Verslag vergadering Stichting Leefbaar Wintelre, woensdag 27 juni 2012
Aanwezig: Jan Heuveling (waarnemend voorzitter), Guido Schenning,
Piet Coppelmans, Henk van der Heijden, Tonnie van Gestel en Hein
Hoppenbrouwers
Afgemeld: Wiliam van Loon, Wim ten Boske, Henk van Ham, Lobke Kapteijns, Annie van
Asten, Marianne Schippers, Wim Wilting, Jan Luttikhold en Mariëlle Voermans.
1 Opening.
Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2 Verslag 22-5-2012.
Dit verslag wordt onder punt 2 aangaande de vergadering van 16 april aangepast alsvolgt:
Verder is er van de vergadering van 16 april geen verslag gemaakt omdat de agendapunten
door de toen aanwezigen slechts voorbereidend zijn behandeld.
Verder wordt onder punt 3 zorg en welzijn de zin: Dit gaat overigens buiten het DOP om
gewijzigd in: Dit valt in het DOP maar gaat buiten de provincie om.
Op pagina 2 tweede zin dienen de woorden op de te worden verwijderd.
Onder recreatie toevoegen ter verduidelijking: Bij de Bossschuur begint de Rode en Blauwe
route. Bij de kapel begint de Witte en Licht Blauwe route.
Verder dient speellocatie gewijzigd te worden in speellocaties.
Toegevoegd wordt onder punt 8 dat de volgende vergadering is verplaatst naar 27 juni.
Naar aanleiding van de rondvraag punt 7 kan gemeld worden dat de bloembakken inmiddels
zijn gevuld en de bloemen het plein opfleuren.
Hierna wordt het verslag met in achtneming van de bovenstaande opmerkingen
goedgekeurd met dank aan de samensteller.
Het verslag van de bijeenkomst met B&W van 23-4-2012 is nog niet ontvangen.
3 Informatie uit de Werkgroepen.
Zorg en Welzijn 
Het locatieonderzoek is inmiddels afgerond. Het advies is hier te kiezen voor de locatie
Koemeersdijk. Inmiddels heeft Lunetzorg zich teruggetrokken waardoor de oorspronkelijke
plannen aangepast dienen te worden. Het principe blijft echter overeind. Direct na de
vakantieperiode volgen verdere besprekingen. Het blijft dus 17 seniorenwoningen met
daarbij een 7 tal zorgwoningen. Waarbij aangetekend dat er in de aantallen kleine
wijzigingen mogelijk zijn. Het locatieonderzoek en de gevolgen daarvan komen in de B&W
vergadering van 26 juni. Afgesproken is dat door de gemeente daarna een persbericht wordt
opgesteld dat na onze instemming zal worden gepubliceerd.
Voor het bibliotheekpunt in Kempkeshof is een budget toegezegd van 3890 euro. Men gaat
hiermee aan de slag.
Aan Piet Coppelmans wordt nog gevraagd om de Sociale Kaart op Wintelre.info te plaatsen.
Dit wordt toegezegd. Wel wil Piet eventueel later nog iets aan het format doen om latere
wijzigingen makkelijk te kunnen doorvoeren.
Guido vraagt wederom om versterking in de werkgroep. Mag ook iemand buiten Leefbaar
Wintelre zijn.
Wonen 
Met betrekking tot de starters- en doorstroomwoningen zijn de belangrijkste formaliteiten
vervuld. De gekozen architect Keeris is met de bouwers druk bezig. Na 1 juli zal gestart
worden met het bouwrijp maken van het plan.
Met betrekking tot de seniorenwoningen is onder zorg en welzijn het een en ander
besproken. Verder zijn er geen ontwikkelingen.
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Recreatie 
De Ommetjes zijn geopend. Het is voor velen nog onduidelijk waar men de folders kan
krijgen. Men zal bezien of men op de informatiepaal nog een aanduiding kan plaatsen waar
men de folders kan vinden. In het Blaaike zal worden gepubliceerd dat ze in de kapel liggen
maar ook bij het Caves, Schennink, Bossschuur, de Nachtegaal en Wintelre.info. Overigens
komen er ook folders van de Witte, Licht Blauwe, Rode en Blauwe route.
Het plein bij de Pastoor van der Heijdenstraat is in ontwerp feitelijk klaar.
Men wacht feitelijk op de toestemming van de provincie. Hein zal hierover nog snel contact
opnemen zodat eventueel materialen voor de bouwvak besteld kunnen worden. Over de
brievenbus is men nog bezig. Mogelijk komen er ook nog enkele aanpassingen met
betrekking tot het meubilair. De huidige picknick set zou verplaatst kunnen worden.
Er dreigt een lichte overschrijding van het budget.
Het bankje aan de Groenstraat kan geplaatst worden. Tonnie heeft dit in goed overleg met
Frans kunnen bespreken. Het plan is positief ontvangen.
Het rustpunt Rouwven-Mostheuvel wordt zo druk bezocht door wandelaars en fietsers dat
een tweede picknickset of extra bank op zijn plaats is.
Opgemerkt wordt dat de bank bij de oude fietspad naar Vessem nabij Coppelmans nooit
gebruikt wordt nu er een nieuw pad is. Mogelijk is dit te verplaatsen naar de hoek bij het
sportpark. Hier zou ook een extra bank op zijn plaats zijn.
