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Verslag vergadering Stichting Leefbaar Wintelre, woensdag 21 augustus 2013 
 
Aanwezig:  
Piet Coppelmans, Karin van Esch Henk van Ham, Guido Schenning, Marianne Schippers, 
Marielle  Voermans, Marieke Blanken, Roeland van Hooff en Jan Heuveling 
Afgemeld:  Tonnie van Gestel, Annie van Asten, Henk van der Heijden,  Wim Wilting, Jan 
Huijbers, William van Loon, Elly Leermakers, Annie van Asten en Wim ten Boske. 
 
1 Opening 
Jan Heuveling opent de vergadering en heet  daarbij de aanwezigen van harte welkom. 
In het bijzonder Roeland van Hooff en Marieke Blanken die het agendapunt over het Dop 
voor hun rekening zullen nemen. En uiteraard zijn we blij dat Mariëlle Voermans zo goed 
hersteld is dat ze ook weer aanwezig kan zijn. 
Uit de diverse berichten van verhindering blijkt dat de vakantie voor verschillende van ons 
toch nog niet voorbij is. 
 
2 Verantwoording financiën en subsidie dorpsontwikkelingsplan. 
Roeland van Hooff geeft aan dat we samen op pad zijn gegaan in 2008 en zo uiteindelijk 
eind 2012 de eerste fase van het dorpsontwikkelingsplan officieel hebben afgesloten. Dat is 
alleen mogelijk geweest door een goede samenwerking en een goede communicatie met 
elkaar. Volgens de financiële opstelling zijn er 19 projecten uitgevoerd samen voor een 
bedrag van 3,6 miljoen euro. Benadrukt mag daarbij worden dat dit bedrag ook door de 
gemeente is uitgegeven. De provincie heeft hiervan middels de subsidie 968.000,00 euro 
bijgedragen. Lopende het proces van uitvoering zijn diverse zaken anders gegaan dan eerst 
de bedoeling was. Middels de goede communicatie en het goede overleg is het maximale 
bereikt. Vorige week is ten slotte het definitief akkoord van de provincie gekomen. 
Voor de (niet) aanwezige leden is de verantwoording op papier beschikbaar. 
De aanwezigen gaan akkoord met de uitleg. Zij danken de gemeente voor de medewerking 
en de samenwerking. Met name Marieke Blanken wordt hierbij genoemd die samen met ons 
veel tijd aan het project heeft besteed. Hiermee is de eerste fase afgerond.  
Maar wij blijven aan de gang om op de ingeslagen weg verder te gaan. 
De zorg en de woningbouw vragen daarbij momenteel de nodige aandacht. 
Nadien wordt nog aandacht besteed aan het College voorstel betreffende de glasvezel. Het 
voorstel en de toelichting daarop neemt niet alle onduidelijkheden weg. En het geeft ook aan 
dat een 100 % dekking niet gegarandeerd wordt. Hier zal nog aandacht aan besteed worden. 
Verder kan de wethouder meedelen dat de Bosschuur weer herbouwd kan worden. Men 
heeft een akkoord met de verzekeringsmaatschappij. In oktober zou men van start kunnen. 
Met dank aan Roeland van Hooff en Marieke Blanken wordt dit agendapunt afgesloten. 
 
3 Verslag vergadering 18 juni 2013. 
Het verslag wordt inhoudelijk door de aanwezigen goedgekeurd. 
 
4 Financieel Verslag 2012. 
De kascommissie bestaande uit Jo Hoeks en Karin van Esch hebben het jaar 2012 
gecontroleerd en in orde bevonden. Het verslag 2012 wordt hierna definitief goedgekeurd en 
de penningmeester wordt decharge verleend. Het verslag is ook al naar de gemeente 
gestuurd. 
 
5 Terugkoppeling uit de werkgroepen. 
 Zorg en Welzijn  
- De regiegroep gaat op 22 augustus weer verder met het overleg betreffende de 

ketenzorg. 
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- Met betrekking tot Kempkeshof worden eind september nadere stappen verwacht 
betreffende dagopvang. Het PON onderzoek zal ook in September worden afgerond. 

 Wonen 
- De aangekondigde enquête over huur en koopwoningen voor senioren in het plan 

Koemeersdijk zal eind augustus starten. 
- Vanuit de vergadering wordt gevraagd om de werkgroep wonen zeker drie of vier keer 

per jaar bijeen te laten komen. 
 Recreatie en Speelterreinen 
- Met het maken van een film over Ons Museum en de wijkzuster is een begin gemaakt 

door Mark Kapteijns.  
- Het plan wandelgemeente heeft de aandacht. Enige onduidelijkheden en misverstanden 

zullen in een gesprek opgelost gaan worden. 
- Het pleintje Pastoor van der Heijdenstraat mist nog een afvalbak. Momenteel lijkt het 

mee te vallen. Mogelijk dat de Jongerenopbouwwerker rond half vier eens langs kan 
gaan om jongeren op hun verantwoording te wijzen. 

- De suggestie om een verhard pad aan te leggen rond het Ouw Meer roept vraagtekens 
op. Het mag wel een goed begaanbaar en met een rollator bereidbaar pad zijn. Verder is 
men van mening dat er voldoende banken staan. Mogelijk zijn ze niet goed zichtbaar. 
Daar zal men eens op letten. 

 Verkeer 
- Het voorgestelde fietspad vanaf het Ouw Meer naar de grafheuvels is aangekaart bij de 

gemeente. Na de vakantieperiode gaan we hiermee verder. 
- Aandacht wordt gevraagd voor de paaltjes bij de Slikdijk. Een ernstig ongeluk is de 

aanleiding. Aandacht is daarbij ook te besteden aan de ontsluiting van Koemeersdijk. 
Genoemd wordt ook het opschuiven van het begin van de bebouwde kom. 

- De andere verkeerszaken zijn in het vorige overleg genoemd. In oktober is er opnieuw 
overleg. 

- Het Everstraatje is opnieuw gelegd. De kwaliteit lijkt er niet op verbeterd. 
- Het nieuwe plan om op de verlichting te bezuinigen zal nader bestudeerd worden. 

 
6 Ingekomen stukken: 
- De vraag het bulletin over samenwerking zal aan de hand van het nog te ontvangen 

voorbeeld beantwoord worden. De gevraagde foto is inmiddels door Marieke Blanken 
gemaakt. 

 
7 Rondvraag: 
- Het ontmoetingsmomentplaats en tijd wordt verschoven naar de volgende  
- vergadering. 
- Het halfjaarlijks overleg met B&W wordt vastgelegd op dinsdag 17 december. 
- De agenda van onze vergadering op 19 november zal als belangrijkste agendapunt 

hebben de aandachtspunten die de gemeente in 2014 voornemens is uitdrukkelijk te 
behandelen. Daarbij de vraag Wat is onze rol daarbij? Hoe kunnen we hierop inhaken? 
En we worden op de hoogte gebracht van de grote zaken die op stapel staan. 

- Er komt een subsidiepotje van 250 euro voor een zorgprojectje. Zie de Hint. 
- De jaarlijkse Vrijwilligersavond is op 25 oktober 
- Beursvloer bijeenkomst in september 
- De dorpenderby gaat ook weer van start 
 
8 De volgende vergadering en sluiting: 
De volgende vergadering is op donderdag 19 september 2013. 
Hierna sluit de voorzitter de vergadering met dank voor de inbreng. 
Notulist. 


