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Verslag vergadering Stichting Leefbaar Wintelre, donderdag 21 januari 2016 
 
Aanwezig: Jan Heuveling, Piet Coppelmans, Wim Wilting,Henk van der Heijden, Karin van Esch Anny 
van Asten, Ineke Neggers, Guido Schenning en Henk Bartels. 
Afgemeld: Wim ten Boske, Jan Kruit, LeoJan Velthoven, Jan Luttikhold, Henk van Ham. 
Gasten: Tonnie van der Heijden 
 
1. Opening 
De  voorzitter opent de vergadering en heet de leden van Leefbaar Wintelre en werkgroep leden van 
harte welkom op deze eerste vergadering van het nieuwe jaar. 
 
2. Verslag vergadering 21 december 2015 
Dit verslag wordt goedgekeurd met de kanttekening dat de werkgroep Recreatie en Welzijn moet zijn 
recreatie en speelterreinen. Met betrekking tot de PR groep wordt toegelicht en afgesproken dat 
vanuit de zorg een bericht zal komen hoe in Wintelre nu precies de dagopvang geregeld is zowel op 
dinsdag als donderdag. De berichtgeving van het GOW is op dit punt erg verwarrend. Dus alleen 
bericht in het Blaaike van hoe het in Wintelre geregeld is. 
 
3. Onderwerpen vanuit de werkgroepen 
Verkeer: 
- Over de onduidelijkheid, verschil snelheid 60-80 km op de Biemeren zal contact worden 

opgenomen met Gerard Korsten die dit dan kan regelen met de gemeente Veldhoven. Verder 
geen opmerkingen. 

Wonen: 
- Het nieuwe plan Koemeersdijk is goedgekeurd. 28 januari hebben we een afsluitend gesprek. We 

willen toch nog extra nadruk en aandacht voor eenpersoonshuishoudens en sociale huur. We 
menen dat hier nog te weinig aandacht voor is. De gedachte gaan uit naar een presentatieavond 
op 29 februari. Dat is dan vier jaar na de loting voor de starterswoningen in het huidige plan. Het 
blijft dus een plan van de lange adem. 
Op 28 januari zullen we ook vragen wat de stand van zaken is met betrekking tot het Centrum en 
de pastorie. Bij het Centrum een hotel en bij de pastorie Thomaswoningen. Maar wat is er 
werkelijk van waar. 

- De informatie bijeenkomst over energiebesparende maatregelen wil de gemeente loskoppelen 
van deze bijeenkomst over Koemeersdijk. Ons voorstel blijft om dit toch gezamenlijk te doen. 

- De gemeente heeft inmiddels laten weten geen mogelijkheden te hebben op dit moment om het 
verval van de Pastorie tegen te gaan. 

Recreatie en speelterreinen: 
- In vervolg op de informatieavond over de Velden zijn er een aantal reacties geweest richting 

gemeente. Aan het verzoek om voordat de brief over de werkzaamheden uitging nogmaals te 
overleggen is geen gehoor gegeven. Ook het verzoek nadien voor een onderhoud is uiteindelijk 
afgedaan met een telefonisch onderhoud  met daar in de toezegging dat daar waar mogelijk meer 
bomen zullen worden geplaatst als dat mogelijk blijkt te zijn. Wij blijven van mening dat dit beter in 
een apart overleg had kunnen worden uitgepraat. Overleg, informatie, communicatie blijft een 
probleem. 

- De Bruggerijt is gepland als middelpunt van een wandelroute. Het blijft momenteel erg onduidelijk 
hoe het verder gaat. Waarschijnlijk kan er na 1 maart weer iets gebeuren als de gemeente 
Veldhoven en Eersel de zaken overnemen van de commissie. 

- Inmiddels zijn bij de zandpaden de naamborden bijna overal geplaatst. 
Zorg en welzijn: 
- Vooral bij de berichtgeving gaat het momenteel mis wat de dagopvang via het GOW betreft. De 

indruk is ook dat het GOW iets anders verstaat onder professionele begeleiding dan de 
behulpzame vrijwilligers. Er is inmiddels overleg geweest met het GOW en de donderdaggroep. 
De Donderdaggroep blijft gewoon bestaan.  De zorggroep zal een duidelijk bericht over de situatie 
in Wintelre door de PR groep in het Blaaike laten plaatsen zoals al onder punt 2 is  aangegeven. 

