-1Verslag vergadering Stichting Leefbaar Wintelre
Datum: Dinsdag 19 april 2011
Aanwezig: Jan Heuveling (waarnemend voorzitter), Hein Hoppenbrouwers, Henk van Ham,
Jan Luttikhold, Wim Wilting, Guido Schenning, Henk van der Heijden.
Mariëlle Voermans (Namens gemeente)
Afwezig: Frans van der Velden, Tonnie van Gestel, Lobke Kapteijns, Piet Coppelmans.
1/ Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom.
2/ Verslag vergadering 21 maart 2011.
Mariëlle vraagt of er naar aanleiding van de bezuiniging van de openbare verlichting door
Frans Meijer nog contact is opgenomen met Leefbaar Wintelre.
Dit blijkt tot nu toe niet het geval. Mariëlle zal actie ondernemen om dit alsnog te laten
geschieden. Onderwerp is ook binnen de gemeente nog niet afgehandeld.
Bij de voorzitter is een klacht binnengekomen van Tonnie van Gestel dat hier en daar weer
vervuiling door hondenpoep opsteekt. Gevraagd wordt om meer specifieke plaatsen aan te
geven zodat dat daar mogelijk door Bart Tholen (buitendienst ambtenaar gemeente) extra
gecontroleerd kan worden.
Verder zal Mariëlle kijken of de APV iets in die richting kan bieden.
-Verslag vergadering met B&W van 28 maart is nog niet beschikbaar.
3/ Brainstormen nieuwe voorzitter
Het lijkt beter om niet direct voor een nieuw voorzitter te zoeken daar enige ervaring in dit
werk het uitvoeren van het voorzitterschap wel wat makkelijker maakt.
Er zijn nog verschillende buurtschappen niet vertegenwoordigd. Mogelijk om daar wat extra
energie in te steken.
- Voorlopig eerst kijken naar nieuwe leden.
- Besturen van buurtverenigingen aanschrijven.
- Mogelijk besturen van verenigingen aanschrijven.
- Stukje plaatsen in het Blaaike waarin uitleg van het doel en werkwijze van LW.
- Kijken in ons (je) eigen netwerk of daar leden te vinden zijn.
PR commissie zal e.e.a. uitvoeren.
4/ Werkgroepen.
Recreatie 
- Het maken van een parkeerplaats bij het Oud Meer is gestart.
- Maandag 2 mei bijeenkomst speelterreinen in de Rosdoek
- Oversteekplaats sportpark de Meren komt terug bij het Verkeer.
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Voetpad naar de bosschuur is besproken (komt ook terug bij Verkeer)
Plaatsen van bankjes op diverse locaties is besproken. Bijsterveld / Groenstraat.
Mogelijk dat het set (tafel + banken) wat staat op de Mostheuvel, wat daar weg kan
i.v.m. de aanwezige schuilhut, verplaatst kan worden naar de Groenstraat locatie
splitsing Groenstraat / Kerkheide. (Henk van Ham)
Doorkijk vanaf de Merenweg naar het Oud en Jong Meer. Het bord staat er wel maar
je ziet door de begroeiing niets. Actie door werkgroep volgt.
B-team (biodiversiteit) zal door de werkgroep worden gevolgd.
Ommetjes in kaart brengen. Tonnie van Gestel en Piet Coppelmans zullen dit
uitvoeren.
Blauwe en rode wandelroute, vertrek vanaf het dorpsplein worden voorlopig niet
opgenomen in het knooppunten wandelroute systeem. We willen deze wel behouden.
Wel moeten enkele palen worden vervangen. (Rot en omvergereden) Er zal gekeken
worden of dit door kunststof palen kan zodat het minder onderhoud vergt. De plaat
met platte grond van de routes die op het plein stond is tijdens de werkzaamheden
verdwenen. Kijk om dit terug te plaatsen bij kerk of sacristie.
Sacristie werkgroep opgericht. (10 personen) Wordt op 1 mei opengesteld.
Officiële opening is op 21 augustus.

Wonen
- Werkgroep is i.s.m. gemeente bezig om folders te verzamelen / bundelen voor wonen
in nieuwbouw en voor verbouwen van bestaande woningen. Dit gekoppeld aan het
plan Koemeersedijk
- Voor het plan Koemeersedijk is een Programma van Eisen opgesteld.
- De bezwaren die nog lopen bij de Raad van State zijn naar verwachting niet
onoverkomelijk en de uitspraak is naar verwachting eind mei. Er zal een Voorlopige
Voorziening worden aan gevraagd.
- Volgende besprekingen zijn 18 mei 19.30-20.00 uur en 23 mei.
Verkeer
- Op 14 april is het ½ jaarlijks gesprek met Jan Smulders geweest. Een totale
samenvatting hiervan komt nog.
- De bijeenkomst had ondanks de voorafgaande perikelen een constructief karakter.
- Wat betreft de oversteek bij Sportpark de Meren en het gevraagde voet/fietspad lijkt
het er op dat we enkele passen “voorwaarts “ zijn gegaan.
- Verder zijn het fietspad in Biemeren en de snelheidsremmende maatregelen in
Biemeren en op het Kekkeneind aan de orde geweest.
Zorg
Op maandagavond 30 mei is er een Openbare bijeenkomst voor Zorg en Welzijn.

-35/ Ingekomen stukken / mededelingen.
- Op 21 april bijeenkomst Beeldvorming Verkeersveiligheidsplan gemeenteraad. Zal
door Henk v.d. Heijden worden bezocht.
- Uitnodiging deelname Klankbordgroep Beeld Kwaliteits Plan (BKP) Guido en Hein
zullen dit volgen.
- Bijeenkomst 27 april “Zorgen doe je zelf” zal door werkgroep Zorg worden
meegenomen.
- Op 20 april Algemene Ledenvergadering Kleine Kernen. Wordt bezocht door Guido.
- Bijeenkomst Glasvezelkabel 13 april is door ca. 50 personen bezocht.
- Volgende vergadering wil Sjef van Sambeeck Leefbaar Wintelre bijpraten over het
gevoerde bladbakken beleid.

6/ Publicaties in het Blaaike. (PR commissie)
- Promoten Meld en Herstellijn / klachtenlijn.
- Bijeenkomst Zorg en Welzijn 30 mei.
- Zoektocht naar nieuwe leden.
7/ Financieel verslag 2010 en begroting activiteiten 2011
Is goed gekeurd.
8/ Rondvraag.
Mariëlle:
- Is de Beleidsnotitie Onderhoud van wegenbekend? Nee. Zal worden toegezonden.
- Is het zinvol om de locaties van de AED in de lokale bladen te publiceren. ?
De plaatselijke EHBO vereniging adviseert om dit wegens o.a. diefstal mogelijkheid niet te
doen. Wel kunnen we dit door b.v. kaartjes in Wintelre huis aan huis te bezorgen kenbaar
maken.

Verslag opgesteld door:
Henk van der Heijden.
Volgende vergadering: Woensdag 18 mei.

