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Verslag vergadering Stichting Leefbaar Wintelre, dinsdag 19 november 2013 
 
Aanwezig: Jan Heuveling,  Annie van Asten, Henk van der Heijden,  Henk van Ham,  
                   Jan Luttikhold, Marianne Schippers, Mariëlle  Voermans, Piet Coppelmans, 
Afgemeld: Jan Huijbers, Wim Wilting, Lobke Kapteijns, Wim ten Boske 
 
1. Opening 
Voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom. 
 
2. Verslag vergadering maandag 21 oktober 2013. 
Het bord met opschrift SNACKBAR zal door de eigenaar worden verwijdert mits het op zijn grond 
staat. Indien dit niet het geval is zal de gemeente verzocht worden dit te doen. 
 
3. Terugkoppeling uit de werkgroepen. 
 Zorg en Welzijn  

- Om de zorg in Kempkeshof en in het dorp goed te laten functioneren zijn (veel) vrijwilligers 
nodig. Voorstel is om een “antenne” groep op te richten die bestaat uit jong en oud en die het 
dorp kennen. De personen hiervoor zullen niet via  ’t Blaaike of  wintelre.info gevraagd 
worden maar via mondeling contact. Eventuele namen hiervoor doorgeven aan Marianne 
Schippers of Jan Kruit. 

- Kempkeshof  Dag opvang proberen in het 1e kwartaal van 2014 te realiseren. Hiervoor gaan 
Joris Zorg en Zuidzorg “Om de tafel zitten” om te kijken wat hiervoor nodig is. 

- PON rapport is gepresenteerd. Voor Wintelre geen “schokkende “zaken. Dit zal op korte 
termijn aan alle leden van Leefbaar Wintelre digitaal ter beschikking worden gesteld. 

- De huidige bewoners van Kempkeshof zijn op de hoogte van de voortgang. 
- Er komt nog een voorlichting voor de overige inwoners van Wintelre. 
- Komende week (2013-48) nieuwe bijeenkomst Zorg en Welzijn.   

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

heeft een eerste maal in september plaatsgevonden. Gezien het aantal ingevulde formulieren 
heeft men dit in  oktober herhaalt. Inzendingen totaal ca. 25%. Grootste belangstelling gaat uit 
naar senior-huurwoningen. Vaak wordt het bezit van een eigen huis als een belemmering 
ervaren. De woongroep zal n.a.v. de uitslag van de enquête op korte termijn met de gemeente 
overleggen wat de vervolgstappen zijn. (Een verkennend gesprek heeft inmiddels plaats 
gevonden.)  

- Gemeente wil medio januari 2014 extra aandacht het plan Koemeersdijk. (Zie o.a. het grote 
spandoek wat geplaatst is.) Hier zullen de seniorenwoningen in het kader van verdwijnen van 
de “bejaardenhuizen” en het toenemen van senioren extra aandacht krijgen. 

 Recreatie en Speelterreinen 
- Aanvraag om wandelgemeente van het jaar te worden is ingediend. 
- Op de nieuwe (vernieuwde) website van Wintelre.info zal extra aandacht aan toerisme worden 

gegeven. (PR van Wintelre heeft daar extra aandacht.) 
- Het fietspad langs het Oud Meer naar de Half Mijl is op 15 november door de verkeersgroep 

met Ceres van der Krieken,  Monique Claassens en Joost Vennix besproken. Het lijkt dat het 
niet langs het Oud Meer kan, daar dit in het gebied Natura 2000 valt. Voorstellen zijn gedaan 
om dit vanaf de Merenweg langs de bosrand  naar de Roestenberg te laten lopen en 
vervolgens via het (gemeente Veldhoven) naar de Half Mijl. Een alternatief zou ook nog via de 
weg langs het Caves naar het Veneind kunnen zijn. Voorstellen zullen door Ceres van der 
Krieken aan het college worden voorgelegd. 

