
Verslag van de jaarvergadering van 19 oktober 2016. 
 

1. De voorzitter opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom.  
In 2015 is er geen echte jaarvergadering geweest. Wel zijn er diverse informatiebijeenkomsten 
geweest. De activiteiten in 2015 zullen door de werkgroepen gegeven worden. En deze zullen ook 
een blik op de toekomst richten. 
De werkgroepen hebben een eigen presentatie en zijn dus de leidraad van deze vergadering. 

2. De werkgroepen: 
A. De werkgroep wonen heeft als hoofdthema Koemeersdijk. Er is het afgelopen jaar en ook in 2016 

veel overleg geweest. Vooral aandacht voor de goedkopere woningen heeft uiteindelijk succes 
gehad. Ook de jongeren hebben hier inspraak in gehad. Men was bang dat de goedkope, kleinere 
huizen niet verkocht zouden kunnen worden. We hebben de ontwikkelaars kunnen overtuigen. Er 
komen nu 43 woningen. 3 blokken van 5, 3 blokken van 4, een blok van drie, 4 twee kappers en 5 
vrijstaande woningen. De Goedkoopste 133.600 en de duurste 422.900 in de basisuitvoering. Er 
zijn er momenteel 11 verkocht en totaal 30 in optie. Als nu alles goed gaat kan in januari de 
voorbereiding gestart worden en in maart de bouw beginnen. In september klaar. Er zijn ook huur 
woningen en mogelijk ook een of twee huurwoningen voor statushouders. De gemeente heeft een 
stem in de toewijzing van de huurders. Das is de verhuurder. In de toekomst zijn er plannen voor 
het achterste deel van het Koemeer en er zijn nog mogelijkheden op andere plaatsen in het dorp. 
Gezien de lange doorlooptijd willen we weer snel met nieuwe plannen aan de slag. 
 

B. De werkgroep verkeer: 
- Deze  heeft zich bezig gehouden met de openbare verlichting. Nu is men bezig om het donkerte 

beleid uit te voeren. We hebben kunnen bewerkstelligen dat er toch voldoende verlichting over is 
gebleven.  

- Inmiddels is bijna overal de 30 km en 60 km zone uitgevoerd in ons dorp maar ook in de gehele 
Kempen.  

- Wel kan gevraagd worden om de snelheidsmeters op andere plaatsen te plaatsen Handhaving 
blijft een probleem als antwoord op een vraag hierover. Dat zal steekproef gewijs gebeuren.  

- Binnen de kom zijn alle kruisingen inmiddels gelijkwaardig. Blijven opletten dus er is een nieuwe 
situatie.  

- We zijn bezig met de landsardseweg zodat we nog steeds naar Eindhoven blijven kunnen.  
- De aanpassing van de Slikdijk naar 30 km zone.  
- En we hameren steeds op de slechte voetpaden.  
- De Kloosterstraat en de Willibrordusstraat verdienen een grondige update.  
- Het wildrooster aan de Oostelbeersedijk lijkt een gebed zonder einde. De reeën kennen de 

verkeersregels niet.  
- Verder is er aandacht voor het fietsnetwerk. Het aanbrengen van suggestiestroken op de wegen 

zou erg helpen voor de veiligheid van de fietsers.  
- Ook bij het Ouwe meer en Koemeersdijk willen we fietspaden realiseren. 

Graag de opmerkingen melden. 
 
C. De werkgroep recreatie: 
- Deze groep heeft de paden in het buitengebied weer voorzien van nieuwe naamborden. Nu nog 

plannen om de nieuwe paden in het buitengebied te voorzien van een oude originele benaming. 
- Gezorgd dat de buurt inspraak heeft gehad en ook meegedacht heeft over de inrichting van het 

speelbos Koemeer.   
- De herfstwandeling die vorig jaar is opgestart krijgt een jaarlijks vervolg. Dit jaar op 30 oktober. Zo 

zijn er vier wandel momenten in ons dorp. 
- De nieuwe beplanting in de Velden is dit jaar gerealiseerd. Dit na tevredenheid van de 

aanwonenden. 
- Nu wordt nog actie ondernomen om dit of volgend jaar een echte kerstboom in Wintelre te 

hebben.  
- Het idee is er om een rolstoelpad rond het Ouwe Meer aan te leggen. 
- De Bruggerijt wacht nog op een goede wandelroute. Opname van de ommetjes in het 

wandelknooppunten route. En de fietspaden al genoemd onder verkeer. 
- Op de vraag over het onderhoud van de speelveldjes kan men zeggen dat dat de aandacht heeft. 

Het belangrijkste is ook hier zelf melden van mankementen. Dat helpt echt. 
- Met betrekking tot de landinrichting, ruilverkaveling zal een evaluatie plaatsvinden. Eventuele op- 

en aanmerkingen kunnen aan Karin van Esch worden aangegeven. Die kunnen dan mee 
genomen worden. 
 



