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Verslag vergadering Stichting  Leefbaar Wintelre  
 
Datum: maandag 21 maart 2011 
 
Aanwezig: Jan Heuveling (waarnemend voorzitter), Lobke kapteijns, Tonnie van Gestel,     
                    Piet Coppelmans, Guido Schenning, Henk van der Heijden 
 
Afwezig:  Marielle Voermans (gemeente), Hein Hoppenbrouwers, Wim Wilting, Frans van  
                 der Velden, Henk van Ham, Jan Luttikhold. 
 
1/ Opening  
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Door een misverstand is de 
voorbespreking met wethouder Roeland van Hooff vandaag niet doorgegaan en verplaatst 
naar maandag 28 maart. 
 
2/ Verslagen voorgaande vergaderingen. 
Vergadering 19 januari 2011 
Brief betreft bezuiniging is naar de gemeente verzonden. 
Nog geen reactie. 
Verslag vergadering 24 februari 
Marielle zegt dan Frans Meijer tot de conclusie is gekomen dat de aangereikte gegevens 
betreft bezuiniging van de openbare straat verlichting inderdaad niet juist waren. Hij zal 
hierover nader contact met Leefbaar Wintelre opnemen. 
Guido heeft de ervaring dat het repareren van de openbare verlichting na melding lang op zich 
laat wachten. Jan zal de procedure opzoeken. 
(Noot: In principe kun je dit dag en nacht melden bij: 
 Meldpunt openbare verlichting gemeente Eersel (bij Heijmans Technische Infra BV): (0800) 234 51 24. ) 

 
3/ Nieuwe punten werkgroepen. 
Wonen Er wordt, i.s.m. de gemeente, een Programma van Eisen (PvE) opgesteld voor de 
seniorenwoningen in het plan Koemeersedijk. De gemeente zal een 5 tal aannemers 
uitnodigen voor het mogelijk bouwen van het seniorenhof. Leefbaar Wintelre kan mogelijk 
ook nog aannemers aandragen. T.a.v. het plan Koemeersedijk lopen bij de Provincie nog 
enkele bezwaren. Inhoudelijk zijn deze bij de gemeente nog niet bekend. Er zal samen met de 
gemeente een “folder” over het plan Koemeersedijk worden samengesteld. 
Volgende besprekingen zijn 15 april en 23 mei. 
Verkeer Op 14 april is het ½ jaarlijks gesprek met Jan Smulders. Voor deze bespreking is 
(i.v.m. de perikelen eind 2010en de DOP onderwerpen ) ook de wethouder  
Steven Kraaijeveld)  uitgenodigd. 
 Daar tijdens dit gesprek ook DOP onderwerpen aan de orde komen zal Marieke Blanken ook 
aanwezig zijn. De informatie die we telefonisch van Marieke hebben ontvangen over het ter 
plaatse bekijken door Jan Smulders en Monique Claassens stemmen ons niet tot vreugde. 
Afgesproken wordt om eerst een keer met het bestuur van de Bosschuur te gaan praten, zodat 
we het zelfde doel na streven,  alvorens dit onderwerp op 14 april te bespreken. 
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 (Heeft op 11 april plaatsgevonden.) 
ZorgOp 1 maart een informatie bijeenkomst geweest. Goed bezocht. Oudere inwoners 
bewust maken om actief na te denken over zorg in de toekomst. De werkgroep gaat voorlopig 
door in samen werking met Ad Pijnenborg (Hoogeloon)  De verzamelde gegevens op 1 maart 
worden nog geanalyseerd.  
Recreatie Niet behandeld. 
 

4/ Ingekomen stukken. 
-Op 12 maart is een landelijke “Opschoondag” gehouden. Wintelre heeft daar niet aan mee 
gedaan. Mogelijk dat we volgend jaar wel mee kunnen doen. 
-Centrum van “Jeugd en Gezin” promoten. Jan heeft een aantal Wintelrese evenementen 
doorgegeven waar men aanwezig zou kunnen zijn. 
-20 april is in Diessen de jaarlijkse vergadering van VVK. Wie kan die gaan bezoeken?? 
-Welzijns prestatieplan  is rondgestuurd. Reacties kunnen nog worden ingediend.  
-Uitnodiging bijeenkomst 27 april SRE. Platform Coöperatie  Zorg ontwikkelingen.?? 
-Aanleg Glasvezelkabel informatieavond in Wintelre. I.o.m. het “Burgercomite´ “ een avond 
organiseren. (Is geweest op woensdag 13 april) 
-Overleg B&W op maandag 28 maart a.s. Vooraf van 19.00 tot 20.00 uur een gesprek met 
wethouder Roeland van Hooff over de voortgang DOP in Wintelre. 
(Hiervoor zullen ook de werkgroepleden worden uitgenodigd.) 
-Bijeenkomst Kermissen in gemeente Eersel. Deze is bezocht door Jan en Henk. Hoe het in 
Wintelre zit weten we nog niet. Er zal contact worden opgenomen met Basisschool de 
Disselboom wie de organisatie van het hardlopen doet op dinsdagmiddag. Of er weer een tent 
komt te staan en waar Wintelre Zingt wordt gehouden is nog niet bij de aanwezigen bekend. 
 

5/ Actief op zoek naar voorzitter. 
Tonnie stelt voor om een extra bijeenkomst te houden en samen over een mogelijke nieuwe 
voorzitter brainstormen.  
Verder buurtschappen benaderen om nieuwe vertegenwoordigers voor Leefbaar Wintelre af te 
vaardigen. Piet maakt een concept folder. 
Het onderwerp zal bij de volgende vergadering vooraan op de agenda geplaatst worden.  
 

6/ Stukje voor het Blaaike en andere PR zaken. 
Wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. 
 

7/ Financieelverslag 2010 en begroting 2011  
Wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. 
Jan zal wel een begroting indienen.  
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8/Rondvraag. 
Tonnie,  
-Schuilhutten zijn geplaatst en worden goed bezocht. 
-Hier en daar duiken weer klachten over hondenpoep op. 
Bernard Tholen zal gevraagd worden om extra te controleren in Wintelre. 
Verder de inwoners activeren om meer gebruik te maken van de klachtenlijn. 
Telefonisch of via de website. 
 
Verslag opgesteld door: 
Henk van der Heijden. 
 
Volgende vergadering: Dinsdag 19 april.  
 
 
 

 
 
 
 

 
 


