Verslag vergadering Stichting Leefbaar Wintelre, woensdag 29 februari 2012

Aanwezig: Jan Heuveling (waarnemend voorzitter), Guido Schenning, Jan Huijbers, Piet
Coppelmans, Henk van der Heijden, Wim Wilting, Tonnie van Gestel, Hein
Hoppenbrouwers, Jan Luttikhold, Henk van Ham, Annie van Asten.
Gemeente: Mariëlle Voermans, Wethouder R. van Hooff.
Afgemeld: William van Loon, Lobke Kapteijns, Marianne Schippers, Wim ten Boske, Ellie
Leermakers,
1 Opening.
Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2a Verslag 24 januari 2012.
In het verslag staat op pagina 3 onder hoofdstuk Verkeer “gebakken betonklinkers” Dit moet
zijn: “gebakken klinkers”.
Onder hoofdstuk Zorg en Welzijn staat “Joris Thuiszorg”. Dit moet zijn “Joris Zorg”
(E.e.a. zal voor de publicatie op Wintelre.info worden aangepast.
2b Korte terugblik bijeenkomst woensdag 8 februari.
Het gereedkomen en bezorgen van de folders is, ondanks de kou en sneeuw, goed gegaan.
De voorzitter memoreert dat de bijeenkomst goed is bezocht. (ca. 150 personen) en de
uiteenzettingen door de diverse sprekers duidelijk zijn geweest.
Nu maar even afwachten hoe de belangstelling voor de Starters woningen zal zijn.
3 Informatie uit de Werkgroepen.
Zorg en Welzijn  Sociale kaart is nagenoeg klaar. Van verdere ontwikkelingen betreft
Ketenzorg is nog niets bekend. Er worden nog enkele vervolg afspraken gemaakt om de
DOP gelden “veilig” te stellen. Guido Schenning zal a.s. donderdag Slimmer Wonen in Den
Bosch bezoeken. T.a.v. WMO versus Zorg en Welzijn zal een afspraak gemaakt worden.
Guido vraagt wederom om versterking in de werkgroep. Mag ook iemand buiten Leefbaar
Wintelre zijn.
Wonen  Loting voor Starters woningen heeft vanavond plaatsgevonden. 26 gegadigden
voor 8 starters en 1 doorstroom woning. Wat betreft het aantal woningen zal mogelijk nog
overlegt worden met gemeente en WSZ. Leefbaar Wintelre heeft in de beginfase gevraagd
om 12 starters en 8 huurwoningen. WSZ heeft, gezien de huidige woningmarkt en ervaring,
deze getallen gewijzigd in 8 starters woningen, 1 doorstroom woning en 12 huurwoningen.
Leefbaar Wintelre heeft dat aanvaard mits er bij een overvraag dit nog herzien kan worden.
We zullen eerst de verdere ontwikkelingen t.a.v. de huidige starters groep afwachten en
daarna zo nodig in overleg gaan met WSZ en gemeente. De aspirant woning bezitters
hebben op 7 maart a.s. hun eerste bijeenkomst. T.a.v. het woningbouw contingent komt op
korte termijn een overleg in de gemeenteraad. Wethouder Roeland van Hooff heeft, na de
loting van de starters woningen, de vergadering even bijgewoond om een paar vragen, die
bij enkele leden van Leefbaar Wintelre t.a.v. het plan Koemeersdijk leefde, te beantwoorden.
Recreatie  Heeft alle DOP plannen nog eens doorgenomen. Besloten is om daar waar
nog bankjes gepland zijn deze om te zetten naar picknicksets. Tevens zal bij de Bosschuur
ook een picknickset geplaatst worden. Afgesproken is te gaan voor enkele “grote” projecten
i.p.v. versnippering van de beschikbare DOP gelden. Als mogelijke locaties worden de hoek
Pastoor v.d. Heijdenstraat / Willibrordusstraat genoemd. Dit omdat dit i.v.m. het plaatsen van
een ondergrondse glascontainer enige herinrichting aldaar nodig zal zijn. Tevens zijn voor
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veel bewoners de daar aanwezige kasten t.b.v. de nutsvoorziening ook een doorn in het oog.
Er is een plan opgesteld om deze hoek, na het plaatsen van de glascontainer, te verfraaien.
Een andere mogelijkheid is bij de aanpassing kruising Groenstraat / Biemeren /
Willibrordusstraat, daar de inkom te verfraaien met groen en daarmee tevens een visuele
versmalling te creëren.
Extra speeltoestellen daar waar mogelijk nog kleine aanvullingen.
Bomen die de afgelopen periode door storm verdwenen zijn worden voorlopig, tenzij hoogst
noodzakelijk, niet aangevuld. De situatie t.a.v. de bomen in gedeelte wijk Akkerweg 2 zit niet
in het DOP en moet dus door de gemeente apart bekeken worden. (Geldt ook voor de
Kloosterstraat die waarschijnlijk in 2013 op de planning staat.)
