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Verslag vergadering Stichting Leefbaar Wintelre, donderdag 23 augustus 2012 
 
 
Aanwezig: Jan Heuveling (waarnemend voorzitter), Guido Schenning,  
                    Piet Coppelmans, Marianne Schippers, Henk van Ham ,Henk van der Heijden,   
Gemeente: Mariëlle Voermans 
 
Afgemeld: William van Loon, Wim ten Boske, Lobke Kapteijns, Annie van  
                   Asten, Wim Wilting, Jan Luttikhold, Karin van Esch, Elly Leermakers  
                                 
1 Opening. 
Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
 
2 Verslag 27-6-2012. 
 Donker blauwe route voortaan vermelden als Blauwe route. 
 Notities bespreking met B&W d.d. 23-04-2012 nog niet ontvangen. 
 
3 Informatie uit de Werkgroepen. 
 
Zorg en Welzijn  
 B&W heeft (nog) geen beslissing genomen betreft mogelijke locatie zorgwoningen. 
 Op starten (ruil) bibliotheek loopt goed. De erfenis van Jan Cremers is een goede start. 
 Jan Kruit zal de Werkgroep Zorg & Welzijn mede gaan versterken. 
 Op maandagavond 27 augustus is een bijeenkomst “Agenda 22”. Hierin worden o.a. 

onderwerpen besproken die met Zorg en Welzijn te maken hebben. Ook toegankelijkheid  
van openbare gebouwen en wegen komt hierbij aan de orde. Daar de leden van de  
werkgroep verhinderd zijn zal Henk van der Heijden de bijeenkomst bijwonen. 

 T.a.v. Zorgwoningen zal dit  in combinatie met werkgroep Wonen worden behandeld. 
 De sociale kaart is op Wintelre.info geplaatst. 
 
Wonen  
Het bouwrijp maken van Koemeersdijk is in volle gang. 
T.a.v. het Seniorenhof in combinatie met zorgwoningen vindt op donderdag 6 september een 
bijeenkomst met woningstichting de Zaligheden (WSZ) , gemeente, Joris Zorg en 
Leefbaar Wintelre plaats. Enkele van de vragen zijn:  

 Waarom heeft B&W geen locatie uitspraak gedaan?. 
 Wat zijn de mogelijke gevolgen als we in het Seniorenhof enkele Zorgwoningen 

plaatsen?  
 Is hiervoor een Bestemmingsplan wijziging voor nodig? 

Mogelijk roept de bijeenkomst nog meer vragen op. 
 
Recreatie  
Plan voor het pleintje hoek Pastoor v.d. Heijdenstraat-Willibrordusstraat is klaar. 
Zie hieronder de  tekst van Hein Hoppenbrouwers  
Pleintje Past. v.d. Heijdenstraat 
Er is overleg geweest met PostNL (dhr. R. Kengen) en met Ronnie Tholen, conclusie is dat de 
brievenbus verplaatst zal worden naar het pleintje. Deze komt te staan tussen de brievenbus en het 
trafo-gebouwtje dat er staat. Brievenbus, glasbak en dat gebouwtje staan dan bij elkaar en daarvoor 
wordt een uniforme verharding neergelegd zodat auto's daar kunnen parkeren. Nu parkeert men nog 
vaak half op de inrit van Past. v.d. Heijdenstraat nr. 2, daarmee wordt ook de brandgang dichtgezet. 
Omdat er ook glassplinters liggen lijdt dat tot overlast in de vorm van lekke banden. Door bij de 
brandgang een klein hekje of beugel te plaatsen wordt dat in het vervolg voorkomen, men wordt dan 
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gedwongen te parkeren daar waar dat bedoeld is. Het ontwerp van het pleintje is daar op aangepast 
en naar de gemeente gestuurd door Strijbos met een offerte. De gemeente buigt zich daar momenteel 
over. Als het een en ander past binnen de beschikbare middelen dan hoop ik dat Strijbos opdracht 
krijgt. Als het niet binnen het budget past dan zal er nog gesproken moeten worden over keuzes. 
 
 Folders van de Ommetjes zijn verspreid naar de diverse uitgifte punten. Onderhoud van 

Ommetjes ligt voor de paden die op de wegenlegger staan bij de gemeente voor de 
overige paden zou het een taak van Leefbaar Wintelre zijn. Mogelijk dat hierin de 
verzorgers van de Witte en Lichtblauwe route iets kunnen betekenen? 

 De handwijzer (houtenpaal bij de kapel) is voorzien van een dak zodat de planken en 
paal beter tegen de weersinvloeden beschermd zijn. 

 De kapel is door de kerk onderhoudsploeg ( Henk van Asten en Adrie Franken) voorzien 
van nieuwe grondspots zodat dit `s avonds mooi is verlicht. 

 Het extra bankje op de hoek Rouwven-Mostheuvel vindt men overbodig. 
 Bij het Jong(Klein) meer is een doorkijk gemaakt. Het daar aanwezige bankje zou daar 

naar toe geplaatst kunnen worden. Proberen om dit samen met het bankje, wat nu op de 
Oostelbeersedijk tussen Fam. Coppelmans en Fam. v.d. Ven staat, te verplaatsen naar 
de ingang van het korfbalveld aan de Oostelbeersedijk en  het bankje in de Groenstraat 
te plaatsen.                                                                             Actie: werkgroep Recreatie  

 
Verkeer  
 Werkzaamheden aan het Kekkeneind verlopen goed. Er wordt af en toe door politie 

gecontroleerd op doorrijders. 
 De haakse hoek bij oversteek Sportpark de Meren zal worden aangepast. (verhard) 
 De middengeleider in den Draai zal op het Kekkeneind gedeelte wat worden aangepast 

zodat men niet meer “uit de bocht “ richting Vessem komt. Dit zal tegelijkertijd gebeuren 
met het herstraten van  het gedeelte vanaf de versmalling tot aan de bocht. 

