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Verslag vergadering Stichting Leefbaar Wintelre, woensdag  20 maart 2013 
 
Aanwezig:  
Jan Heuveling, Jan Luttikhold, Jan Huijbers, Henk van der Heijden, Marianne Schippers, 
Annie van Asten, Piet Coppelmans, Wim Wilting 
Afgemeld: Tonnie van Gestel, Lobke Kapteijns, Henk van Ham, Wim ten Boske 
 
1 Opening. 
Jan Heuveling opent de vergadering heet de aanwezigen van harte welkom. 
 
2 Verslag vergadering 21 januari 2013. 
Het verslag wordt door de aanwezigen goedgekeurd. 
 
3 Brandbeveiligingsproject zaterdag 30 maart. 
 Het dag programma wordt nog een keer doorgenomen. 
 Briefing is om 10.00 uur. 
 Leefbaar Wintelre zal aanwezig zijn met een stand om ons te promoten. 
 Piet Coppelmans zal samen met Wim Wilting i.om. de trekkers van de werkgroepen een 

promotiefilm voorbereiden. 
 
4 Agendapunten bespreking met B&W op maandag 25 maart . 
 Aangezien de burgemeester niet op 25 maart aanwezig kan zijn wordt afgesproken om  
 deze te verplaatsen naar dinsdag 9 april. De agenda blijft zoals afgesproken. 
 Voortgang Leefbaar Wintelre 
 Voortgang DOP o.a. per onderwerp en toekomst. 
 Specifieke onderwerpen zoals:  

o Zachte plancapaciteit “Wat gebeurt er mee??” 
o Glasvezel “Hoe staat het er mee??” 
o Houding / verhouding Dorpsraad versus gemeente. 
o Gevraagd / ongevraagd advies geven?? 

Indien werkgroepen / leden nog andere onderwerpen willen aandragen gelieve deze dan aan 
Jan Heuveling door te geven.  
 
5 Voortgang actiepunten verslag 21 januari 2013. 
 Onderhoud bloembakken is naar de 4 hoveniers in Wintelre verzonden. Tot op heden 

nog niet van alle tuinders antwoord binnen. Volgende vergadering Bespreken. 
 Aandacht Buurtpreventie. Leefbaar Wintelre vindt dit een goed initiatief maar vindt niet 

dat zij dit moeten trekken. Voor gesteld wordt om de Buurtschappen te informeren. |Ook 
wordt opgemerkt dat Buurt Preventie zwaar klinkt, mogelijk dat we hier een ander woord 
voor kunnen bedenken.  

Actie: Jan Heuveling en Henk van der Heijden 
 Verzoek vertegenwoordiger organisatie 4/5 mei is door Piet Coppelmans bij de 

Heemkunde neergelegd. Mogelijk dat hiervoor een oproep in het Blaaike geplaatst kan 
worden. 

  
 
6 Actualisatie rapport “Wintelre waard om aan te werken.” 
 Actie per werkgroep. 
 Aan de “trekkers” het verzoek te bekijken of de ‘vlag de lading nog dekt’ en eventueel 

met nieuwe voorstellen te komen. Onderwerp aanhouden  
.Actie : Allen. 
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7 Terugkoppeling uit de werkgroepen. 
 
Zorg en Welzijn  
 27 februari Informatie bijeenkomst geweest voor bewoners  Kempkeshof over mogelijke 

plannen om van Kempkeshof gedeeltelijk een Zorgcentrum te maken. De informatie werd 
door de aanwezige goed ontvangen. 

 Op 27 maart zal tijdens de jaarvergadering van de KBO hierover ook uitleg worden 
gegeven.  

 Jan Heuveling en Wim ten Boske zitten namens Leefbaar Wintelre in de Projectgroep. 
 De themabijeenkomst oude films van Wintelre door Bieb,   KBO samen met de 

Heemkunde is goed bezocht. (ca. 40 personen). 
 De werkgroep wil in de komende tijd een inventarisatie maken van het vrijwilligerswerk 

wat in Wintelre plaatsvindt en proberen hierin een gezamenlijkheid te bereiken.  PON wil 
dit project mede begeleiden.  

Wonen  
 Op donderdag 22 februari is de 1e spade  voor de Starterswoningen in Koemeersdijk in 

de grond gegaan. 
 De geplande aanvang van de bouw is vertraagd door het slechte weer en tegenvallende 

bodemgesteldheid. 
 Grond uitgifte van 2x 2 kappers start op korte termijn. 
 Gevraagd wordt om de locatie en o.a. seniorenwoningen meer te promoten. 
 Bouwstraten worden tijdelijk van asfalt gemaakt. 
 Waarschijnlijk vindt november / december de eerste opleveringen plaats. 
Verkeer 
 Afspraak met Gerard Korsten, verkeersdeskundige gemeente Eersel, is gepland op 
 dinsdag 9 april. 
 Daar Henk van der Heijden niet bij de eerste bijeenkomst  Parkeerbeleidsplan aanwezig  
 kan zijn zal deze bezocht  worden door Karin van Esch  
Recreatie en Speelterreinen 
 Bespreking VVV op 11 maart is door Piet Coppelmans en Karin van Esch bezocht. 
 Gepromoot wordt om de gemeente in 2014 de wandelgemeente van Nederland te laten 

zijn. Volgens hen is de eenheid in de diverse geledingen nog ver zoek. Ook is de 
bewijzering van de aanwezige wandelroutes binnen de gemeente zeer divers. Gemeente 
is zelf niet actief bezig. De VVV trekt er wel  hard aan. 

 Panna veld wordt op dit moment gerenoveerd.  
 
Nieuwe leden voor de werkgroepen zijn nog steeds nodig!!! 
 
8 Stukje voor het Blaaike / PR zaken. 
 In het Blaaike van 6 april zal een stukje over het, via de website van de gemeente,  live- 

of achteraf kunnen volgen  van de commissie en raadsvergadering  geplaatst worden. 
 Over de overlast van hondenpoep in de woonwijken en bij locatie de Bosschuur zal op 

een later tijdstip een stukje worden geplaatst. 
 
9 Rondvraag / mededelingen 
Piet Coppelmans 
 Voor het maken van een film over “onze  wijkzuster” is iemand gevonden die dat in een 

aantal sessies wil doen. Kunnen we nodige kosten declareren.?  Dit moet lukken. Eerst 
zorgen dat de film er is. De tijdens de vorige vergadering afgesproken werkgroep kan 
aan de slag. 
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10 Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering, dankt ieder voor zijn aanwezigheid en nodigt allen uit voor 
de volgende besloten vergadering op donderdag 18 april a.s. 
 
Verslag opgesteld door Henk van der Heijden. 


