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Verslag vergadering Stichting Leefbaar Wintelre, maandag 21 december 2015 
 
Aanwezig: Jan Luttikhold, Jan Heuveling, Piet Coppelmans, Wim Wilting, Henk van der Heijden,     
Jan Kruit, Karin van Esch en Henk Bartels. 
Afgemeld: Lobke Kapteijns,Guido Schenning en Henk van Ham. 
Gasten: Tonnie van der Heijden 
 
1. Opening 
De  voorzitter opent de vergadering en heet de leden van Leefbaar Wintelre en werkgroep leden van 
harte welkom.  
 
2. Verslag vergadering 18 november 2015 
Dit verslag wordt goedgekeurd met de kanttekening dat de dagopvang gestart is op 8 december in 
plaats van de genoemde 7 december. 
 
3. Onderwerpen vanuit de werkgroepen 
Verkeer: 
- Openbare verlichting: de evaluatie heeft plaatsgevonden. Zoals het nu is zal het blijven op een 

enkele wijziging na. De paal op de Roestenberg blijft. Op de Oostelbeersedijk zijn nog enkele 
kleine omwisselingen. Bij de wildroosters komt waarschijnlijk nog aangepaste verlichting. Op de 
Mostheuvel worden wellicht nog enkele palen bijgeplaatst. Ook gewezen op de slechte verlichting 
bij de Akkerweg. Weg vanaf de Rosdoek. Men kijkt hierna. We hebben nadrukkelijk gevraagd om 
vooral voor de fietsers  te zorgen voor een goede belijning. 

- De 30 km en 60 km zones worden ingesteld. Er wordt gevraagd om dit ook met Eindhoven en 
Veldhoven  af te stemmen. Beetje raar als midden op een weg het regiem verandert. In zijn 
algemeenheid is overleg met de buurgemeenten aan te bevelen. Aan de kinderen op school is 
melding gemaakt van de 30 km  zones in het dorp. Vooral gewezen op de remweg. Middels 
borden op de kliko  kunnen inwoners meewerken aan de bewustwording van de snelheids 
beperking. 

Wonen: 
- Het nieuwe plan Koemeersdijk is in een beslissende fase. Komende week krijgen we de plannen 

te zien. En de gemeente geeft aan dat maximaal rekening gehouden is met onze opmerkingen. Er 
zal snel doorgewerkt worden is belooft. 

- Verder wil de gemeente een informatie bijeenkomst organiseren over energiebesparende 
maatregelen. Dat kan eventueel samen met de informatie over de nieuwe plannen van 
Koemeersdijk. 

- De plannen met betrekking tot het Centrum zijn nog niet duidelijk. De geruchten wel. 
- Men verzoekt om de gemeente te vragen hoe het met de pastorie is en of er stappen kunnen 

worden ondernomen om het verval tegen te gaan. 
Recreatie en welzijn: 
- Op 14 december is er een informatieavond over de speelplannen in Koemeersdijk geweest. De 

belangstelling was matig maar wel goed. De plannen en wensen zijn doorgesproken. Men komt 
met een plan. De waterpartij is wel een struikelblok voor de bewoners. Er zal hier bijzondere 
aandacht voor nodig zijn ter bescherming van kinderen. De plannen worden begin volgend jaar 
voorgelegd. Medio 2016 zou het gerealiseerd zijn. 
De plannen zoals gepresenteerd op de informatieavond van Koemeersdijk waren iets te 
idealistisch lijkt het.  

- De informatieavond over de plannen van De Velden is goed bezocht. Men had toch wel moeite 
met de hoeveelheid bomen die gaan verdwijnen. Schijnbaar is er echter geen andere 
mogelijkheid. Dit vooral omdat leidingen in de weg liggen. De opmerking is gemaakt dat waar 
kabels liggen geen bomen mogen staan. Geopperd is ook al om dan de situatie voorlopig maar zo 
te laten. Maar dat is feitelijk ook geen optie in verband met het slechte situatie. Reacties die na de 
bijeenkomst gegeven zijn richting gemeente hebben geen resultaat op geleverd. Zelfs de vraag 
vanuit Leefbaar Wintelre om een gesprek was eerst wel mogelijk maar later afgewezen. Niettemin 
willen we er bij de wethouder op aandringen dit gesprek alsnog te laten plaatsvinden. Zo snel 
mogelijk maar zeker voor de definitieve rooi van de bomen. 
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- De Bruggerijt is gepland als middelpunt van een wandelroute. Hierover is momenteel een brief 
van de landinrichtingscommissie ontvangen. Erg onduidelijk. De juiste strekking zal worden 
nagevraagd. Men denkt dat er alleen met medewerking van de gemeenten mogelijkheden zijn. 

