
Stichting Leefbaar Wintelre. 
 
Besloten vergadering op dinsdag 20 september 2011 
aanvang 20.00 uur in MFA De Rosdoek. 
 
Agenda:  
 

1. Opening door de voorzitter. 
 

2. Verslag van onze vergadering van 22 augustus 2011. 
Verslag van de vergadering van 12 september 2011 aangaande het rapport  
“Zorg, welzijn en wonen in Wintelre daar gaan we voor! (volgt nog). 

 
3. Nieuwe punten vanuit de werkgroepen 

 Zorg en Welzijn. Vervolg op het rapport en de bespreking van 12 
september. 

 Verkeer 
 Wonen 
 Recreatie: 
 Klankbordgroep (beeld)kwaliteitsplan vervolg? 

 
4. Ingekomen stukken: 

 Uitnodiging 2 personen als gast Eersel-Postelrally op 9 oktober. 
 Kern met Pit actie van de KNHM Heidemij. 
 Vrijwilligersmarkt “Zin in meedoen” 16 november. 
 Commissie en raadstukken zijn in te zien via de website van de gemeente 

Eersel. We kunnen ons de vraag stellen of hierdoor ons informatie ontgaat. 
Zie bijvoorbeeld coalitievoorstel aangaande invulling centrum. Informatie 
over de school en de MFA  Evaluatie hervorming voorschoolse educatie. 
Enzovoort. 

 Uitnodiging Vrijwilligersavond op vrijdag 4 november. We kunnen 4 kaarten 
kopen. Wie wil en kan daarna toe? 

 Frans van der Velden geeft aan dat hij om gezondheidsredenen zijn 
lidmaatschap wil beëindigen. 

 
5. Planning Openbare Vergadering en opstellen agenda hiervoor. 
 
6. Oriëntatie invulling vacature voorzitter. 

 
7. Stukje voor in het Blaaike en P.R. zaken.  
 
8. Ontmoetingsavond Leden Leefbaar Wintelre en werkgroepen op 23 september in 

´t Caves. Aanvang 19.00 uur.  
 
9. Aandachtspunten:  

Bezuiniging verlichting, Voortgang bladbakken: plaatsing dit jaar op 4 oktober. 
 

10. Rondvraag: 
 

11. Volgende vergadering: 
Maandag 3 oktober halfjaarlijks overleg met B&W 20.00 uur 
Woensdag 19 oktober 20.00 uur 
 

12. Sluiting. 
 



Hoewel er weer veel punten op de agenda staan is het de bedoeling dat om 22.00 uur 
de vergadering wordt gesloten. Niet behandelde punten schuiven door naar de 
volgende vergadering. 
Leden die menen dat een bepaald punt zeker behandeld dient te worden verzoeken 
wij alvast een schriftelijke voorzet te geven zodat er vooraf al over gedacht kan 
worden. 


