerkt wordt voor Kempkeshof
maar een invalide parkeerplaats geplaatst. De andere twee zijn vrije parkeerplaatsen.
- Verder komt er een voetpad langs de parkeerplaats richting Bremveld.
Werkgroep Wonen.
- Er zijn na een trage start 2 bijeenkomsten geweest. Volgende afspraak is op 7 december.
Tijdens de eerste bijeenkomst hebben we elkaar( Anja Ramakers -gemeente) bijgepraat.
In de tweede bijeenkomst hebben we met Anja Ramakers en Marieke Blanken (nieuwe
project-begeleider van de DOP projecten) de diverse projectplannen doorgenomen. Op
30 november zal de werkgroep zonder de vertegenwoordigers van de gemeente
vergaderen om de projecten nog eens door te nemen en in volgens het aangeboden format
van de gemeente vast te leggen. Gevraagd wordt om nogmaals een signaal naar de
gemeente te doen t.a.v. een mogelijke belemmering in bedrijfsvoering voor de bedrijven
die dicht bij het plan Koemeer liggen.
Werkgroep Zorg
- Er hebben gesprekken plaats gevonden met de gemeente t.a.v. het te besteden bedrag
voor de bibliotheek voorziening.
- Op 11 november is gesproken met de Ziekengroep in Wintelre.

-

Op 8 december volgt een gesprek met Ad Pijnenborg uit Hoogeloon n.a.v. zijn ervaring
Zorg in Hoogeloon.
Werkgroep Recreatie
- Speelterreinen loopt. Zie hiervoor de flyer en de uitnodiging in het Blaaike.
- De renovatie van de sacristie loopt voorspoedig. Wel moet hiervoor nog een groep
mensen worden gevonden die de zorg voor de toekomst voor het gebouw en gebruik en
beheer op zich nemen.
- Er zijn al diverse “Ommetjes” van 2 – 4 km gereed.
- Het opnemen van de Blauwe en Rode route is volgens SRE te duur (€5000,-) om op te
nemen in het z.g. knooppunten systeem. Voorgesteld wordt om de routes met
routebeschrijving op de Wintelre.info te plaatsen. Dit zou dan ook kunnen voor de
“ommetjes” en de routes bij de Bosschuur / Groot Meer. Vervolgens kunnen de routes
ook via GPS beschikbaar gesteld worden.
- In overleg wordt besloten om de doorsteek naar de Bosschuur, vanaf de oversteek van het
fietspad bij de ingang van het Sportpark, door de werkgroep Verkeer & Vervoer te laten
afhandelen. Het benodigde budget komt uit Recreatie.
- Nabij het Groot Meer zal een parkeervoorziening worden getroffen waarvan ook
bezoekers van de Bosschuur gebruik kunnen maken. De weg rondom het Groot en Klein
Meer zal voor alle verkeer worden afgesloten.
- In Wintelre worden 2 “Paddenstoelen” met picknickbanken geplaatst. (Oostelbeersedijk
bij het Rabobank fietspad en kruising Rouwven-Mostheuvel.)
- De werkgroep is van mening dat straks als de Reconstructie is uitgevoerd er voldoende
bankjes in en om Wintelre staan. Gevraagd wordt om nog eens naar wel of geen
afvalbakken bij de huidige en nieuwe bankjes te kijken.
6/ Stukje voor het Blaaike / Wintelre.info en PR-zaken.
- Zoals uit reacties van enkele leden bleek vond men het logo ontwerp niet zo geslaagd.
Alvorens verder te gaan zal Hein gevraagd worden contact met de ontwerper op te
nemen.
- De PR commissie, Francien, Henk en Piet doen de volgende voorstellen.
- Bekendmaking van de besloten en openbare vergaderingen via het Blaaike,
welkomsborden en Wintelre.info. In het Blaaike zal nog een keer uiteen gezet worden
wat het verschil is tussen besloten en openbare vergadering en hoe men eventuele
onderwerpen kan aandragen.
- Bij elk stuk in het Blaaike zal het email adres, leefbaarwintelre@gmail.com vermeldt
worden.
- Piet zal zorgen dat op Wintelre.info Leefbaar Wintelre juist zal worden weer gegeven.
- Artikelen voor plaatsing in Blaaike / Wintelre.info uiterlijk woensdag, voorafgaand aan
de inleverdatum van het Blaaike, aanleveren aan de PR commissie.
- In het volgend Blaaike zal het aangeleverde stuk van de gemeente betreft het illegaal
motorcrossen met een kleine aanpassing worden geplaatst.
7/ Rondvraag.
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
8/ Volgende vergadering:
- Dinsdag 14 december.
- Voorstel voor de besloten vergaderingen in 2011:
Woensdag 19 januari, donderdag 24 februari, maandag 21 maart, dinsdag 19 april,
woensdag 18 mei, donderdag 23 juni, maandag 22 augustus, dinsdag 20 september,
woensdag 19 oktober, donderdag 24 november en maandag 19 december.

Tussendoor vinden nog 2 openbare vergaderingen op een nader te bepalen datum plaats.
Ook de ½ jaarlijkse bespreking met B&W moet nog worden vast gesteld.
9/ Sluiting.
Francien sluit de vergadering, bedankt ieder voor zijn of haar inbreng.
Daar zij op de volgende vergadering op 14 december niet aanwezig kan zijn, was dit voor
haar de laatste vergadering onder haar voorzitterschap. Ze wenst ons veel succes met het
invullen van de ontstane vacature.
FRANCIEN BEDANKT.