- De fietspaden plannen Koemeersdijk en nabij Ouw Meer, Bosrand  zijn aan de wethouder 
overhandigd. Men neemt ze mee. Wethouder Sjouw is er in de gemeente mee bezig. Overigens 
moeten we geen al te hoge verwachtingen hebben. Maar de plannen liggen er nu wel. 

- Met betrekking tot de KTM cross kunnen we stellen dat ons geen klachten hebben bereikt. 
- De straatnaambordjes van de paden zijn geplaatst. Iedereen wordt genodigd te gaan wandelen en 

ze te bewonderen. Dank aan de mensen die er veel werk aan besteed hebben. 
Kreieltspadje wordt later geplaatst. Te veel blauw momenteel. 

- De zaken rond het herrieterrein zoals festivals en slipjacht zijn eenmalig en steeds gebonden aan 
een vergunning. Aandacht voor blijven houden dus. Ook hier overleg tussen gemeente geboden. 
Deze zaken gebeuren altijd op de rand, grens van twee gemeenten. 

- Vanuit de gemeente is in plaats van het 10000 stappenplan nu een buurtcoach geïntroduceerd. 
Het blijft vooralsnog onduidelijk en de vraag is of we niet beter de eerste plannen af kunnen 
maken. 

Zorg en welzijn: 
- Jan Kruit deelt  mede dat samen met het GOW  een dagbesteding is opgestart op 8 december. 

Een professionele kracht van het GOW en een tweetal vrijwilligers zijn daarmee aan de slag 
gegaan. Er zijn een zestal mensen die er de afgelopen weken gebruik van gemaakt hebben. Het 
overleg door het GOW met de reeds bestaande dagopvang is inmiddels volgens Jan gepland in 
januari. Jammer dat dat nu pas gebeurd. Duidelijk is dat de publicaties van het GOW over het 
project beter moeten. Iedereen is welkom. Dat moet echt duidelijker gecommuniceerd worden. Er 
is nog overleg gaande met de Bosschuur daar zal dan waarschijnlijk ook pas gestart worden in het 
nieuwe jaar. 

- De ketenzorg loopt en momenteel is dit in Eersel dorp in ontwikkeling. D e VSW loopt en 
momenteel heeft hier de vluchtelingenhulp extra aandacht. Jan en Carla  Kruit en Wim ten Boske 
in Januari zijn de contactpersonen voor ons gezin uit Syrie. Het inrichten van het huis en 
schoonmaken daarvan heeft nu de aandacht. De man Mouayad Saad-Aldin is hier nu mee 
bezig en verblijft er al. In januari volgt de gezinshereniging. Verwacht wordt dat als een beroep op 
inwoners gedaan wordt men de helpende hand biedt. Nadere gegevens volgen zodra de mensen 
tot rust zijn gekomen. 

- De werkgroep Vliegveld is een sub groep van de werkgroep Zorg en Welzijn.  
o Afgesproken is dat de mobiele unit geplaatst gaat worden achter bij Cor en Harrie Bles. 

Verder komt er vanuit de gemeente een meetstation nabij Riek Wouters. 
Het meten middels de unit en meetstation is hoofdzakelijk een toets of de berekeningen die 
gemaakt worden bijstelling behoeven. Het bepalen van de overlast gebeurd niet door het 
meten maar door het berekenen. Voor ons zijn de meetgegevens wel belangrijk en ze geven 
aan wat er werkelijk aan de hand is op de genoemde plaatsen. 

o Er is aandacht voor de publicatie van defensie over het circuit vliegen van defensie. Om 
Meerhoven en Veldhoven te ontzien vliegt men maar over Wintelre. De tekening met 
toelichting zal geplaatst worden op het web.  

o Er wordt afgesproken om een brief naar het college te sturen om de aandacht te houden op 
de evaluatie en alle ander zaken die het vliegveld betreffen. Het college en de gemeente 
Eersel vragen wij om steun te blijven geven aan het terugdringen van de overlast voor 
Wintelre. De brief zal voor kerst aan het college gestuurd worden. En uiteraard krijgen ook alle 
leden de brief. Ontzettend belangrijk blijft het melden van overlast. En voor degene die eerder 
geen vliegtuigen hoorden. Men kan er deze week niet omheen. De Kerstvakantie zorgt voor 
veel vliegbewegingen vlak boven Wintelre. 

