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Verslag vergadering Stichting Leefbaar Wintelre, maandag  21 januari 2013 
 
Aanwezig:  
Jan Heuveling, Guido Schenning, Henk van Ham, Jan Luttikhold, Henk van der Heijden,   
Wim ten Boske, Marianne Schippers, Annie van Asten, Jan Huijbers, 
Gemeente: Mariëlle Voermans 
Afgemeld: Tonnie van Gestel, Jan Kruit, Lobke Kapteijns, Piet Coppelmans, Wim Wilting. 
 
1 Opening. 
Jan Heuveling heet de aanwezigen op de eerste bijeenkomst van 2013 van harte welkom en 
hoopt weer op een goede samenwerking  en wenst een ieder een voorspoedig en gezond 
2013.  
Ook worden de 2 vertegenwoordigers van de brandweer  Evelyn Koeling en Ben van 
Otterdijk welkom geheten en hen succes met het volgende onderwerp van de agenda 
toegewenst. 
 
2 Presentatie brandbeveiligheidsplan. 
Op zaterdag 30 maart zal in de Rosdoek van 11.00 tot 15.00 uur  een informatiemarkt voor 
brandveiligheid / brand preventie in en om de woning worden gehouden. 
Tijdens de informatiemarkt zal aan iedere bezoeker (1 per adres) een gratis brandmelder 
worden verstrekt. 
Op vrijdagmiddag 29 maart, daaraan voorafgaand zal een gedeelte van Wintelre, 
Kloosterstraat, door enkele scholieren  (Havo/VWO leerlingen) van het Rythovius College in 
het kader van een Maatschappelijke stage, bezocht worden en op de mogelijke gevaarlijke 
situaties worden gewezen. 
Door LW worden enkele opmerkingen gemaakt: 

 Vrijdag 29 maart is Goede Vrijdag, mogelijk dat de leerlingen dan vrijaf hebben. 
 Tijdens het Paasweekend, dus zaterdag 30 maart,  zijn mogelijk verschillende 

bewoners niet thuis. 
 Tijdens de KBO  vergadering op woensdag 27 maart zal naast de informatie  over de 

Zorg ook informatie over de brandweer en de informatie bijeenkomst op 30 maart 
worden gedaan. 

(Zie voor verdere informatie bijgaand persbericht en publicatie in het Blaaike en wintelre.info) 
 
3 Verslag 20 december 2012.  
Afgehandelde Actiepunten: 
 -Zorg en Wel Zijn:  Uit Wintelre zit Marcel van Hest en Mariska van de Ven in het PMB. 

(Platvorm voor Mensen met een Beperking)  
Lopende Actiepunten 
 -Bloembakken onderhoud op dorpsplein Den Dries zal via Leefbaar Wintelre 

plaatsvinden. Er zal een schrijven worden opgesteld dat naar de 4 aanwezige tuinders 
(Mark Kouwenberg, Simon Kwinten, Paul Senders en Joost Strijbosch) in Wintelre gaat 
met de vraag of zij ieder 1 bloembak als reclame object wil verzorgen. Als tegen prestatie 
zal dan een klein logo plaatje van het bedrijf op de bloembak geplaatst worden. I.v.m. 
reactie / informatie van de gemeente: Minder goede ervaringen in andere kerkdorpen, 
mogelijk ontsiering van de bloembakken door een te groot logo en om ook de 
omwonenden hierbij te betrekken nog even wachten. In het voorjaar 2013 afhandelen. 

Actie: Jan Heuveling en Henk van der Heijden 
Video Ons Museum 
Er zijn contacten met Omroep Brabant, Heemkundevereniging De Hooge Dorpen  en 
gemeente Eersel. 
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Actie: Jan Heuveling, Wim Wilting en Lobke Kapteijns. 
 
4 Planning vergadering met B&W  op 25 maart 2013 
Mogelijke agendapunten:  

 -Evaluatie Leefbaar Wintelre  
 -Voortgang Leefbaar Wintelre 
 -Voortgang DOP- Recreatie 

o -Zorg en welzijn 
o -Wonen 
o -Verkeer  

 
Als iemand nog onderwerpen heeft graag melden voor volgende vergadering. 

Actie Mariëlle Voermans en Jan Heuveling 
 
5 Actualisatie rapport “Wintelre waard om aan te werken” 
 Actie per werkgroep. 
 Proberen dit voor de volgende bijeenkomst te realiseren zodat we dit op 19 februari 

kunnen bespreken. 
 Aan de “trekkers” het verzoek dit te regelen. 
 