 De middengeleiders bij de kruising van Kekkeneind / Merenweg / Oostelbeersedijk zullen 
licht verhoogt worden uitgevoerd. Dit om het links voorbij rijden te ontmoedigen. 

 Gevraagd is om het bord Doorgaand Verkeer in de Kloosterstraat wat te verlagen zodat 
men een iets beter zicht in de Kerkstraat krijgt. Het devies blijft echter langzaam rijden. 

 Elektrisch oplaadpunt voor fietsen vindt men meer een zaak voor de ondernemers. 
 
Beeldkwaliteitsplan  
 geen verdere ontwikkelingen bekent.  
 
4 Ingekomen stukken/ mededelingen 
 
 Evenementenbeleid. (Geen tenten beleid!!) Voor belangstellenden na te kijken. 

http://www.eersel.nl/internet/besluitenlijsten_3787/item/nota-evenementenbeleid-gemeente-eersel-
2012_43999.html 

 Vooraankondiging Armoede op het Platte land op 17 oktober. 
 Ketenzorg. 
 Vrijwilligersavond 12 oktober a.s. 4 kaartjes voor LW Aanmelden bij Jan Heuveling. 
 AAL forum 27 september, via KBO, zal door Guido Schenning worden bezocht. 

Wat is het:  
AAL FORUM 2012, bruisend van activiteiten en internationale ontmoetingen van ICT-
ontwikkelaars, gebruikers(organisaties), bedrijven, onderzoekers en beleidsmakers.     
Zij discussiëren over onderwerpen die helpen om nuttige, zinvolle en bruikbare ICT-
oplossingen voor een vergrijzende samenleving te maken en ze showen oplossingen 
die de komende jaren op de markt kunnen verschijnen. 

 Vrijwilligersavond 12 oktober a.s. 4 kaartjes voor LW Aanmelden bij Jan Heuveling. 
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 De wijkagenten Drenth en Vosters zullen ons  tijdens de vergadering  17 september 
bezoeken. 

 Zoals in de agenda al aangekondigd zal deze voor alle leden van Leefbaar Wintelre en 
alle werkgroepleden zijn op zaterdagavond 29 september. We starten om 18.30 uur.  
(Laat het even weten als je niet kunt.) 

 
5 Voorbereiding bezoek burgemeester. 
 
 Voorgesteld om het bezoek op maandag 1 oktober te laten plaatsvinden. 
 Als globaal programma zal een rondwandeling met de plussen en minnen in de 

dorpskern te laten zien. 
 Daarna een bijeenkomst voor de verenigingen en dorpsbewoners in de Rosdoek. 
 Afgesproken is dat Jan Heuveling, Henk van Ham, Henk van der Heijden, Guido 

Schenning en Marianne Schippers mogelijk met hen die ook tijd hebben dit op 29 
augustus al vast voorbereiden. (Zie hiervoor de samenvatting van Jan Heuveling d.d. 29 
augustus) 

 
6 Planning en uitvoering “moment” afsluiting Fase 1  IDOP 
Er worden wat ideeën besproken om Fase 1 van het IDOP af te sluiten. 
Een van de mogelijkheden is om dit te doen i.s.m. de Stichting Dorpsfeesten Wintelre 
(SDW). Deze stichting is in overleg met gemeente en provincie om een “Botermonument” te 
plaatsen om of nabij de locatie waar vroeger in Wintelre een boterfabriekje heeft gestaan. 
De fabriek heeft op het grasveld tussen de kapel en de kerk bij de grote boom gestaan. Als 
locatie voor het monument is gekozen het verharde gedeelte op de hoek Kerkstraat-
Willibrordusstraat. Het monument zal door gemeente en provincie gefinancierd worden.  
Mogelijk zou dit in combinatie met Stichting Dickens op 16 december uitgevoerd kunnen 
worden. Contacten hierover worden binnenkort gelegd.  
Verder doet voorzitter het verzoek aan de kartrekkers om het IDOP te actualiseren. 
Er komt een huis aan huis flyer over de voortgang van de IDOP’s in de gemeente. 
 
 7 Stukje voor het Blaaike / PR zaken. 
 
Er zal een voor aankondiging van het burgemeester bezoek op 1 oktober geplaatst worden. 
 
8 Rondvraag.  
 
 Jan Heuveling vraagt aan de werkgroepen om een begroting voor 2013 op te stellen. 
 Er wordt opnieuw aandacht gevraagd voor het maaien van de bermen. 
 Marianne Schippers meldt  dat de glasbak nog steeds teveel lawaai maakt 
 
 
9 Volgende vergadering.  
 
De volgende vergadering is op maandag 17 september 2012. 
 
10 sluiting.  
Hierna sluit de voorzitter de vergadering met dank voor de levendige discussie die bij diverse 
onderwerpen is gevoerd. 
 
 
Samenvatting opgesteld door: Henk van der Heijden          


