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Verslag vergadering Stichting Leefbaar Wintelre, donderdag 18 april 2013 
 
Aanwezig: Jan Luttikhold, Jan Huijbers, Henk van der Heijden, Marianne Schippers, Annie 
van Asten en Wim Wilting 
Afgemeld:  Tonnie van Gestel, Lobke Kapteijns, Henk van Ham, Wim ten Boske,  
                    Jan Heuveling en Piet Coppelmans. 
 
1 Opening. 
I.v.m. afwezigheid van Jan Heuveling wordt de vergadering geopend door Henk van der 
Heijden en heet  daarbij de aanwezigen van harte welkom. 
 
2 Verslag vergadering 20 maart 2013. 
Het verslag wordt door de aanwezigen goedgekeurd. 
 
3 Evaluatie Brandbeveiligingsproject zaterdag 30 maart. 
 Bij de start redelijk wat publiek. Daarna zwakte het af. Direct na de middag nam het 

aantal bezoekers toe. Jammer dat het weer niet mee werkte. 
 Er zijn ca. 350 brandmelders uitgedeeld. 
 Stand van Leefbaar Wintelre is goed bezocht. 
 Er zijn wat twijfels of de gepresenteerde activiteiten wel voldoende bekend waren 

gemaakt. Mogelijk had de PR wat beter gekund. 
 Een evaluatie is misschien nuttig om een dergelijke activiteit in de andere kerkdorpen 

beter te laten slagen. Na gaan wat de brandweer zelf hiervan vindt. 
Actie: Jan Heuveling 

 
4 Evaluatie bespreking met B&W op maandag 25 maart . 
Men heeft het als een zinvolle bijeenkomst ervaren. 
Jan Heuveling zal een samenvatting maken van hetgeen er besproken is. 
 
5 Voortgang actiepunten verslag 20 maart 2013. 
 Onderhoud bloembakken is naar de 4 hoveniers in Wintelre verzonden. 3 daarvan 

hebben aangegeven geen belangstelling te hebben. Op woensdag 8 mei zal een gesprek 
plaatsvinden met de overgebleven hovenier hoe het mogelijk toch in te vullen is. 

 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 
 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. ? Hoe staat het hiermee.? 

 
6 Actualisatie rapport “Wintelre waard om aan te werken.” 
 Actie per werkgroep. Mogelijk dat we hiervoor een aparte bijeenkomst met alle 

werkgroepsleden beleggen.  
Aan de “trekkers” het verzoek te bekijken of de ‘vlag de lading nog dekt’ en eventueel 
met nieuwe voorstellen te komen. Onderwerp aanhouden . 

Actie : Allen. 
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7 Terugkoppeling uit de werkgroepen. 
 
Zorg en Welzijn  
 De  bezetting is op dit moment compleet. Taken zijn middels werkgroepen verdeeld. Een 

matrix hiervan zal ter beschikking worden gesteld. 
Actie: Wim ten Boske  

 Vertegenwoordiging in Leefbaar Wintelre: Marianne Schippers en Wim ten Boske 
 Men vindt dat de PR door henzelf nog niet goed wordt uitgevoerd. Afgesproken wordt dat 

de verslagen van de werkgroepen naar de PR groep (Piet Coppelmans / Lobke 
Kapteijns)  worden gezonden zodat zij artikelen kunnen plaatsen in het Blaaike. 

 Er zijn al diverse interviews geweest met geledingen in het dorp. 
 
Wonen  
 Eind april begin mei zal gestart worden met de bouw van de starters- en huur woningen. 
 Het seniorenhof verdient nog de nodige aandacht. 
 Men is bezig met het maken van een folder over het plan Koemeersdijk. 
 Het gevraagde reclame bord langs de Slikdijk laat nog even op zich wachten. 
 
Verkeer 
 Eerste gesprek met de nieuwe verkeer- ambtenaar Gerard Korsten heeft 
  plaatsgevonden. Onderstaande onderwerpen zijn besproken. 
 Terug blik afgelopen jaar 2012. 
 Ontsluiting plan Koemeersdijk met daarbij het verplaatsen van de 30km  druppel richting 

Bijsterveld. 
 Het verder gelijkwaardig maken van de kruisingen binnen de bebouwde kom. 
 Beleidsplan herstraten wegen en straten. 
 Inrichting en praktijkervaringen Kekkeneind. 
 Diverse kleinen onvolkomenheden in de wegen. 
 Verkeerstellingen 2012 en planning 2013. 
 Een vervolgafspraak zal ½ oktober plaatsvinden. 
 
Recreatie en Speelterreinen 
 Knuppelpad is afgerond. Loopgaas is extra vastgezet. 
 Picknickset op de hoek Oostelbeersedijk ingang tennisveld is geplaatst. 
 Wintelre als onderdeel van de Wandelgemeente Eersel 2014 scoort goed. 
 Werkgroep zal zich inzetten voor het behoud van groen in-en om Wintelre. 
 Gevraagd wordt om een afvalbak te plaatsen op het nieuwe pleintje hoek 

Willibrordusstraat / Pastoor van der Heijdenstraat  
Actie: Werkgroepsleden. 

 Het, tijdens de bespreking met B&W  voorgesteld fietspad vanaf de Merenweg langs het 
Oud Meer naar de Grafheuvels op Half Mijl, zal in eerste instantie door Jan Heuveling en 
Henk van der Heijden verder worden uitgezocht. 

 Werkgroep zal zelf kijken naar mogelijke invullingen op gebied Recreatie en 
Speelterreinen. 

 Het maken van een film over Ons Museum en de wijkzuster is nog in bespreking. 
 
T.a.v. De bemensing van de werkgroepen lijkt het dat we voorlopig op sterkte zijn. 
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8 Stukje voor het Blaaike / PR zaken 
 In het Blaaike zal een stukje over bibliotheek worden geplaatst. 
 Het gevraagde stukje over de overlast van de hondenpoep zal op een later tijdstip 

worden geplaatst. 
 
9 Rondvraag / mededelingen 
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 
 
10 Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering, dankt ieder voor zijn aanwezigheid en nodigt allen uit voor 
de volgende besloten vergadering op maandag 13 mei  a.s. 
 
Verslag opgesteld door Henk van der Heijden. 


