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Verslag vergadering Stichting Leefbaar Wintelre, dinsdag  19 februari 2013 
 
Aanwezig:  
Jan Heuveling,  Jan Luttikhold, Jan Huijbers, Henk van der Heijden,   Wim ten Boske, 
Marianne Schippers, Annie van Asten, Piet Coppelmans, Karin van Esch 
Afgemeld:  Tonnie van Gestel, Jan Kruit,  Lobke Kapteijns, Wim Wilting, Henk van Ham. 
 
1  Opening. 
Jan Heuveling heet de aanwezigen van harte welkom en deelt mede dat hij namens 
Leefbaar Wintelre een kaartje heeft gestuurd naar Mariëlle Voermans en haar een 
voorspoedig herstel van haar operatie heeft toe gewenst. 
 
2  Verslag vergadering 21 januari 2013. 
Het verslag wordt door de aanwezigen goedgekeurd. 
 
3 Voortgang actiepunten verslag 21 januari 2013. 

 Onderhoud bloembakken is naar de 4 hoveniers in Wintelre verzonden. Het 
onderwerp zal op de volgende vergadering opnieuw besproken worden. 

 Video Ons Museum. Er is een afspraak gemaakt met Kempen TV op 25 februari. 
 Afspraak met de nieuwe verkeersambtenaar Gerard Korsten moet nog worden 

gemaakt.  (Waarschijnlijk dinsdag 9 april) 
 In tegenstelling wat in het verslag is afgesproken heeft Henk van der Heijden, na 

overleg met Gerard Korsten, zich alsnog opgegeven voor het onderwerp 
Parkeerbeleidsplan in de gemeente Eersel. 

 Recreatie en Speelterreinen gaat naar wens.  
 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   
 Gebruik Twitter en Facebook voor informatie over Leefbaar Wintelre is mogelijk via 

Wintelre Info 
 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. 

 
4 Brand beveiligingsproject / dorpsbijeenkomst 30 maart 2013 
Zie hiervoor de diverse pers publicaties.  
Kloosterstraat is aangewezen als onderzoek wijk door de leerlingen van het Rythovius 
college .Dit is bedoeld als Maatschappelijke stage. Zie onderstaand het dag programma 
op 30 maart: 

o Programma: 
o 11.00 uur opening door Burgemeester Anja Thijs 
o 11.30 uur Presentatie door leiding korps Eersel 
o 12.00 uur Demo vlam in de pan 
o 12.30 uur Demo brandontwikkeling in huis 
o 13.00 uur Demo kleine blusmiddelen 
o 13.30 uur Demo vlam in de pan 
o 14.00 uur Demo brandontwikkeling in huis 
o 14.30 uur Finale demo 
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o Doorlopend van 11 tot 15 uur zijn de volgende activiteiten te doen: 
o Bezichtiging surveillance wagen politie 
o Bezichtiging tankautospuit brandweer 
o Bezichtiging hoogwerker brandweer 
o Spuitspel voor kinderen 
o Meet and Greet Billy brandkraan en vlammetje 

 
- Verder zal Leefbaar Wintelre een stand bemannen om daarin te laten zien wat er de 

afgelopen jaren mede door inzet van ons gerealiseerd is. 
De onderwerpen en uitvoering hiervan zullen we de volgende vergadering bespreken. 

 
5 Agendapunten bespreking met B&W op maandag 25 maart . 
 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.  
 
6 Actualisatie rapport “Wintelre waard om aan te werken.” 
 Actie per werkgroep. 
 Proberen dit voor de volgende bijeenkomst te realiseren zodat we dit  op 20 maart 

kunnen bespreken. 
 Aan de “trekkers” het verzoek te bekijken of de ‘vlag de lading nog dekt’ en eventueel 

met nieuwe voorstellen te komen. 
 
7 Terugkoppeling uit de werkgroepen. 
 
Zorg en Welzijn  
 De Ketenzorg zal wel naar verwachting in 2013  werkzaam zijn. Leefbaar Wintelre heeft 

hier coördinerende  rol. Concurrentie tussen Zorgaanbieders werkt remmend. Volgens de 
Werkgroep zou het nuttig zijn dat de Zorgaanbieders ook eens rond de tafel gaan zitten. 

 De bewoners van Kempkeshof worden op woensdag 27 februari geïnformeerd over de 
plannen die er zijn om van Kempkeshof gedeeltelijk een Zorgcentrum te maken. Wim ten 
Boske denkt dat in de toekomst daardoor ook extra vrijwilligers/mantelzorg nodig zullen 
zijn. 

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

in de grond. 
 Er zal op korte termijn een afspraak tussen werkgroep Wonen en de gemeente worden 

gemaakt. 
Actie: Jan Heuveling  

 Mogelijk dat op een later tijdstip door Leefbaar Wintelre een enquête in Wintelre zal 
worden gehouden betreft het Seniorenhof in het plan Koemeersdijk. 

Verkeer 
 Reflectie paaltje Kekkeneind lijkt door de nieuwe LED reflectie lichtjes opgelost. 
 De andere onderwerpen worden tijdens de bespreking met Gerard Korsten besproken. 

Actie: Henk van der Heijden 
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Recreatie en Speelterreinen 
 “Knuppelpad”is klaar. 
 Bespreking VVV op 11 maart zal door Piet Coppelmans en Karin van Esch worden 

bezocht. 
 
Nieuwe leden voor de werkgroepen zijn nog steeds nodig!!! 
 
7 Ingekomen stukken / diverse mails 
BUS project op 21 februari zal worden bezocht door Jan Luttikhold en Henk van der Heijden.  
Reactie van Gerry Dorrestijn (Dorpsraad Vessem) t.a.v. zonnepanelen wordt door Leefbaar 
Wintelre ondersteund.  
Overige zaken worden voor kennisgeving aangenomen. 
. 
9 Stukje voor het Blaaike / PR zaken. 
 In het Blaaike van 9 maart zal wederom een stukje van de brandweer als 

vooraankondiging voor 30 maart worden geplaatst.  
 Ook zal weer een stukje over de bibliotheek worden geplaatst en zal de Meld en 

Herstellijn nogmaals gepromoot worden. 
Actie: PR commissie  

10 Rondvraag 
Jan Huijbers: 
 Kunnen we iets met de informatie in de Hint “He doe de mee”?? Het blijkt dat deze 

informatie ook naar alle verenigingen is verzonden. Het is een activiteit bedoeld voor 
jongeren. Het is aan hen om te reageren en hier iets mee te doen. 

 
10 Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering, dankt ieder voor zijn aanwezigheid en nodigt allen uit voor 
de volgende besloten vergadering op woensdag 20 maart a.s. 
 
Verslag opgesteld door Henk van der Heijden. 


