Verslag vergadering Stichting Leefbaar Wintelre, maandag 17 september 2012

Aanwezig: Jan Heuveling (waarnemend voorzitter), Wim ten Boske, Jan Kruit, Guido
Schenning, Piet Coppelmans, Henk van Ham, Wim Wilting, Karin van Esch, Anny van Asten.
Verder de heren Drenth en Vosters.
Afgemeld: William van Loon, Marianne Schippers, Tonnie van Gestel, Lobke Kapteijns, Jan
Luttikhold, Elly Leermakers.
Henk van der Heijden bezoekt heden de bijeenkomst van agenda 22.
1 Opening.
Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2 Bezoek wijkagent Vosters en netwerker de heer Drenth. Na de kennismaking gaan ze
globaal in op het onderwerp buurtpreventie. De gemeente voert de regie over dit onderwerp
dat alles te maken heeft met Leefbaarheid en Veiligheid. Aandacht voor verkopers aan de
deur. Iets meer op elkaar letten. Valt of staat met de betrokkenheid van degene die mee
doen. Aandacht voor verlichting, bosschages, knelpunten. Bijvoorbeeld enkele keer per jaar
extra aandacht voor verkeer vanuit de politie. De politie aanwezigheid wordt dikwijls gemist.
Het is de bedoeling om de afstand naar de politie korter te maken. Dus signalen doorgeven
aan de wijkagent. De bedoeling is uiteraard dat er een brede verspreiding van deelnemers
komt over heel Wintelre. Die maken melding aan een te benoemen coördinator. En deze licht
of de gemeente of de politie in. Dit is afhankelijk van de melding. Meer leefbaarheid
gemeente, meer veiligheid politie.
Het is dan ook uiteraard de bedoeling dat er enkele keren per jaar terugkoppeling
plaatsvindt.
Vanuit de vergadering wordt gedacht dit onderwerp te plaatsen bij de werkgroep Verkeer of
Wonen. Via ´t Blaaike kan informatie worden gegeven en kan om aanmelding gevraagd
worden van belangstellende personen.
Maar eerst zullen we de heer Michiel Oldenhof van de gemeente om nadere uitleg en
brochures vragen.
Het verhaal van de heren is positief ontvangen maar er blijven nog voldoende vragen die
beantwoord moeten worden alvorens tot verdere stappen over te gaan.
Het huidige speerpunt van de politie zijn de woninginbraken. Daarlangs heeft de
verkeersveiligheid ook de nodige aandacht.
De heren Drenth en Vosters worden hierna bedankt voor hun informatie en verlaten de
vergadering.
3 Verslag 23-8-2012
 Jan Kruit is inmiddels toegetreden tot de werkgroep zorg en welzijn. Het onderdeel
Bibliotheek heeft momenteel zijn extra aandacht. Jan is momenteel met pensioen
maar daarvoor was hij sinds 1997 werkzaam bij GGZ in Eindhoven en daarvoor bij
instellingen die alcohol en drugs als werkterrein hadden.
 Hierna wordt het verslag onveranderd goedgekeurd, met dank aan de samensteller.
 De bespreking van de notities van B&W van 23-4-2012 wordt verplaatst naar de
volgende vergadering.
4 Informatie uit de Werkgroepen
Zorg en Welzijn 
Op 6 september heeft er een bespreking plaatsgevonden over het zorgpunt, de
seniorenwoningen op Koemeersdijk en ook Kempkeshof is daarbij ter sprake geweest.
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Er zijn nog diverse nadere onderzoeken aan de gang zodat hierover eigenlijk geen echte
informatie kan worden gegeven. Besproken is wel dat Leefbaar Wintelre haar vergadering
van 21 november Openbaar zal maken. Hierin zullen dan de resultaten van het DOP bekend
gemaakt worden maar ook de plannen van Joriszorg en de Zaligheden op het punt
Koemeersdijk. De verwachting is dat er overigens geruime tijd eerder duidelijkheid aan ons
kan worden gegeven.
De notitie over ketenzorg heeft ook de aandacht van de werkgroep.
De notitie spreekt van: A. een tactisch niveau – samenwerking ketenzorg tussen alle
professionele partijen ( formeel en informeel) inclusief de gemeente.
