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Verslag vergadering Stichting Leefbaar Wintelre, dinsdag 20 september 2011

Aanwezig: Jan Heuveling (waarnemend voorzitter), Guido Schenning,
Hein Hoppenbrouwers, Wim Wilting, Henk van der Heijden
Leden Werkgroepen: Wim ten Boske, Karin van Esch en Anny van Asten
Gemeente: Mariëlle Voermans.
Afwezig: Frans van der Velden, Lobke Kateijns, Marianne Schippers,
Jan Huijbers (20 weken buitenlandse stage), Piet Coppelmans,
Henk van Ham, Tonnie van Gestel, William van Loon, Jan Luttikhold
1/ Opening.
Voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom.
Helaas zijn er ook vanavond weer verschillende afwezigen.
Verder deelt de voorzitter mede dat Frans van der Velden om gezondheidsredenen definitief
gestopt is als lid van het bestuur van de Stichting Leefbaar Wintelre. Frans wordt bedankt
voor de inbreng in Leefbaar Wintelre en dit zal met een kleine attentie worden ondersteund.
De voorzitter zal dit afhandelen en Frans namens Leefbaar Wintelre hem een goede
gezondheid toe wensen.
Aktie: Jan Heuveling
2/ Verslag Stichting Leefbaar Wintelre 22 augustus 2011.
- Geen opmerkingen
- Verslag bespreking Leefbaar Wintelre met werkgroep Zorg en Welzijn d.d.
12 september betreft het aanbieden van het rapport: “Zorg, welzijn en Wintelre daar
gaan we voor!” . Het concept is gereed en zal op de volgende bespreking, 19 oktober,
aan de orde komen.
3/ Mededeling uit de Werkgroepen.
*Zorg en Welzijn 
-Het rapport is aangeboden en verspreidt. Door Stichting Leefbaar Wintelre is aan de
werkgroep gevraagd om een vervolg te geven aan hetgeen in het rapport wordt voorgesteld.
De werkgroep heeft hierop positief gereageerd en geeft aan dat iedere medewerking welkom
is.
*Verkeer 
-Op 4 augustus heeft een voortgang bespreking DOP verkeer plaatsgevonden.
De samenvatting hiervan zal op volgende vergadering,woensdag 19 oktober, besproken
worden.
-Op donderdag 14 oktober volgt een vervolg gesprek. Tijdens dit gesprek zal gevraagd
worden naar de financiële status van de DOP verkeers projecten.
Door de aanwezigen wordt opgemerkt dat het militair les verkeer weer toeneemt tijdens de
begin tijden van Basisschool de Disselboom. Aan de gemeente zal gevraagd worden om dit
nogmaals bij de Legerplaats onder de aandacht te brengen. Ook zullen we zelf een brief
richting legerplaats sturen.
Aktie: Jan Heuveling
Verder wordt melding gemaakt dat bij het graven in de straten vaak geen melding wordt
gemaakt aan de bewoners i.v.m. het vrijhouden van de inrit. Mogelijk dient dit in de
vergunning te worden opgenomen. Ook dit zal bij de gemeente onder de aandacht worden
gebracht.
Aktie: Henk v.d. Heijden
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*Recreatie 
- Locatie voor het plaatsen van bankjes / picknick sets zijn besproken en zal worden
gerealiseerd. (Groenstraat / Kerkheide, Slikdijk / Dekske en pleintje Slikdijk / Mostheuvel.)
- Door de werkgroep is het verzoek van de korfbalvereniging om een korfbalpaal te plaatsen
op speelterrein nabij het Aangelag (het Drieske) doorgegeven.
- Op dit moment wordt het spelterrein aan de Korenbloemlaan gerenoveerd. De overigen
zullen volgens afspraak volgen.
- Het project “Groen, in en om de kernen”loopt nog.
- “Ommetjes” moet nog verder worden uitgewerkt.
- Doorkijk vanaf de weg naar het Groot Meer stuit op bezwaren. (mogelijk gevaarlijke
verkeers- situaties.) Mogelijk dat tijdens het uitvoeren van het Beheersplan doorkijken
vanaf de het zandpad tussen het Groot- en Kleinmeer gemaakt kunnen worden.
(E.a. is door Hein met Moniek Claasen besproken)
- Informatie van het Inrichtingsplan Wintelre-Oerle is binnen. Op 27 september vinden er
informatie bijeenkomsten voor belangstellenden plaats.
*Wonen
-Werkgroep heeft de brochures bijna klaar. Deze worden op maandagmorgen 3 oktober
besproken alvorens ze definitief te maken.
- Het Beeld / Kwaliteitsplan staat op de agenda voor het gesprek met B&W op maandag
3 oktober.
- De term Eersel Noord kan zeker gebruikt worden vooral om Wintelre te promoten.
Vanaf bijvoorbeeld Koemeersdijk komt men erg gemakkelijk in Eindhoven, Best,
Den Bosch en bij vliegveld, snelweg en trein.
4/Ingekomen stukken
- Uitnodiging voor 2 personen om als gast te zijn tijdens de Eersel- Postelrally op zondag
9 oktober. Jan zal Frans van der Velden vragen.
Aktie: Jan Heuveling
- Kern met Pit, actie van de KNHM (Heidemij) Leefbaar Wintelre heeft geen projecten.
- Vrijwilligersmarkt “Zin in meedoen”d.d. 16 november lijkt voor ons ( nog) niet nodig.
- Commissie en Raadsstukken in te zien via de website van de gemeente Eersel.
We moeten nu zelf alert zijn op informatie. Voordeel is wel dat we het nu eerder
beschikbaar (kunnen) hebben. Zie en test ook de vernieuwde website gemeente Eersel.
- Uitnodiging voor 4 personen voor de Vrijwilligersavond op vrijdag 4 november.
Leefbaar Wintelre kan vanaf 5 oktober de 4 kaarten a € 1,- /stuk bestellen.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Jan Heuveling.
(Op dit moment heeft Henk en Maria van der Heijden zich aangemeld.)
- Bladafvalbakken worden op 4/5 oktober geplaatst. Henk merkt op dat dit gezien het vallen
de bladeren in o.a. de Willibrordusstraat (Lindebomen) weer te laat is. De gemeente houdt
geen rekening met de wisselende weersomstandigheden. Het gevolg daarvan is dat
bewoners zelf hier en daar bladhopen gaan maken waarop vervolgens weer ander afval
wordt gestort.
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5/ Planning Openbare Vergadering en onderwerpen daarvoor.
Als 1e datum wordt donderdag 24 november gekozen. Uitwijk datum dinsdag 22 november.
Mogelijke onderwerpen.
- Zorg en Welzijn
- Beeld / kwaliteitsplan
- Voortgang DOP plannen
- Groenproject
Na afstemming met de agenda in de Rosdoek is gekozen voor donderdag 24 november.
Definitieve agenda zal tijdens de vergadering op 19 oktober worden vastgesteld.
6/ Halfjaarlijks overleg B&W maandag 3 oktober. Aanvang 20.00 uur
Zie hiervoor de voorgestelde agenda welke op 27 september is toegezonden.
7/ PR zaken
Door de PR commissie wordt voorgesteld om de vlag van Wintelre de gaan gebruiken in het
logo van Leefbaar Wintelre. Hiervoor zal een kleuren en zwart-wit versie gemaakt worden.
Aktie: Piet Coppelmans
Door de PR commissie zijn de teksten uit de Hint, betreffende het: Plaatsen en richtlijnen van
de bladbakken en het: Ter inzage liggen van Komplan Wintelre in het Blaaike geplaatst om dit
extra onder de aandacht van de bevolking te brengen.
8/ Oriëntatie en invulling vacature voorzitter
Jan Heuveling is tot op heden waarnemend voorzitter terwijl Henk van der Heijden tijdelijk
als notulist optreed. Jan geeft aan de functie van voorzitter op termijn te willen neerleggen.
Wel wil Jan het secretariaat voorlopig blijven doen. Henk geeft aan ook op korte termijn als
notulist te gaan stoppen. Ofschoon beiden er geen halszaak van maken wordt toch aan de
aanwezigen en de overige leden gevraagd nog eens na te denken om de rol als voorzitter op te
nemen of mogelijk een dorpsgenoot bereid te vinden dit te doen.

