Beknopte gespreksnotitie vergadering Stichting Leefbaar Wintelre
Datum: Dinsdag 14 december 2010
Aanwezig: Jan Heuveling (waarnemend voorzitter), Henk van der Heijden, Wim Wilting,
Marielle Voermans
Afwezig: Jan Luttikhold, Piet Coppelmans , Guido Schenning, Frans van der Velden,
Hein Hoppenbrouwers, Francien Coppelmans (allen met kennisgeving)
Kopie:
Jan van Ham, Piet Bertens, Rabobank Oerle-Wintelre
Gast:
Frans Meijer (gemeente)
1/ Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Gezien de vele afmeldingen (en daardoor weinig aanwezigen) worden alleen de belangrijkste
onderwerpen besproken.
2/ Bezuiniging energie verbruik gemeente Eersel (Frans Meijer)
Onderdeel van het beperken van het energie verbruik door gemeente Eersel is het beperken
van het energie gebruik door de openbare straat verlichting. De grootste boosdoeners zijn de
oranje / gele straatverlichting. In Wintelre gaat het om 257 stuks. Het streven van de
gemeente is om € 25.000,- / jaar op het energie verbruik te bezuinigen. (Op onze vraag wat
het totale energie verbruik van openbare straatverlichting is was het antwoord onzeker. Frans
Meijer dacht ca. € 90.000,- / jaar.) Al met al dus een forse besparing, of zouden we in het
verleden toch teveel gebruikt hebben.?? In 2003 is door de gemeente een plan gemaakt om in
de woonwijken, i.v.m. het zuiniger energie verbruik, stapsgewijs over te gaan naar het
ombouwen van de oranje/gele verlichting naar witte straatverlichting. Dit mede ook omdat het
witte licht ook dimbaar zou zijn en dat dit in sommige straten ook wordt toegepast.??
Helaas doorkruist deze bezuinigingsronde dit plan.
Wij hebben de volgende opmerkingen gemaakt:
-Waarom kan men niet doorgaan met het vervangen van de armaturen.? De afschrijving is
gemiddeld 20 jaar, dus moeten hiervoor gelden beschikbaar zijn.!!
Het is aangetoond dat witte verlichting de zichtbaarheid vergroot en het gevoel van
veiligheid toeneemt. Als voorbeelden worden genoemd het stukje Akkerweg tussen de
Rosdoek en De Biezenvelden waar 3 oranje/gele lantaarns staan terwijl het overige gedeelte
wit is en Pastoor vd Heijdenstraat waar het gaat om 3 oude oranje / gele lantaarns.
-We verwachten door het na 23.00uur uit doen van een gedeelte van de oranje/gele
straatverlichting, zeker in de bebouwde kom, een gevoel van onveiligheid bij de inwoners.
Het openbaar leven speelt zich nu meer dan in het verleden ook na dat tijdstip af.!!
-We betwijfelen of het witte licht na 23.00 uur gedimd wordt??
(Bij deze het verzoek om in uw omgeving na te gaan of dit inderdaad zo is.)
Van Leefbaar Wintelre wordt verwacht om mee te denken welke straatlantaarns na 23.00uur
uitgeschakeld kunnen worden.
We hebben in ons enthousiasme Frans Meijer toegezegd om eind december / begin januari
aan hem te laten weten. (Later zijn Jan en ik toch van gedachten verandert en vinden we dat
eerst de opmerkingen door Leefbaar Wintelre besproken dienen te worden en dat de bal ten
aanzien van het bezuinigen niet bij ons maar bij de gemeente ligt. Ik heb dit ook afgestemd
met de Dorpsraad van Knegsel waar men tot dezelfde conclusie is gekomen.)

3/ Verslag 18 november
Henk van Ham was wel aanwezig.
Verder geen opmerkingen.
4/ Mededelingen
-Marielle:
- In het kader van bezuinigen gaat de jaarlijkse vergoeding per Dorpsraad /
Leefbaarheidsgroep naar beneden van €3500,- naar €2500,- per jaar.
- De gemeente raad gaat werken met een nieuwe werkwijze BOB.
Dit staat voor: Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming
Voor meer informatie zie: Vergadering Gemeenteraad 09-02-2010
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- Het VVP (Veilig VerkeersPlan opgesteld in 2004 ) moet geactualiseerd worden.
Wegens capaciteits problemen wordt hiervoor assistentie ingehuurd. Zie agenda
commissievergadering donderdag 13 januari a.s. . (zie voor meer info onderstaande site)
http://www.eersel.nl/index.php?&simaction=content&mediumid=1&pagid=307&fontsize=12
&stukid=439
-Tijdens de commissie vergadering van 9 december 2010 is het Welzijns Prestatie Plan
(WPP) geëvalueerd.
(zie voor meer info onderstaande site)
http://www.eersel.nl/document.php?m=1&fileid=12409&f=ca8c66c5fc8bfcf4c5576929636a2
80a&attachment=0&a=407
-Beeld Kwaliteit Plan loopt. (zie voor meer info onderstaande
site)http://www.eersel.nl/index.php?&simaction=content&mediumid=1&pagid=307&month=
11&year=2010&stukid=397
-Centrumplan (komplan) is nog niet gereed.
-Jan zal het verzoek van buurtschap de Hut voor het aanschaffen van een AED eerst kijken of
bij Dennenoord een AED aanwezig is. De gemeente subsidieert alleen het onderhoud.
5/ Rondvraag / diversen
-Tonnie van Gestel heeft via mail gevraagd om de gemeente te verzoeken extra te strooien
bij openbare gebouwen en Kempkeshof.
-Jan Heuveling: Consultatiebureau in Vessem gaat verdwijnen. Dit wordt weer extra
kilometers rijden. Nogmaals de mogelijkheid onderzoeken om een dependance in de nieuwe
MFA in te richten.
-Marielle zal trachten haar collega’s warm te krijgen voor het doortrekken van het fietspad
vanaf het einde bij het voetbalveld, parallel aan de weg, naar de Bosschuur.

Beknopte samenvatting opgesteld door:
Henk van der Heijden