B: een dorpsniveau – uitwerking ketenzorg per dorp. Op tactisch
niveau is het GOW Welzijnswerk namens de partijen de informele zorg de gesprekspartner
van de gemeente. Met de betrokken partijen wordt een convenant opgesteld en
ondertekend. Daarna wordt op dorpsniveau in alle dorpen invulling gegeven aan de
ketenzorg. In de uitwerking op dorpsniveau worden alle betrokken en welzijnspartijen
inclusief de dorpsraden/leefbaarheidsgroepen ( of indien van toepassing de
zorgwerkgroepen ) betrokken. De zorggroep legt daarbij verantwoording af aan Leefbaar
Wintelre. Vanuit de vergadering zijn er vragen over de wijze waarop de organisatie in de
notitie wordt beschreven.
In de notitie wordt gesteld dat Steensel en Wintelre in het 4e kwartaal van 2012 zullen
opstarten. Samen met de zorggroep wachten we de ontwikkelingen af.
Op 10 oktober om 19.00 uur zal Ria van der Hamsvoord de nieuwe bibliotheek in
Kempkeshof officieel openen. Iedereen van Leefbaar Wintelre en de werkgroepen is
daarvoor bij deze uitgenodigd. Bekeken wordt wat vanuit het beschikbare budget allemaal
mogelijk is en blijft.
De Agenda 22 bijeenkomst wordt vanavond bezocht namens ons door Henk van der
Heijden. Dit gaat o.a. over de toegankelijkheid van de gebouwen en wegen.
De sociale kaart is inmiddels op Wintelre.info geplaatst.
Wonen 
Het bouwrijp maken van Koemeersdijk is in volle gang.
Zoals bij zorg aangegeven komen er nog nadere onderzoeken met betrekking tot het
seniorenhofje.
De werkzaamheden voor de starterswoningen liggen op schema. De papierwinkel vergt veel
tijd. De verwachting is uitgesproken dat er in oktober 2013 gewoond kan worden.
Recreatie 
Het plan voor het pleintje hoek Pastoor v.d. Heijdenstraat-Willibrordusstraat is klaar. Ook is
er groen licht vanuit de gemeente. Dus bestellingen kunnen worden geplaatst en voor 16
december is de verwachting dat het klaar is.
- Door de VVV in Eersel wordt er schijnbaar geld gevraagd voor de folders van de
Ommetjes. Via mail is meegedeeld dat dit niet volgens onze bedoeling is. Indien het
antwoord negatief is zullen wij dit nogmaals schriftelijk laten weten en de folders
terugvragen. Het is volgens ons ook niet in overeenstemming met de regels van het DOP.
- Met betrekking tot het onderhoud van de bloembakken op het dorpsplein wordt gezegd dat
het eerste jaar de gemeente het mee zal verzorgen. Daarna is het onderhoud voor het
dorp. We zullen moeten kijken of de buurt of iemand met groene vingers of een van onze
hoveniers het onderhoud wil verzorgen. Verzocht wordt om hier en daar eens te informeren.
Van andere zijde wordt meegedeeld dat de afspraak was dat de gemeente de bakken zou
plaatsen en de eerste planten er in zou zetten. Het onderhoud is dan vervolgens voor
Leefbaar Wintelre. Dus aan de slag.
- Het onderhoud van het pannaveldje daarentegen ligt volgens ons bij de gemeente.
- Ook wordt de vraag gesteld of over het groenonderhoud vanuit Leefbaar Wintelre een
advies mogelijk zou zijn. Verzocht wordt aan de recreatiegroep, met behulp wellicht van
andere geïnteresseerden, een advies op te stellen of althans knelpunten aan te geven.
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- Meegedeeld is dat het knuppelpad tussen het jong en ouwe meer aangelegd kan worden.
De middelen daarvoor worden beschikbaar gesteld.
- Het doorzicht vanaf de fietspad naar het meer is gerealiseerd.
Verkeer 
- Werkzaamheden aan het Kekkeneind verlopen goed. Er wordt af en toe door politie
gecontroleerd op doorrijders. Eind september zijn de werkzaamheden afgerond volgens de
planning.
- Geconstateerd is dat op het fietspad het gras van het maaien van de berm geruime
tijd is blijven liggen. Dit is vooral bij nat weer gevaarlijk. Verzoek aan de gemeente
om bij het maaien ook dezelfde dag het gras van de paden te verwijderen.
- Uiteraard willen we ook dit jaar de bladbakken zo vroeg mogelijk geplaatst hebben.