9/ Rondvraag
- Hein Hoppenbrouwers.
Er doen diverse verhalen in het dorp in de ronde. Leefbaar Wintelre zou tegen de
tenten zijn. Het onderwerp zal op maandag 3 oktober met B&W besproken worden.
Wel kan gesteld worden dat Leefbaar Wintelre door dorpsbewoners benaderd is met
de vraag of het gelijktijdig plaatsen van 2 tenten in het dorp wel nodig is.
( Welons en Knoert –toernooi.)
Tevens krijgen we regelmatig klachten dat men zich niet houdt aan de verleende
vergunning t.a.v. geluidsniveau en sluitingstijd. APV normen??
- Wim Wilting
Er is namens de bewoners van Akkerweg II een brief verzonden naar de gemeente
over het in slechte staat van voornamelijk voetpaden in de wijk door het opduwen van
de stoepen door boomwortels.
- Henk van der Heijden,
-Doet het verzoek aan de werkgroep recreatie om de mogelijkheid te bekijken een
fietspad langs het Grootmeer naar het Half Mijl te realiseren. Het zou dan een
aansluiting geven aanwezige fietspad langs de Grafheuvels naar Zandoerle.
Het pad zou een sintelpad kunnen zijn. (zoals het pad van de Oostelbeersedijk naar
Vessem) Het pad wordt nu op de ANWB paddenstoel aangegeven maar is niet te
fietsen. Hiermede vervalt het idee om een fietspad langs de bosrand te maken.
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Vraagt aan de aanwezigen wat men vindt om op het Dorpsplein Den Dries enkele
grote bloembakken van cortenstaal (3 stuks) zoals in Knegsel staan te plaatsen.
Mariëlle zal bij de gemeente informeren wat de mogelijkheden zijn.
(Het lijkt er intussen op dat er mogelijkheden zijn.)

10/ Sluiting.
De voorzitter sluit onder dankzegging voor de inbreng de vergadering en wijst nog op de
bijeenkomst van maandag 3 oktober om 20.00 uur met B&W en op onze volgende
vergadering op woensdag 19 oktober.

Verslag opgesteld door:
Henk van der Heijden.
(Zie voorbeeld bloembakken Knegsel)

