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1. Opening. 

Voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. 
 
2. Verslag Stichting Leefbaar Wintelre 18 mei 2011. 

-T.a.v. het verhaal van wethouder van Hooff betreft woningbouw in de 
Koemeer en (on)mogelijk nieuwe plannen hebben we geen goed gevoel over. 
Voorlopig actief blijven gaan voor Koemeer en overige plannen voorlopig laten 
rusten. 

 
3. Concept verslag gesprek met B&W d.d. 28 maart 2011 

Hier op geen bijzondere opmerkingen. 
 
4. Mededeling uit de Werkgroepen. 

Zorg en Welzijn  
-Bijeenkomst 30 mei is goed bezocht. Ook door jongeren. 
Men is tevreden over de voortgang. KBO en Zonnebloem zijn onze 
gesprekspartners. 
Ad Pijnenborg komt nog een keer om het werk af te ronden. 
75+ willen heel veel maar het mag niet veel kosten. 
Ouderen het bewustzijn bij brengen dat op de oude dag ook eigen 
investeringen nodig zijn.  
-Bib voorziening komt nog een keer aan bod. 
Verkeer  
-Werkzaamheden vernieuwing fietspad de Biemeren wordt gestart  in week 27 
en zal voor de bouwvakvakantie klaar zijn. 
-Volgende bespreking werkgroep verkeer betreft DOP verkeer en overige 
verkeerszaken met Marieke Blanken en Jan Smulders op donderdag 4 
augustus. 
Recreatie  
-Doorkijk bij het Grootmeer is langs de weg wegens de dichte aanwezige 
begroeiing moeilijk te realiseren. Mogelijk dat door het weg halen van enkele 
bomen zowel bij het Groot- als het Kleinmeer wat doorzicht mogelijk is. 
Bewijzering zo mogelijk verplaatsen naar de ingangen. 
De inritten bij het Groot-en Kleinmeer worden vanaf de weg verhard tot aan  
de paddengleuf.  
-Locatie van de aanwezige en gewenste bankjes zal worden aangepast. 
-Wandelroutes, rood en blauw, veel paaltjes zijn in slechte staat. 
Wandelroutes zijn eigendom van de gemeente. LW heeft een signalerende 



functie. Bekeken wordt om de paaltjes te vervangen door kunststof dan wel 
duurzaam hout. (Robinia) Gevraagd wordt om toch nog eens te kijken om de 
routes op lange termijn te nemen in het knooppunten systeem.      

 
-Voetfietspad naar de Bosschuur wacht op uitvoering. 
-Speelterreinen loopt. 
-Groen in het dorp (Beeld Kwaliteitplan) Kwaliteitsverbetering in de voortuin. 
Hein zal een voorzet maken. 
Wonen 
-Werkgroep is bezig met het samenstellen van folders voor de diverse 
doelgroepen. 
(Nieuwbouw, verbouw, senior, starter,energiezuinig enz.) 
Volgende werkgroep bijeenkomst 27 juni a.s. 

 
5. Ingekomen stukken / mededelingen 

-Recreatie bijeenkomst 6 juni j.l. was niet wat men er van verwacht had. Niet 
integraal.  eenzijdig. Erg gericht op centrum Eersel. 
-Tentenbeleid, n.a.v. gelijktijdig aanwezig zijn van 2 tenten (Welons en 
Knoerttoernooi) in het dorp is gevraagd welk beleid de gemeente hierin voert. 
Hierop is voor de vergadering nog geen antwoord ontvangen. LW vindt dat het 
gebruik van tenten in combinatie met het niet naleven van de APV (veel lawaai 
en te laat doorgaan) steeds vervelender wordt ervaren. 
-Volgende bijeenkomst met B&W is gepland op maandag 3 oktober. 

 
6. PR-zaken 

-N.a.v. enkele vragen betreft Besloten vergadering van LW zal een tekst in het 
Blaaike  met uitleg hiervan geplaatst worden. 
-Logo LW is in de maak. Wacht op de vlag van Wintelre die op 21 augustus 
zal worden gepresenteerd. 
-PR werkgroep zal kijken naar mogelijkheden om LW bij de inwoners beter in 
beeld te brengen.   
-Publicaties altijd via PR. Woensdag voor afgaand aan de publicatie in het 
Blaaike aanleveren bij PR.  
-Jaarlijkse ontmoetingsavond leden Leefbaar Wintelre gepland op vrijdag 23 
september bij 
 ’t Caves. Het aanvangstijdstip is nog te bepalen. 

 
7. Aandachtspunten 

-Bezuiniging verlichting, zie voorgaande verslagen. 
-Voortgang bladbakken, zie verslag 18 mei. 

 
8. Sluiting. 

De voorzitter sluit onder dankzegging voor de inbreng de vergadering  en 
wenst allen een fijne vakantie periode toe. 

 
 

Verslag samengesteld door: 
Henk van der Heijden. 


