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Verslag vergadering Stichting Leefbaar Wintelre, maandag 12 september 2011 
 
 
Aanwezig: Jan Heuveling (waarnemend voorzitter), Marianne Schippers, Piet Coppelmans, 
Henk van der Heijden, Guido Schenning, Riny Reniers,Wim ten Boske en Marieke Blanken. 
 Afwezig:  afmeldingen:  Lobke Kapteijns,  Jan Huijbers, Tonnie van Gestel,Jan Luttikhold, 
Hein Hoppenbrouwers, Wiliam van Loon, Theo van Loon en Marielle Voermans. 
 
1. Opening. 
Voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Dat is vooral gericht aan 
de werkgroep Zorg en Welzijn die vanavond haar rapport aan zal bieden. Dat is dan tevens het 
enige agendapunt van deze avond. 
 
2. Aanbieding rapport. 
 
Namens de Werkgroep Zorg en Welzijn biedt Guido het rapport “Zorg, welzijn en wonen in 
Wintelre, daar gaan we voor ! “ aan, aan de Stichting Leefbaar Wintelre. 
 
Guido schetst hoe het rapport tot stand is gekomen. Begonnen is  met een enquête om een 
eerste beeld te krijgen. Daarna twee informatie- en discussieavonden met de inwoners. 
De bewustmaking dat mensen verantwoordelijk zijn voor de eigen zorg is goed overgekomen. 
En ook is duidelijk geworden dat als men in de eigen woning wil blijven wonen wat aan die 
woning en de omgeving moet gebeuren. Ook van jongeren komen signalen dat men aan het 
denken is gezet over deze onderwerpen. 
Veel hulp is ontvangen van Ad Pijnenborg. De financiële middelen komen vanuit het 
dorpsontwikkelingsplan.  
Het rapport is op 6 september ook besproken met de gemeente. Met name is daar ook aan de 
orde geweest hoe we verder gaan met de conclusies van het rapport. 
Tijdens deze bespreking bleek dat de gemeente in gesprek wil gaan met diverse 
zorginstellingen en daar ketenafspraken mee wil maken. De gemeente had er moeite mee dat 
de werkgroep ook met zorginstellingen wilde praten.  
De werkgroep heeft wel graag dat er verder iets gebeurd. Ze ziet o.a. als haar functies, 
monitoren en bemiddelen.  Als er in de uitvoering iets moet gebeuren zal een aparte 
organisatie noodzakelijk zijn. De gemeente moet daarbij het nieuwe beleid van het 
burgerinitiatief nog duidelijk inbedden in de eigen gemeentelijke organisatie. 
Een eerste vraagopvang moet er komen. Dit moet laagdrempelig zijn, en vaak (elke dag)  
toegankelijk. Een soort coördinatiefunctie door een groep inwoners. of een soort 
wijkverpleegster. Een benaderbaar iets. Een zorgcoördinatie in samenhang met de wmo 
opdracht van de gemeente. 
 
In het rapport staan ook een aantal woonwensen. Dit onderdeel wordt overgedragen aan de 
werkgroep wonen om dat verder mee uit te werken. Opgemerkt wordt dat uitbreiding van 
Kempkeshof niet meer aan de orde is. Het probleem van huisvestiging van demente personen 
wordt onderkend. Een zorginstelling zou interesse hebben om daar kleinschalige huisvestiging 
voor te realiseren in Wintelre. 
 
Op 26 september is er een gesprek met de huisartsenmaatschap uit Vessem. Verder is er het 
voornemen om ook gesprekken aan te gaan met de diverse zorginstellingen. Gezien de reactie 
van de gemeente zal hierover afstemming plaatsvinden. 
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Belangrijk is om draagvlak te zoeken en te krijgen. De werkgroep wil zich in blijven spannen 
om de conclusies van het rapport verder uit te werken. 
 
De Stichting Leefbaar Wintelre heeft tijdens en voor deze vergadering het rapport bestudeert. 
De werkgroep wordt bedankt voor het vele werk dat de afgelopen periode is verricht. De 
conclusies van het rapport worden onderschreven. 
Leefbaar Wintelre verzoekt de werkgroep Zorg en Welzijn een activiteitenplan op te stellen 
zodat een aantal conclusies concreet gemaakt kunnen worden. 
Als concrete zaken aan de orde zijn kunnen ook meer mensen uitgenodigd worden om te 
reageren. 
Het rapport zal ook opgenomen worden als agendapunt op onze eerstvolgende openbare 
vergadering in dit najaar. 
Richting gemeente wordt nog meegedeeld dat hoe dan ook “Wintelre wil meepraten.” 
 
De werkgroep geeft aan dat ze de opdracht tot concretisering van de conclusies van het 
rapport aanvaarden en er mee aan de slag gaan. 
 
Het rapport zal geplaatst gaan worden op het web. Dit zal voorafgegaan worden door een 
inleidend bericht vanuit de werkgroep. 
Middels dit bericht zal ook in het Blaaike aangekondigd worden dat het rapport daar 
beschikbaar is. 
 
Met dank voor het werk, de discussie, en de betrokkenheid bij dit onderwerp sluit de 
voorzitter de vergadering. 
 
Notulist 12-9-2011. 