- Wim ten Boske is momenteel de coördinator bij de ontvangst van de statushouder, Mouayad 
Saad-Aldin in de Kerkstraat. Zodra daar meer over bericht kan worden komt dit in het Blaaike. 
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- De werkgroep Vliegveld is een sub groep van de werkgroep Zorg en Welzijn.  
Vandaag zijn we met 38 personen op bezoek geweest bij het vliegveld de defensieafdeling. We 
hebben veel informatie ontvangen en o.a. een DC10 van binnen en van buiten bekeken. Verder 
hebben we ook onze bezwaren en overlast kunnen bespreken. Ook bij defensie heeft men 
aandacht voor route 1 B. De evaluatie komt er, maar hoe het georganiseerd moet worden is nog 
niet bekend. Ook het vervolg op de Alders tafel komt er als een anders genoemd overlegorgaan. 
Ook hier is alleen nog maar onduidelijkheid. Toch is er de verwachting dat het afgelopen jaar niet 
voor niets is geweest en dat er op termijn toch wijzigingen zullen komen. We hebben al 
aangegeven bij overlegorganen aanwezig te willen zijn. 
Het vliegveld zal ook een telefoonnummer verstrekken om speciale zaken te melden of te 
overleggen. Bijvoorbeeld het melden van een uitvaart in Wintelre zodat vliegtuigen niet storen bij 
het afscheid nemen op het kerkhof zoals nu af en toe wel gebeurd. 
Aan de gemeente hebben we ook een brief gestuurd met het verzoek aandacht te blijven houden 
voor de problemen van Wintelre met de overlast gevolgen van het vliegveld. Een schriftelijk 
antwoord van B&W is nog niet ontvangen op onze brief. We gaan er vanuit dat die binnenkort wel 
komt. In die brief zal zeker ook de datum staan van de plaatsing van de mobiele meetunit. 
En ook tijdens het bezoek aan het vliegveld bleek dat melden nog steeds zinvol is. Daar wordt 
echt aandacht aan besteed en is steeds onderwerp van gesprek. Dus melden bij 
www.samenopdehoogte.nl 
Verder is het vliegercomité bezig om op 12 juni de vliegerwedstrijd te organiseren. 

 
PR-groep: 
- De PR groep heeft graag dat vanuit de werkgroepen, indien men plaatsing in het  
- Blaaike wil, dit middels een concept artikel wordt aangeleverd. Zij hebben dan minder werk. 
- Met het watts-app verhaal is men nog bezig. 
- Middels een berichtje over de pinautomaat zal men aandacht besteden aan het verzoek van de 

Rabobank om het pinnen in Wintelre te promoten. De automaat wordt binnenkort gerenoveerd. 
Belangrijk is dat ook in de toekomst de automaat veelvuldig gebruikt wordt en er geen reden 
ontstaat om deze alsnog weg te halen. Blijven pinnen dus in Wintelre.  

  
4. Begroting 2016.  
- De begroting voor 2016 wordt definitief vastgesteld. Wel wordt aangegeven dat het steeds  interen 

op de reserve niet kan blijven duren. De gemeente doet steeds meer een beroep op Leefbaar 
Wintelre. Zo ontstaan er steeds meer werkgroepen en initiatiefgroepen. Zonder een aanvullende 
financiering is dit niet te realiseren. We zullen dan ook bij projecten of informatiebijeenkomsten 
een financiële bijdrage van de gemeente vragen.  

- Bij de post de Bibliotheek is bedoeld aan te geven dat de bibliotheek ook naast het beschikbaar 
stellen van boeken  themabijeenkomsten organiseert. 

- Bij de opmerking over het ontbreken van vertegenwoordiging van enkele buurten wordt 
aangegeven om hier de betreffende besturen gericht over te benaderen. Een persoonlijke 
benadering is daarbij nog het beste. 

- Ook het financieel verslag over het boekjaar 2015 wordt behandeld. Hier blijkt dus o.a. ook dat 
een groot beroep gedaan is op de reserve. Met name de bijeenkomsten en de perikelen rond het 
vliegveld hebben het nodige gekost. Ook de informatieavond over Koemeersdijk is een grote 
kostenpost. En verder nemen de overleg kosten bij de werkgroep zorg steeds toe. 

- Allemaal zaken die we onder de aandacht van de gemeente zullen brengen om extra middelen te 
verkrijgen om toch de opdrachten te kunnen uitvoeren. We hebben nu eenmaal eigenlijk geen 
inkomsten alleen maar uitgaven. Het verslag wordt hierna voorlopig goedgekeurd. Als de 
kascommissie haar werk heeft gedaan volgt de definitieve goedkeuring. 

- Over het toekomstbestendig accommodatiebeleid is op 18 januari een bijeenkomst geweest. Dit 
was vooral gericht op de sportvelden en de sport in het algemeen. Er zijn gesprekken gaande 
tussen de sportverenigingen. Wat de andere gebouwen betreft wil men wel streven naar een 
betere bezetting maar de oplossingen zijn daar nog niet voor. In februari/maart volgt er nog een 
terugkoppeling en een behandeling van de voorstellen in de gemeenteraad. 

- Met betrekking tot het Welzijnskader zijn geen andere opmerkingen binnen dan dat de 
dorpsraadcoördinator te weinig tijd krijgt om de bijeenkomsten ook regelmatig bij te wonen. Als de 
gemeente de dorpsraad/leefbaarheidgroep serieus neemt is dit noodzakelijk. Rechtstreekse 
benadering van de vakambtenaar is onvoldoende. 
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5. Rondvraag. 
- Men mist een kerstboom in Wintelre. Zou op het dorpsplein den Dries komend jaar een kerstboom 

geplaatst kunnen worden? Wie wil hier het initiatief voor nemen? 
- Guido en Henk zullen op 27 januari de eindmanifestatie Digitale Z@aligheden bezoeken.  
- Dit gaat over het leefbaarheidsproject voor de doelgroep senioren zonder computerervaring. 
- Op 27 januari worden de resultaten en visie op de toekomst  besproken. 

 
6. De volgende vergadering is op maandag 22 februari 2016. 
 
7.Sluiting 
Met dank voor de inbreng vanuit diverse hoeken bij de  onderwerpen die aan de orde zijn geweest 
sluit de voorzitter de vergadering. 
Hij wenst allen een goed Carnaval. 

 
Notulist. 