D. de werkgroep zorg: 
- Hier is er aandacht voor het vrijwilligerssteunpunt. 
- Daaronder de Antennegroep die signalen opvangt en mensen de weg wijst naar hulp. Zij doen in 

alle rust en anonimiteit hun werk. 
- De dagbesteding op dinsdag en donderdag waarbij de dinsdag nog meer belangstelling nodig 

heeft. 
- De vervoersdienst die momenteel weinig routes heeft maar in die momenten wel in een behoefte 

voorziet. 
- De klussendienst die de kleine ongemakken, reparaties in en rondom het huis weet op te lossen 

als men dat zelf niet meer kan. 
- Verder is er de maaltijdbezorging voor de mensen die zelf niet of moeilijk voor hun warme maaltijd 

kunnen zorgen. 
- En een vrijwilligerspoel die inspringt als er ergens hulp of aandacht nodig is. 
- Het vliegveld heeft het vorig jaar en ook dit jaar veel aandacht gevraagd. Route 1B is de 

belangrijkste boosdoener. Momenteel is men bezig met de evaluatie van route 1B. Het blijft echt 
nodig om te melden. De uitbreiding van het vliegveld gaat door. We kunnen alleen proberen om 
de overlast te beperken. Het is ook een stapeling van overlast rondom het vliegveld. Ook de 
gemeente heeft aandacht voor onze problemen en ondersteunt ons ook. 

- Ook de bibliotheek is nog steeds een succes en voorziet in een behoefte voor ons dorp. 
 

3. Het financieel verslag over 2015 geeft een nadelig saldo aan van 1800,00 euro. dit ontstaat door de 
uitgaven van 3800 euro en de inkomsten die maar 2000 euro bedragen. De informatieavonden van 
Koemeersdijk, zijnde 400 euro en vooral die van het vliegveld, zijnde 900 euro hebben hier voor 
gezorgd. In het verleden is echter een goede reserve opgebouwd zodat dit nadelig saldo geleden kan 
worden. De bijdrage van de gemeente is in 2014 en 2015 en voor de toekomst ook verlaagd van 2500 
euro naar 1950 euro. Als de activiteiten zo blijven zal een extra beroep op de gemeente noodzakelijk 
zijn over twee of drie jaar. Dat is dan meteen de taak van onze nieuwe penningmeester Karin van 
Esch. 
De jaarstukken van 2014 en 2015 zijn door de kascommissie gecontroleerd en in orde bevonden. In 
2014 was dat Wim Wilting en Guido Schenning. In 2015 Guido Schenning en Henk Bartels. 
Men heeft geen vragen of opmerkingen over de jaarstukken. Hiermee zijn ze dan ook door de 
vergadering goedgekeurd. 
De nieuwe kascommissie zal bestaan uit Henk Bartels en aangemeld vanuit de vergadering Jan van 
Ham. Hun werkzaamheden zullen dus in 2017 gaan over het jaar 2016. 
 

4. Zoals steeds zijn we op zoek naar nieuwe leden in het bestuur om zo te bewerkstelligen dat er een 
goede spreiding is over het dorp. Dat blijkt moeilijk. Op niet al te lange termijn dient de functie van 
voorzitter en secretaris opnieuw ingevuld te worden. Graag kandidaten daarvoor. Ook in de 
werkgroepen is plaats voor nieuwe leden. Daar is overigens iets makkelijker invulling aan te geven is 
gebleken.  
 

5. Na een korte pauze presenteert de werkgroep PR haar werkzaamheden. Ze ondersteunen de 
werkgroepen als ze met hun activiteiten naar buiten willen treden. Dat betekent dus het bijhouden van 
de website. De publicaties in het Blaaike. De PowerPoint van informatieavonden en de 
jaarvergadering. En ook andere vormen van publicatie. 
En een van die vormen is een filmportret van Ana Brekelmans-Bijveld gemaakt door Mark Kapteijns. 
Het blijkt een indrukwekkende film. Een ingetogen film, met de zuster aan het woord over haar leven, 
haar werk, haar man, haar museum, haar kunst. Een documentaire over een bijzondere vrouw. Een 
film die nog vele keren zal worden vertoond. Een hommage aan. Een ontroerende film, met bekende 
trekken en mooie bijzondere uitspraken. 
 

6. De voorzitter dankt de filmmaker Mark Kapteijns voor dit mooie document van een monument.  
Ook Mathieu die namens moeder aanwezig is wordt bedankt en middels het bloempje ook een dank 
voor het vele werk dat de zuster in Wintelre gedaan heeft. 
 

7. Hierna wordt de vergadering gesloten. Met een oproep om ook in 2017 weer samen met ons te 
werken aan een leefbaar en nog leefbaarder Wintelre. 
 
Notulist 20-10-2016 


