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Verslag vergadering Stichting Leefbaar Wintelre, maandag 13 mei 2013 
 
Aanwezig:  
Jan Luttikhold, Jan Huijbers, Annie van Asten, Wim Wilting en Jan Heuveling 
Afgemeld:  Tonnie van Gestel, Lobke Kapteijns, Henk van Ham, Henk van der Heijden, Wim 
ten Boske, Piet Coppelmans en Mariëlle Voermans. 
 
1 Opening 
 Jan Heuveling opent de vergadering en heet  daarbij de aanwezigen van harte welkom. 
 
2 Verslag vergadering 18 april 2013. 
Het verslag wordt door de aanwezigen goedgekeurd. 
Als aandachtspunten blijven staan de evaluatie van het brandbeveiligingsproject. 
Het onderhoud van de bloembakken op het dorpsplein is geregeld. Paul Senders 
Hoveniersbedrijf zal komend jaar het onderhoud verzorgen. Dat is kosteloos. Wel zullen we 
100 euro  ex btw betalen voor het nieuwe materiaal ( hortensia’s) in de bakken. Deze week 
zal het een en ander op orde worden gebracht. Vooralsnog komen er geen reclame uitingen 
op de bakken. 
Aan buurtpreventie wordt nog gewerkt. Enige documentatie is inmiddels ook gekregen van 
Oerle waar men 15 mei van start gaat. We kijken of we daar een houvast aan hebben voor 
de benadering van de buurten. 
Een vertegenwoordiging voor de 4-5 mei viering is nog niet gevonden. 
 
3 verslagnotitie vergadering B&W 9 april 2013. 
Ook deze wordt goedgekeurd. Men vindt het wel opmerkelijk dat het bord bij Koemeersdijk 
nog niet geplaatst is. Terwijl B&W enthousiast waren over de opmerking daarover. 
 
4 Terugkoppeling uit de werkgroepen. 
 
Zorg en Welzijn  

- De matrix is inmiddels beschikbaar. Jan zal deze door sturen naar de leden van 
leefbaar Wintelre. 

- Het PON is bezig met een onderzoek: welke potentie heeft het gebouw/de stichting 
Kempkeshof om de buitenwereld naar binnen te halen en welke potentie biedt de 
omgeving om de binnenwereld naar buiten te brengen. Er zijn al verschillende 
interview geweest met geledingen in ons dorp. 

- Op 16 mei is er weer een bespreking over ketenzorg vooral met verenigingen in ons 
dorp zelf. Wat doen ze precies. Wat missen we. Wat gebeurt er twee, drie keer 
hetzelfde. Op 27 juni is er weer een bespreking met de gemeente en de 
professionele zorginstanties. 

- Het onderzoek naar de vernieuwde functie van Kempkeshof is ook nog aan de gang. 
- Feitelijk is de werkgroep Zorg en welzijn druk bezig om het hoofdstuk zorg en welzijn 

van het dorpsontwikkelingsplan een nieuw vervolg te geven. 
Wonen  

- Nu is zichtbaar dat de starters en doorstroomwoningen er zullen komen. 
- Voor de huurwoningen is al ingeschreven en ook de lotingen zijn inmiddels verricht. 

We zullen nog nagaan of er veel inschrijvers/loters waren. 
- Inmiddels is de inschrijving ook gestart voor 2 tweekappers en 3 vrijstaande 

woningen. 
- Onduidelijk is hoe het staat met de seniorenhofje. Ook hier dringt men aan op 

doorwerken. En de CPO woningen is dat ook met Koop Garant? 
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- In de brochure is niet duidelijk of ons verbindingspaadje tussen Koemeersdijk en 
Mostheuvel overeind is gebleven. 

- Overwogen dient te worden om bij de herdruk van de brochure ook een situatieschets 
te plaatsen van Wintelre ten opzichte van vliegveld, Eindhoven, internationale school, 
PSV stadion en andere punten. Op de achterkant is hier nog wel plaats voor. De zeer 
gunstige ligging van Wintelre komt dan goed uit. 

- Men geeft ook aan dat er aandacht moet blijven voor eenpersoonswoningen in het 
plan Koemeersdijk. 

- De werkgroep wonen zal zich komende tijd extra bezig houden met het hoofdstuk 
wonen uit het dorpsontwikkelingsplan. 

Verkeer 
 De wensen en opmerkingen zijn in het eerste gesprek met de nieuwe verkeer- 

ambtenaar Gerard Korsten besproken. Men heeft er vertrouwen in dat een goede 
samenwerking mogelijk is. 

 In het verslag van 18 april zijn de belangrijkste punten genoemd. Deze punten zijn 
voor een belangrijk deel afkomstig uit het dorpsontwikkelingsplan. 

Recreatie en Speelterreinen 
- Het loopgaas van het knuppelpad is nu echt stevig bevestigd. 
- Wim zal nog informeren naar een prullenbak op het Pastoor vd Heijdenplein.. 
- Het voorgestelde fietspad vanaf het Ouw Meer naar de grafheuvels is aangekaart bij 

de gemeente. Die heeft verwezen naar de provincie. De provincie verwijst ons nu 
naar de SRE. De genoemde relatie tussen twee gemeenten schijnt nu een regionaal 
iets te moeten zijn. Het contact met de SRE is er nog niet geweest. Wordt dus 
vervolgd. 

- En men zal ook veel aandacht besteden aan het onderhoud van alle zaken. 
- Het maken van een film over Ons Museum en de wijkzuster is nog in bespreking. 

Op verzoek van de zuster is Mark Kapteijns hiervoor benaderd. Aanstaande 
woensdag zijn er verdere besprekingen. 

- Mede naar aanleiding van bovenstaand punt is er aandacht voor Kempen TV en 
Kempen FM( Radio). De aanwezigen zouden het jammer vinden dat dit zou 
verdwijnen. Wim zal de leden nadere informatie sturen zodat men zich een 
oordeel/mening kan vormen. 

 
5 Rondvraag / mededelingen 
Gezien de tijd wordt het concept financieel verslag verplaatst naar de volgende vergadering. 
De kascommissie bestaande uit Karin van Esch en Jo Hoeks kunnen vooraf hun werk daarbij 
dan ook doen. 
De punten die opgenomen dienen te worden een vervolgrapport Wintelre waard om aan te 
werken gaan zich momenteel al enigszins vormen vanuit de werkgroepen. Elke werkgroep 
heeft beloofd daar aandacht aan te besteden. 
Gevraagd wordt om na te gaan of de nieuwe subsidieregeling van de provincie iets voor ons 
kan betekenen. 
Het bericht over de glasvezel, wat ook ter sprake is geweest tijdens het bezoek van B&W, 
roept toch nog vraagtekens op voor het buitengebied. Men is toch niet echt gelukkig dat er 
mensen buiten de boot dreigen te vallen of hoge kosten krijgen. 
En de verantwoording van het IDOP moeten we komende vergadering of de vergadering 
direct na de vakantie op de agenda proberen te plaatsen. 
 
6 De volgende vergadering en sluiting: 
De volgende vergadering is op dinsdag 18 juni 2013. 
Hierna sluit de voorzitter de vergadering met dank voor de inbreng. 
Notulist. 