o Naar aanleiding van een verzoek om een plaats in te nemen in de auditcommissie klachten 
covm vliegveld zal LeoJan van Velthoven door ons worden voorgedragen. Deze commissie 
bekijkt of de klachten juist worden behandeld en of de manier van klagen voldoet. 

o Verder is er op 21 januari het bezoek aan het vliegveld gepland. Er is plaats voor maximaal 40 
personen. Het is van 12.00 uur tot 17.00 uur. Momenteel 20 personen gemeld. 

o En het melden blijft belangrijk www.samenopdehoogte.nl 
o Op 12 juni 2016 is de vliegerwedstrijd gepland. Het oude comité is druk bezig. 
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PR-groep: 
- De PR groep heeft graag dat vanuit de werkgroepen, indien men plaatsing in het Blaaike wil, dit 

middels een concept artikel wordt aangeleverd. Zij hebben dan minder werk. 
- Met het watts-app verhaal is men nog bezig. 
- Vanuit de zorg groep wordt gevraagd aan de PR groep om met het GOW te overleggen of zij een 

duidelijkere publicatie kunnen opstellen voor de dagbesteding. De huidige publicaties van het 
GOW zijn niet echt duidelijk en wervend. Men zal daar aan werken.  

  
4. Nieuwe Leden: 
- Onze gezamenlijke jaarlijkse bijeenkomst van  vrijdag 20 november in het Gemeenschapshuis is 

goed verlopen. Gezellig en weer een goede uitwisseling van zaken. Voor sommigen verrassend 
wat er zoal in de loop van het jaar gebeurd. 

- Verder geen opmerkingen op dit moment.  
5.6.Agendapunten worden gezien de tijd verschoven naar de volgende vergadering. 
 
7. Diversen: 
- het vergaderschema voor 2016 is rondgestuurd. 
- de vluchtelingenproblematiek is al eerder besproken. 
- de glasvezel nadert zijn voltooiing. Het zal voor Wintelre wel eind januari worden. 
- het toekomstbestendig accommodatiebeleid heeft op sportgebied de aandacht en ook het 

gemeenschapshuis is betrokken. Gesprekken zijn bezig met de betrokkenen. 
- er zijn weer ratten geconstateerd. In de buurten waar dit gebeurd is heeft de gemeente middels 

een brief informatie verstrekt. Melden blijft nodig om te kunnen reageren. 
- de vraag om een advies te geven over het toekomstige welzijnskader zal door iedereen 

bestudeerd worden. De op- en aanmerkingen zullen aan de secretaris gestuurd worden. Een 
eerste opmerking is “Dat er een goede relatie met de dorpsraden en de leefbaarheidsgroepen 
dient te zijn. “Momenteel missen we in belangrijke mate de regelmatige aanwezigheid op 
vergaderingen van onze dorpscoördinator Mariëlle Voermans. Een aanwezigheid van een keer of 
vier per jaar is zeker gewenst. De contacten met de gemeente lopen dan vele malen beter is onze 
overtuiging en ervaring. (vanuit het verleden).  

 
8. Rondvraag. 
- Mededeling dat Ineke Neggers de komende 2 maanden Jan Kruit zal vervangen We wensen 

Carla en Jan een goede en vruchtbare tijd in Ghana. 
- Naar aanleiding van de vraag of er nog klachten zijn over de glascontainer kunnen we antwoorden 

dat aan de gemeente verbeter voorstellen gedaan zijn die nog uitvoering behoeven. Op onze 
voorstellen heeft de gemeente nog niet gereageerd. Er is dus nog een klacht.  

- De gemeente heeft de zienswijze vanuit Kekkeneind over de verkeersremmende maatregelen 
verworpen middels een brief. Men gaat de gevelsanering aanpakken. 

- De zienswijze betreffende Kekkeneind 12c t/m 12f (locatie brand)  is ook verworpen. Graag 
hadden wij vooraf regels gezien voor de vestiging van het bedrijf aldaar. De gemeente kan 
achteraf pas beoordelen of aan de regels wordt voldaan en dan pas wettelijk optreden. 

- De graafwerkzaamheden achter de Akkerweg/Aangelag betreffen waarschijnlijk enkele sloten in 
verband met de ruilverkaveling. 

      
9. De volgende vergadering is op donderdag 21 januari 2016. 
  
10.Sluiting 
Met dank voor de inbreng vanuit diverse hoeken bij de  onderwerpen die aan de orde zijn geweest 
sluit de voorzitter de laatste vergadering van het jaar 2015. 
Hij wenst allen goede feestdagen en een goed uiteinde en een goed begin van het nieuwe jaar. 

 
Notulist. 