- Gevraagd wordt ook om, indien werkzaamheden aan de weg tijdelijk gestaakt worden
bijvoorbeeld zoals tijdens de bouwvakvakantie gebeurd is bij het Kekkeneind,
omleidingsborden weg te halen of in ieder geval af te dekken. Zo laten staan brengt
mensen in verwarring.
- Naar aanleiding van een de opmerking dat het fietspad tussen het voetbalveld en het
ouwe meer slecht is kan worden meegedeeld dat er momenteel geen budget voor is
en het bij een eerder onderzoek ook niet aangeduid is als noodzakelijk onderhoud.
5 Ingekomen stukken/ mededelingen
- Themabijeenkomst Armoedebestrijding op het platteland 17 oktober 19.30 in
Oirschot.
- vrijwilligersavond 12 oktober
- Kern met pit: idee om leefomgeving te verbeteren.
- Nieuw evenementenbeleid: We horen in de wandelgangen dat nu alles voortaan mag
Het doel en effect van het beleid is :Dat meer evenementen voortaan plaats kunnen
vinden ( onder bepaalde voorwaarden) zonder vergunning maar met meldingsplicht.
(dus minder administratieve rompslomp en onkosten voor organisaties en
verenigingen).
- AAL forum 27 september zal door Guido Schenning worden bezocht.
- Brabant Lab: 17 november aftrap. Tot 1 oktober kunnen wensen of dromen ingediend
worden.
- Informatiebulletin dorpsontwikkelingsplannen huis aan huis verspreid.
- Themadag ”Wat staat er te gebeuren in de ouderenzorg in Brabant 22 oktober in
Provinciehuis. Aanvang 10.00 uur. Hiervoor bestaat belangstelling vanuit de
Zorggroep. Men zal zich zelf aanmelden.
- Ontvangen uitnodiging voor de Postelrally op 14 oktober. De uitnodiging geldt voor 2
personen. Aanmelden via Jan.
- Naar alle waarschijnlijkheid zal 16 december de 1e fase van het
DorpsOntwikkelingsPlan worden afgerond met de onthulling van het zogenaamde
Botermonument. Dan wordt ook een streekproductenmarkt gepland. Er is de
wandeling van de Dickensvereniging. Een de mandenvlechters hebben hun jaarlijkse
tentoonstelling.
6 bezoek burgemeester.
Het bezoek vindt plaats op 1 oktober. Start met een rondgang vanaf 19.00 uur.
Willibrordusstraat, Kloosterstraat, Kerkstraat. Daarna informele bijeenkomst in het
gemeenschapshuis De Rosdoek. Zie hiervoor verslag van 29 augustus.
(Op verzoek van de burgemeester is een bezoek ingelast aan Ons Museum. Dit vindt plaats
tussen 18.00 en 18.45 uur.)
Zij die mee willen lopen worden om even voor 19.00 uur bij de paal van de Ommetjes
verwacht.
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7 Planning dorpsbijeenkomst:
De dorpsbijeenkomst wordt gepland op 21 november zoals eerder al aangekondigd tijdens
deze vergadering.
De vraag aan Piet Coppelmans om aan de diverse werkgroepen een Sjabloon te leveren
zodat we een gelijkaardige power-point presentatie kunnen maken van de resultaten van het
DOP. ( mogelijke kunnen we ook het vorige sjabloon gebruiken).
8 Jaarlijkse ontmoetingsavond: Zaterdagavond 29 september aanvang 18.30 in de
Nachtegaal. Dat geldt dus voor alle leden van leefbaar Wintelre en alle werkgroep leden.
Alsmede Marieke en Mariëlle. En ook Hein is hierbij genodigd.
9 Stukje voor ´t Blaaike en P.R. Zaken.
Aankondiging van het bezoek van de burgemeester op 1 oktober en het programma.
10 Rondvraag.
Het verzoek aan alle werkgroepen de begroting in te dienen voor 2013. De begroting kunnen
we dan op de komende vergadering behandelen.
11 volgende vergadering:
De volgende vergadering is gepland op dinsdag 16 oktober 2012.
12 sluiting.
Ondanks de veelheid van agendapunten is het meeste toch behandeld.
Wel is er aandacht te besteden aan een aantal vragen opgenomen in dit verslag. Voor de
komende vergadering is er toch wel wat werk te verrichten.
Hierna sluit de voorzitter de vergadering met dank aan allen.
Notulist.
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