Verslag vergadering Stichting Leefbaar Wintelre, maandag 22 augustus 2011

Aanwezig: Jan Heuveling (waarnemend voorzitter), Tonnie van Gestel, William van
Loon, Jan Luttikhold, Guido Schenning en Marielle Voermans.
Afwezig: Frans van der Velden, Wim Wilting, Henk van der Heijden, Lobke
Kapteijns, Marianne Schippers, Jan Huijbers (20 weken buitenlandse
stage), Piet Coppelmans en Henk van Ham
1/ Opening.
Voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. De datumkeuze
zo kort na de officiële schoolvakantie is oorzaak van veel afzeggingen. Hiermee
moeten we volgend jaar rekening houden
2/ Verslag Stichting Leefbaar Wintelre 23 juni 2011.
 Onder punt 4 * recreatie staat 3e regel van onderen “LW heeft het
onderhoud en toezicht”. Dit moet zijn”LW heeft een signalerende functie.”
Naar aanleiding van: wordt meegedeeld dat bij de wandelroutes de kapotte paaltjes
zullen worden vervangen. Het aansluiten bij het knooppuntensysteem lijkt een lange
weg te zijn.
Het voetfietspad naar de Bosschuur is aangekondigd in de Hint. Uitvoering is in
voorbereiding.
 Onder punt 5: naar aanleiding van de opmerkingen van de tenten is
duidelijk geworden dat er in de gemeente geen tentenbeleid is. Het lijkt
moeilijk om aanvragen te weigeren. Wel kan men voorwaarden stellen en
handhavend optreden. Het met elkaar afstemmen van activiteiten zodat die
niet tegelijk plaatsvinden is ook een vereiste. De vraag kan ook gesteld
worden hoe belastbaar een dorp is. Het een en ander dient daarbij ook
geen afbreuk te doen aan grote verenigingsactiviteiten. Vanuit de
kermisorganisatie is hierover een brief ontvangen die hiermee ook
behandeld is. Dit punt zal als agendapunt opgenomen worden bij de
bespreking op 3 oktober met B&W.
 Onder punt 6 PR zaken: naar aanleiding van: mogelijk kan de nieuwe vlag
als leidraad dienen voor het nieuwe logo. De vlag is goed ontvangen.
 De aanvangstijd voor onze jaarlijkse ontmoetingsavond op 23 september is
om 19.00 uur. De barbecue is dan warm.
 Onder punt 6 Aandachtspunten zal door Mariëlle navraag gedaan worden
hoe het staat met de verlichting en de afvalbakken. Wat de afvalbakken
betreft komt de tijd weer aan dat ze nodig zijn.
Concept verslag gesprek met B&W d.d. 28 maart 2011
Onder punt 4. Krimp aantal inwoners Wintelre. Hier wordt opgemerkt dat de
gemeenteraad de groei van het aantal inwoners naar 2500 heeft afgewezen maar
uitdrukkelijk heeft ingestemd met enige groei van het aantal inwoners. En daar hoort
ook een groei van het aantal woningen bij. Aangegeven wordt dat ook het college
graag wil dat de kernen doorgroeien. De huidige negatieve tendens op de
woningmarkt is daarbij lastig.
Verdere behandeling van het verslag zal op 3 oktober gebeuren.