De mogelijke fietsroute langs de bosrand vanaf de Merenweg naar de Roestenberg of vanaf
de Merenweg langs het Oud Meer naar de Halfmijl (welke wel op de daar aanwezige ANWB
paddenstoel staat aangegeven) en de daar aanwezige Grafheuvels, is wegens te hoge
kosten en te korte tijd niet door. Het is wel een onderwerp om in de toekomst als
aandachtspunt vast te houden.
Verkeer  -Gezien de meevaller betreft de kosten van het fietspad in de Biemeren is
besproken om het resterende DOP geld te gebruiken voor het aanpassen van de kruising
Groenstraat/ Willibrordusstraat / Biemeren.
Tevens bij de aanvang van de 30km zone een wegversmalling aan te brengen zodat de
fietsers veilig op de rijbaan kunnen gaan fietsen.
Ter hoogte van de kruising een visuele versmalling aan te brengen zo dat het inrijden van de
Willibrordusstraat versmald wordt.
-Het aanleggen van het Bospad zal op korte termijn plaatsvinden. Dit zal voor 15 maart klaar
zijn. (Feestje???????)
-Aanpak snelheid invalswegen / dorpskern ==> Bijsterveld / Slikdijk is reeds aanwezig.
Kekkeneind wordt meegenomen tijdens de nieuwe inrichting ivm asfaltering.
 Biemeren zie bovenstaande opmerking.

4 Ingekomen stukken/ mededelingen
-Opschoondag 10 maart. Wordt ter kennisgeving aangenomen.
-Positionering WMO raad – Dorpsraden. Guido Schenning heeft de bijeenkomst op 2 februari
bezocht. Het is nog onduidelijk hoe de verhouding is / zal worden tussen de WMO raad en
de Dorpsraden. (Intussen hebben zowel de voorzitter als de secretaris van de WMO raad
aangekondigd hun functie medio juni neer leggen.) De discussie tussen gemeente en WMO
raad is nog niet afgerond.
-Op 26 februari zijn 4 bloembakken op Den Dries geplaatst. De gemeente zal voor de eerste
aanplant zorgen.
Mededelingen Mariëlle Voermans (gemeente):
-17 maart Nieuwbouwbeurs / Woonmanifestatie in het Evoluon in Eindhoven.
-Rapport / voorstel bezuiniging openbare verlichting (Frans Meijer) komt 15 maart in de
Commissievergadering en 29 maart in de Raadsvergadering. Het rapport zal digitaal worden
toe gezonden.
-Criteria woningbouw komt binnenkort overleg.
-Mariëlle stelt voor, gezien de hoeveelheid tijd die haar, voor het werken met de Dorpsraden
en Leefbaarheidsgroepen, ter beschikking is gesteld om voortaan te volstaan met een
“puntenverslag” van het halfjaarlijks overleg met B&W. Voorstel aangenomen.
13 maart is in Vessem een openbare vergadering van de Dorpsraad.
Hier komt o.a. zon en wind energie aan de orde. Dit roept bij enkele van ons meteen de
vraag op wat de gemeente hier aan doet?? (Zie ook hiervoor de vooraankondiging Netwerk
Lokale Energie op 18 april in de Enck in Oirschot.)
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-De nieuwe netwerkcoördinator, Ronald Drent, wil graag een goede relatie met de Dorpraden
en Leefbaarheidsgroepen opbouwen. Hij zal op een van onze volgende bijeenkomsten
worden uitgenodigd.
5 Stukje voor het Blaaike / PR zaken
Er zal weer een kort stukje van deze vergadering in het volgend Blaaike geplaatst worden.
In het volgend Blaaike zal het verhaal van de KPN GSM antenne worden geplaatst.
6 Planning en agendapunten voor halfjaarlijks overleg met B&W
-Er worden enkele datums voorgesteld, 26 maart, 2 april en 23 april. Definitieve keuze is
geworden maandag 23 april daar dan waarschijnlijk de uitspraak van de bezwaren t.a.v. het
plan Koemeersdijk bekend zijn.
Enkele agenda punten zijn:
 Voortgang / uitvoering DOP,
 Voortgang Koemeersdijk
Meerdere onderwerpen zijn welkom.
7 Rondvraag.
Guido Schenning: Houden we ons wel aan de regels t.a.v. het besloten / openbaar houden
van onze vergaderingen.? Op dit moment hebben we in principe 2x per jaar een openbare
vergadering en hebben de overige vergaderingen een besloten karakter. Dit zoals dat in het
Blaaike enkele keren is uitgelegd en zoals het op de website staat. De bijeenkomst van
8 februari j.l. zien we als een openbare bijeenkomst.
Annie van Asten: Komt er nog een overleg betreft het aantal huur/starters woningen met
WSZ en gemeente. Even afwachten hoe de ontwikkelingen zijn. (Zie punt Wonen.)
Samenvatting opgesteld door:
Henk van der Heijden
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