 Verkeer 
- Op dinsdag 22 oktober zijn  diverse onderwerpen met Gerard Korsten en Peter Stabel 

besproken. Een samenvatting zal nog worden gemaakt. 
 PR-werkgroep 

- Een vaste rubriek van de bieb. 
- Piet Coppelmans zal een stukje over de perikelen (ongewenste plantengroei) van het  

Oud Meer beschrijven.  
Actie: Piet Coppelmans 
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4. Ingekomen stukken / mededelingen; 

- Overleg met B&W is op maandag 20 januari 2014.  
- De geplande avond projectenbeleid gemeente 2014 is op woensdag18  december i.p.v. 

19 november. Mariëlle Voermans en Nancy Hendrikx  komen dit uit een zetten.  
(Zie hiervoor de mail die door Mariëlle is verzonden) 

- Jaarlijkse ontmoetingsavond is op vrijdag 22 november in D’n Hut. 
- Kern met Pit  
- Bezoek burgemeester aan Wintelre in nieuwe stijl 2014. Een eerste gedachten is in periode 

eind mei begin juni. Sportcomplex (korfbal, tennis en voetbal) in combinatie met Basisschool. 
Piet Coppelmans en Jan Luttikhold zullen dit verder voorbereiden. (Zie hierover ook de mail 
van Mariëlle Voermans) 

- Op 2 december bijeenkomst nieuwe methode afvalinzameling. Is bezocht door Anny van Asten 
en Henk van der Heijden. Voor meer informatie zie ’t Blaaike, De Hint en wintelre.info.  
 

5. Rondvraag: 
- Mariëlle Voermans: Dorpsontwikkelingsplan. Komt er een vervolg / voortgang.? 

Uitvoerende zaken lopen nog. Toekomstplannen zijn nog niet verder uitgewerkt. Een nieuw 
agendapunt voor 2014. 

- Piet Coppelmans: Hoort regelmatig opmerkingen over de “besloten”  vergaderingen van 
Leefbaar Wintelre. Ondanks regelmatig  uitleg hierover in ’t Blaaike en op de website blijft het 
voor sommige inwoners een negatieve klank houden en werpt het drempels op. Voorstel is 
om dit op de volgende vergadering te bespreken en mogelijk vanaf 2014 de vergaderingen 
openbaar te maken. 

- Komt er in 2013 nog een openbare vergadering?  
Hiermee wordt gewacht tot er meer bekend is over de voortgang Kempkeshof.  

- Een poos geleden is een bijeenkomst geweest op het gemeentehuis met vertegenwoordigers 
van de Dorpsraden/Leefbaarheidsgroepen, gemeente en  Oranje Woud om inwoners te 
betrekken bij het onderhouden van de z.g. “openbare ruimte” in de gemeente. 
Komt hier nog een vervolg op?  

- Henk van Ham: Het publicatiebord  aan de Willibrordusstraat is door bomen groei  niet goed 
leesbaar.  Beheer ligt bij KOK. 

- Het oud papier 2 maandelijks brengen / ophalen geeft voor sommige inwoners wat problemen 
met het brengen daarvan. Derhalve wordt het 2 maanden lang bewaren als men niet in de 
gelegenheid is om het te brengen. Uitvoering geschiedt door Jeugd belangen / Jong 
Nederland. 

- Henk van der Heijden: Onze plaatselijke Rabobank is gesloten. De PIN automaat is (nog) 
aanwezig. Om te voorkomen dat deze op termijn uit Wintelre gaat verdwijnen stelt hij voor om 
een verzoek aan onze nieuwe Rabobank Eindhoven / Veldhoven te schrijven dat als men tot 
verkoop / sluiting van het oude pand overgaat de PIN automaat te verplaatsen naar de 
Rosdoek 

Actie: Jan Heuveling en Henk van der Heijden 
- Jan Heuveling: I.v.m. het sluiten van de brievenbus in de oude Rabobank zorgt de nieuwe 

Rabobank combinatie voor enveloppen voor de ouderen om opdrachten via de post te 
versturen. 

 
6. De volgende vergadering en sluiting 

- Onderwerpen voor de volgende vergadering die nog lopen zijn o.a.: 
o Evaluatie brandpreventie 
o Buurtpreventie  

- De volgende vergadering is op woensdag 18december 2013. 
- Hierna sluit de voorzitter de vergadering met dank voor de inbreng. 

 
Notulist. 