3/ Mededeling uit de Werkgroepen.
*Zorg en Welzijn 
 -Het rapport gaat deze week naar de drukker. Dit zal begin september
besproken worden met de wethouder. Hierna zal de werkgroep het rapport
aanbieden aan Leefbaar Wintelre en samen met de overige werkgroepen zal
dit dan besproken worden. Vervolg gesprekken met o.a. de medische
maatschap in Vessem en zorginstellingen zijn afgesproken c.q. gepland. Men
wil graag verder met de uitkomsten uit het rapport. Medewerking van iedereen
is daarbij een vereiste. Het rapport zal in de week voor 12 september digitaal
beschikbaar worden gesteld. We hopen en verwachten een grote opkomst op
12 september.
*Verkeer 
 geen nadere mededelingen.
*Recreatie 
 Er is komende dinsdag weer overleg met van Lierop over een aantal zaken.
 Het bankje bij de Kerkheide zal in goed overleg met betrokkenen geregeld
worden.
*Wonen
 -Werkgroep heeft de brochures bijna klaar. Aan het plan Koemeer wordt
gewoon doorgewerkt zodat men na de uitspraak van de Raad van State snel
verder kan.
*Beelkwaliteitsplan:
 Na de eerste bijeenkomst is er niets meer vernomen. Mariëlle zal navraag
doen over de voortgang.
4/Ingekomen stukken
 Beëindiging papieren verzending raad- en commissiestukken. Een ieder kan
voortaan via de site van de gemeente Eersel de stukken inzien. Deze komen
dus (vrijwel) niet meer op papier.
 Notitie Toekomst Recreatie en Toerisme in de gemeente Eersel. Dit zal verder
gevolgd worden door Hein en Karin.
 De oproep van de Heidemij KNHM is mogelijk ook iets voor de recreatiegroep.
 Het verslag studiemiddag Idop’s Iedereen in Beeld wordt voor kennisgeving
aangenomen.
 De diverse brieven, verslagen van bijeenkomsten betreffende de glasvezel
maken duidelijk dat het allemaal niet zo eenvoudig is. We blijven het volgen.
 Melding gemaakt van de regionale leerbijeenkomst Leefbaarheid op 28
september.
 Sportnota en accommodatiebeleid diverse bijeenkomsten. Jan Luttikhold zal
zoveel mogelijk deze bijeenkomsten bezoeken.
 Bijeenkomst Jeugd betrekken bij dorps- en wijkontwikkeling op 16 september.
Bovenstaande stukken en uitnodigingen zijn zoveel mogelijk rondgestuurd via de
mail.
5/ Halfjaarlijks overleg B&W maandag 3 oktober.
Met betrekking tot het overleg met B&W op maandag 3 oktober om 20.00 uur zijn als
agendapunten op te nemen: Voortgang Dorpsontwikklingsplan, Tentenbeleid, Stand
van zaken plan Koemeer, Kermis, kosten vuilstortplaats Eersel en de punten
genoemd in het verslag van 28 maart 2011.

6/ PR zaken
Geen mededelingen
7/Ontmoetingsavond 23 september Caves aanvang 19.00 uur
8/Aandachtspunten
 Bezuiniging verlichting
 Voortgang bladbakken
 Voortgang glasbakken
9/ Rondvraag
 Aan de recreatiegroep wordt gevraagd of er mogelijkheden zijn om ergens een
korfbalpaal te plaatsen op een speelveldje. Tonnie zal dit meenemen.
 Aandacht wordt ervoor gevraagd om initiatieven te bevorderen, ideeën te
lanceren om de kermis levendiger te maken. We zullen dit onderwerp op de
agenda houden.
 De kosten van het storten van vuil op de stort in Eersel worden als zeer hoog
ervaren. In Veldhoven kan voor 5 euro gestort worden tegen in Eersel
minimumbedrag van 15 euro. Hoewel meegedeeld wordt dat Eersel de
goedkoopste gemeente is wat de afvalstofheffing betreft wordt dit niet als
zodanig ervaren. Reden om dit toch nader te bespreken.
 Dit jaar dienen we nog een openbare vergadering te houden. Hiervoor hebben
we nog de mogelijkheid in oktober, november en december. Komende
vergadering zullen we dit op de agenda plaatsen.
10/ Volgende vergadering: dinsdag 20 september 2011.
11/ Sluiting.
De voorzitter sluit onder dankzegging voor de inbreng de vergadering en wijst nog op
de bijeenkomst van maandag 12 september om 20.00 uur betreffende Zorg en
Welzijn.
Verslag: notulist.

