Verslag van de openbare vergadering van 21 november 2012.
1. De voorzitter opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom. In de loop van dit jaar
hebben we afscheid genomen van Hein Hoppenbrouwers maar we hebben ook enkele
nieuwe leden in de werkgroepen mogen begroeten. Namelijk: Jan Kruit, Ine Pulles, Dity
ten Boske en Elke van de Sande.
Dit jaar hebben we het erg druk gehad met de uitvoering van het Dorpsontwikkelingsplan.
Het dorp blijft echter in ontwikkeling. Daarom hebben we graag dat zich nieuwe mensen
aandienen om die ontwikkelingen kenbaar te maken en ook om plannen te maken en deze
ook mee uit te voeren.
Erg belangrijk is de komende tijd de Zorg. Vandaar dat een belangrijk deel van onze
vergadering aan dit onderwerp besteedt gaat worden.
2. Het team van Joris Thuis geeft een uiteenzetting wat er allemaal door hen gedaan wordt in
Wintelre. Alle facetten komen aan de orde van huishoudelijke hulp tot wondverzorging en
advies bij alle zaken die met zorg te maken hebben. Gast bij cliënt in huis, spreekuur
Kempkeshof, alarmering, hulpmiddelen, warme maaltijd en de WMO. Een uitgebreide
toelichting. Op www.wintelre.info staat de volledige presentatie. Na de presentatie
werden ook brochures uitgereikt.
3. De toekomst van de zorg zou door de heer Vosters behandeld worden maar jammer
genoeg kon hij onmogelijk aanwezig zijn. Anita de Laat kon daar zeer summier iets van
vertellen. Wat een tiental jaren niet mogelijk was komt nu wel in beeld namelijk de
mogelijkheid van 24 uurs zorg in Wintelre. Hierdoor kan bewerkstelligd worden dat
mensen veel langer in de eigen omgeving, eigen huis, kunnen blijven wonen en de
vereiste zorg kunnen ontvangen.
Dat vergt overigens nog veel studie en overleg voordat dit gerealiseerd is.
4. Het resultaat van de eerste fase van het dorpsontwikkelingsplan wordt hierna door de
diverse werkgroepen gepresenteerd.
a. Wim ten Boske gaat uitgebreid in op de toekomst van de zorg. Het verhaal dat anders
de Vosters verteld zou hebben weet hij zeer goed te verwoorden. Enkele kreten: het
geld raakt op, dementie, 24 uurszorg, ketenzorg, visie 2030, wmo taken gemeente,
lokaal gezondheidsbeleid en ook zorgen voor welzijn. De toekomst zal voor de
werkgroep zorg en welzijn veel werk met zich mee brengen.
Op 3 december worden de inwoners uitgenodigd bij de gemeente om te praten over
visie 2030. De zorg komt daar ook aan de orde. Ook gaat hij nog in op de
ontwikkelingen met betrekking tot de bibliotheek. Een ieder Wordt uitgenodigd daar
gebruik van te maken.
b. De werkgroep verkeer, in de persoon van Henk van der Heijden, laat zien wat er zoal
gerealiseerd is de afgelopen jaren. Maar ook wordt aangegeven dat rekening houden
met elkaar door beperking van de snelheid, juist parkeren en goede verlichting veel
ongemakken en ergernissen kunnen worden voorkomen. En belangrijk de veiligheid
voor ons allemaal neemt toe. Een aantal opmerkingen vanuit de zaal worden
meegenomen ter bespreking.
c. Wim Wilting laat zien wat er allemaal is gebeurd met de bankjes, de speelterreinen,
kortom de omgeving die we elke dag ervaren. De Ommetjes, het Ouw en Jong meer en
het nog aan te leggen knuppelpad,, het bosschuurpad, het plein bij de Past. v.d.
Heijdenstraat. Vanuit de zaal waren er vragen over het onderhoud van met name het
speelveldje aan de Margrietlaan. De werkgroep geeft regelmatig deze signalen door.
Het onderhoud is op veel terreinen een punt van grote zorg richting gemeente. Men
doet zijn best maar geld schijnt ook hier een probleem te zijn. Maar we blijven er
aandacht aan besteden.

5.

6.
7.
8.

9.

d. Bij het wonen worden de gevels van de starterswoningen getoond alsmede de gevels
van de te bouwen huurwoningen. Men kan zich bij de Zaligheden aanmelden voor een
huurwoning. In oktober 2013 zal het een en ander gerealiseerd zijn. Men is nu volop
bezig met het bouwrijp maken van Koemeersdijk. Ook hoe het beste de 17 geplande
seniorenwoningen gebouwd kunnen worden is onderwerp van studie. Tegen het eind
van het jaar zal dat duidelijk zijn. Vooral of en hoe er gezorgd kan worden voor zorg
in de woningen. En er komen in 2013 ook enkele tweekappers in de verkoop. Verder
wordt nog aandacht besteed aan de brochures die begin dit jaar huis aan huis zijn
uitgereikt.
e. Op 16 december 2012 zal officieel de eerste fase van het DorpsOntwikkelingsPlan
worden afgesloten. Dat gebeurd tijdens het Winterselsfestijn. Dit met de onthulling
van het botermonument. Een monument dat de ontwikkeling aangeeft vanaf 1896 tot
heden. De laatste jaren daarvan sluiten we daar mee af.
f. En met het afsluiten starten we ook meteen het begin van de volgende fase. Want de
ontwikkelingen gaan door. In 2013 gaan we het rapport “Wintelre waard om aan te
werken”evalueren. Wat is er gerealiseerd en wat moet zeker aan de orde komen. En
wat ontwikkelt zich toch anders dan in 2008 aangenomen. Hiervoor is het ook nodig
dat in de Stichting Leefbaar Wintelre en in de diverse werkgroepen nog meer
spreiding komt vanuit alle kanten van het dorp. Zo kunnen ideeën het beste voor het
voetlicht gebracht worden.
Hierna wordt het financieel verslag over 2011 behandeld. Het verslag is gecontroleerd
door Tonnie van Gestel en Karin van Esch en in orde bevonden. De vergadering keurt dit
goed.
Als nieuwe kascommissie voor 2012 wordt benoemd Karin van Esch en Jo Hoeks.
Nogmaals wordt gewezen op de gemeentelijke bijeenkomst op 3 december over visie
2030.
In de rondvraag wordt nog gewezen op enkele verkeerssituaties en op het onderhoud van
de speelterreinen.
Verder zal de PowerPoint presentatie in zijn geheel op www.wintelre.info geplaatst
worden.
Hierna sluit de voorzitter de vergadering met dank aan de 70 aanwezigen voor hun komst
en hun inbreng. En we rekenen ook in 2013 weer op iedereen.