6 Terugkoppeling uit de werkgroepen. 
 
Zorg en Welzijn  
 Er zal een bijeenkomst worden georganiseerd waarbij alle mensen die met de Ketenzorg  

van doen hebben aanwezig zullen zijn. De Ketenzorg zal waarschijnlijk in 2014 
werkzaam zijn. Leefbaar Wintelre speelt hierin geen uitvoerende rol. 

 Vanmiddag (21 januari) heeft een gesprek met de huisartsenpraktijk Perik / van Bommel 
plaatsgevonden. Er is o.a. gesproken over een mogelijke nieuwe opzet van Kempkeshof. 

 Marianne Schippers zal de werkgroep Zorg en Welzijn gaan  versterken.  
 
Wonen  
 I.v.m. de winterse omstandigheden zal de start van het plan Koemeersdijk wat uitlopen. 
 Seniorenhofje komt ook in zicht. Wel moet er nog eens opnieuw worden gekeken naar de 

verhouding huur / koop. Naar onze mening is afgesproken 1/3 koop en 2/3  huur. Toch 
circuleren er hier en daar wat andere getallen b.v. 11 koop en 6 huur. De werkgroep zal 
dit op de betreffende plaatsen duidelijk maken.  

Actie: Jan Heuveling 
 Marianne Schippers gaat van werkgroep Wonen naar werkgroep Zorg en Welzijn. 
 
Verkeer 
 Ontsluiting plan Koemeersdijk moet nog worden besproken. 
 Er komen nog steeds klachten over de reflectiepaaltjes op het Kekkeneind. 
 In het voorjaar zal een afspraak gemaakt worden met de nieuwe verkeerscoördinator om 

de lopen de en nieuwe zaken te bespreken 
 T.a.v. de aansluiting op de busverbinding zijn nog geen verdere ontwikkelingen te 

melden. Het blijft wel de aandacht houden. 
Actie: Henk van der Heijden 

 
Recreatie en Speelterreinen. 
 Op het pleintje hoek Willibrordusstraat / Pastoor van der Heijdenstraat zal nog een tafel 

met 2 banken worden geplaatst. (Is vrijdag 1 februari geplaatst) 
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 Knuppelpad bij het Oud- en Jong Meer moet nog worden gerealiseerd. (Is intussen 
gereed) 

 Ommetjes gaat goed. Is er contact met het VVV? 
Actie: Piet Coppelmans  

 
Als algemene opmerking wordt gevraagd om een totaal financieel overzicht van het DOP in 
te willen zien. 
 
7 Ingekomen stukken / mededelingen.   
 Mariëlle Voermans zegt dat we als Dorpsraden en Leefbaarheidsgroepen ook mee 

moeten doen met het bezuinigen in de uitgave van de gemeente. Derhalve betekent dat 
ons budget mogelijk wordt verlaagd naar € 1950,- voor 2013.. 

 Aandacht voor Buurtpreventie. Komt op  de agenda van 19 februari. Jan Heuveling zal 
hiervoor de benodigde stukken rondsturen. 

Actie: Jan Heuveling  
 Klankbordgroep parkeerbeleidsplan gemeente Eersel. Op dit moment is er van uit LW 

geen belangstelling hier aan deel te nemen. Dit zal worden medegedeeld aan Arno 
Jonker. 

 Actie: Henk van der Heijden 
 Marieke Blanken blijft tot 1 april bij de gemeente Eersel werkzaam. 
 Mariëlle Voermans komt door omstandigheden voorlopig niet naar onze vergaderingen. 
 
8 Stukje voor het Blaaike / PR zaken. 
 In het Blaaike van 9 februari zal een stukje van de brandweer als vooraankondiging voor 

30 maart worden geplaatst. 
 Ook zal wederom een stukje van de bibliotheek worden geplaatst. 
 Jan Huijbers vraagt om meer jongeren te bereiken de mogelijkheid van het gebruik van 

Twitter en Facebook te gebruiken. De vraag zal bij de PR werkgroep worden neergelegd. 
Actie: Piet Coppelmans  

 Verder is er samenwerking met de VVV Eersel om Wintelre te promoten. 
 
9 Rondvraag 
Jan Heuveling: 
 Stichting Organisatie 4/5 mei vraagt, wegens het stoppen van Jo vd Biggelaar, een 

nieuwe  vertegenwoordiger uit Wintelre. 
 Chauffeursdienst in Wintelre vraagt om uitbreiding. 
 
 Guido Schenning  bedankt een ieder voor de samenwerking de afgelopen jaren en neemt 

afscheid als lid van Stichting Leefbaar Wintelre. Wel zal Guido voorlopig deelnemen als 
lid in  de werkgroep Wonen. 

 
10 Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering, dankt ieder voor zijn aanwezigheid en nodigt allen uit voor 
de volgende besloten vergadering op dinsdag 19 februari a.s. 
 
Verslag opgesteld door Henk van der Heijden. 