Met betrekking tot het knuppelpad zijn geen verdere ontwikkelingen bekend.
De glasbak geeft voor de omwonenden toch nog veel geluid. Anderzijds zijn er ook geluiden
dat het erg verbeterd is. We zullen afwachten of klachten blijven bestaan.
Verkeer 
- Aan het Kekkeneind is men begonnen. Blijkbaar zijn er automobilisten die het fietspad als
omleiding gebruiken. Er zal ook nog aandacht besteedt worden aan D’n Draai. De geleiding
kan toch nog iets beter.
Ook zal bezien worden of het bordje ”uitgezonderd plaatselijk verkeer” niet uitnodigt om toch
maar de Kloosterstraat als doorgaande route te gebruiken.
Beeldkwailteitsplan 
- geen verdere ontwikkelingen bekent.
4 Ingekomen stukken/ mededelingen
 Op 1 juli is het Kempisch Streekfestival in Oirschot van 11.00 tot 17.00 uur. Zoals bekend
zijn we daar voor genodigd. Een ieder kan daar dus naartoe. Het programma is
toegestuurd via de mail.
 De BOW jaarvergadering is bezocht door Guido. Men is inmiddels zover dat het overleg
niet via juridische procedures loopt maar gewoon aan tafel. Er worden metingen gedaan
maar die zullen in verband met het militair geheim niet openbaar zijn. Belangrijk
onderwerp zijn de vliegbewegingen in het weekend en s-nachts. In 2015 volgt een
herijking van de geluidsnormen. Wij zijn weliswaar lid van BOW maar dat is feitelijk om
de ontwikkelingen te volgen. We nemen als Leefbaar Wintelre geen stellingen in. Dit naar
aanleiding van een opmerking vanuit onze huidige vergadering.
 Volgens de krant was de informatieavond betreffende de bed en breakfeast in de
Kempen een succes.
5 Wijkagenten:
De wijkagente Drenth en Vosters zullen ons op 17 september bezoeken.
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5A Ontmoetingsavond:
Zoals in de agenda al aangekondigd zal deze voor alle leden van Leefbaar Wintelre en alle
werkgroep leden zijn op zaterdagavond 29 september. We starten om 18.30 uur.
6 Stukje voor het Blaaike / PR zaken
De PR groep heeft zich gebogen over het uit te brengen informatiebulletin. Dat zal na de
vakantie uitkomen. Men vraagt wel of men vooraf nog het definitieve concept ter inzage
krijgt. Hier is echter nog weinig van bekend.
Op het web zal de vraag van Oerle geplaatst worden om de omleiding zoals aangegeven te
gebruiken en niet door het dorp te rijden naar Veldhoven
7 Rondvraag.
 Het is belangrijk dat het DOP niet stopt bij het afsluiten van de eerste uitvoeringsfase.
Afgesproken wordt dat de leiders van de werkgroepen direct na de vakantie een plan
voorbereiden om een presentatie te verzorgen per werkgroep van wat er bereikt is
afgelopen periode. Die presentatie is kan dan getoond worden tijdens een
dorpsbijeenkomst. Dat is dan tevens een verantwoording. Ook kan dan gevraagd worden
welke speerpunten de inwoners voor de toekomst willen. Tevens kan men nagaan welke
punten er nog liggen ter uitvoering. Na de vakantie zullen we samen met Marieke ook
inventariseren hoe de situatie met betrekking tot het huidige uitvoeringsplan is.
 Henk heeft vorige vergadering gevraagd om te kijken of straatnaamborden wel op de
juiste plaatst staan en of er ontbreken. Buitenstaanders moeten kunnen zien in welke
straat ze zijn of naar welke straat ze toegaan. Bericht hierover naar Henk.
 De vraag of het mogelijk is om oplaadpunten voor elektrische fietsen te krijgen in
Wintelre staat ook nog open. Gedacht wordt aan d’n Babbel, Gemeenschapshuis De
Rosdoek, Kempkeshof en De Nachtegaal. En mogelijk ook punten bij bankjes. Kan de
gemeente dit faciliteren of stimuleren?
 Kunnen de kanten van het fietspad Wintelre-Vessem gemaaid worden. Als men dit meldt
via de meld en herstellijn komt het op de goede plaatst. In dit geval waarschijnlijk bij van
Nierop als bos beheerder.
 Mensen met een lage auto melden dat zij het bord bij de Kloosterstraat van Doorgaand
Verkeer moeilijk zien. Staat te hoog. Ook is er daar in verband met de hoge begroeiing
weinig zicht. Mogelijk is er iets aan te doen en anders zeer goed uitkijken.
 De Kloosterstraat vanaf de Pastoor van der Heijdenstraat tot en met de Willibrordusstraat
zit vol verzakkingen.
 Op een kruising van de wandelpaden Rode en Blauwe route zit onder een bankje een
mierennest. Kan deze verwijderd worden?
 Voor de meeste van bovenstaande opmerkingen wordt verwezen naar de meld- en
herstellijn.
8 Volgende vergadering.
De volgende vergadering is op donderdag 23 augustus 2012.
9/ sluiting.
Hierna sluit de voorzitter de vergadering met dank voor de levendige discussie die bij diverse
onderwerpen is gevoerd. En tevens een dank aan Hein die vandaag voor de laatste keer
onze vergadering als lid van leefbaar Wintelre heeft bijgewoond.
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