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Verslag vergadering Stichting Leefbaar Wintelre, woensdag 18 december 2013 
 
Aanwezig: Jan Heuveling, Annie van Asten, Karin van Esch, Henk van der Heijden, Piet Coppelmans, 

Gemeente: Mariëlle Voermans, Nancy Hendricks 
Afgemeld: Jan Huijbers, Wim Wilting, Lobke Kapteijns, Wim ten Boske, Jan Luttikhold   
 
1. Opening 
Voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom. 
 
2. Overzicht onderwerpen 2013/2014. Indeling volgens programmabegroting 2014 in Wintelre 
 
- Door gemeente is een lijst gemaakt met onderwerpen welke in 2014 en mogelijk later,volgens de 

huidige programma begroting in Wintelre aan de orde ( kunnen ) komen. 
De tabel bestaat uit de volgende onderdelen: 

 
0. Sociale voorzieningen 
1. Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid. 
2. Onderwijs en educatie. 
3. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. 
4. Milieu. 
5. Veiligheid. 
6. Verkeer en vervoer. 
7. Cultuur, sport en recreatie. 
8. Economische structuur. 
9. Bestuur en organisatie. 
Onder de genoemde onderdelen zijn de daarbij behorende onderwerpen benoemd. 
 

Daar waar mogelijk is een toelichting gegeven. 
Verder is gesproken over planning, wie bij de gemeente het onderwerp trekt en wat de rol van 
Leefbaar Wintelre bij het betreffende onderwerp is / kan zijn. (Adviseren / geïnformeerd worden.) 
Enkele onderwerpen zijn als “speerpunt” gekwalificeerd terwijl anderen tot “volgen” zijn benoemd. 
Door Nancy Hendricks zal een verzamelstaat gemaakt worden van hetgeen wat besproken is en zal 
op korte termijn aan Leefbaar Wintelre worden toegezonden. 
 
3. Verslag vergadering maandag 19 november 2013. 
Dit verslag wordt zonder opmerkingen goed gekeurd.  
 
4. Voorstel voortaan Openbare vergaderingen in plaats van besloten vergaderingen. 
Na overleg en rekening houdend wat hierover in vorige vergadering al gezegd is wordt besloten om 
met ingang van 2014 de reguliere maandelijkse vergadering openbaar te houden. 
Dit zal in het ‘t Blaaike en op de website bekend worden gemaakt. 
De vergaderingen van de Werkgroepen alsmede de vergadering met B&W blijven gesloten. 
Onderstaande tekst is in het ‘t Blaaike van deze week geplaatst.: 
 
IEDEREEN WELKOM OP REGULIERE MAANDELIJKSE VERGADERINGEN LEEFBAAR 
WINTELRE 
Naar aanleiding van regelmatige vragen om onze bijeenkomsten openbaar te houden hebben we 
besloten om m.i.v. 2014 aan dit verzoek te voldoen. Voortaan zijn de bijeenkomsten openbaar en is 
iedereen welkom als toehoorder.  
Heeft u ideeën om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van Wintelre dan verzoeken wij u dit, 
net als in het verleden tot uiterlijk 1 dag voor aanvang van de vergadering, vooraf te bespreken met 
een van de leden van Leefbaar Wintelre of met onze secretaris, Jan Heuveling 040-2052151.  
Indien mogelijk wordt uw voorstel in de betreffende vergadering meegenomen of op een latere 
vergadering op de agenda geplaatst. 
 
In verband met de duur van de vergadering worde de agenda punten 5 t/m 9 doorgeschoven naar de 
volgende vergadering. 
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5. Rondvraag: 
 

- Tijdens de discussie over de programmabegroting blijkt dat we in Wintelre, net als in de 
andere kerkdorpen, ook zouden moeten beschikken over 2 Digitale Snelheid 
Informatieborden. (DSI) 
Dit verbaast ons zeer daar we deze al enkele jaren geleden hebben aangevraagd en daarvan 
tot op heden niets hebben gehoord. Mariëlle Voermans zal dit navragen. 

Actie: Mariëlle Voermans 
- Ook tijdens de discussie het renoveren van de diverse groenplekjes aan de orde. Op het 

Groesveld is de onder-beplanting versleten. Deze zou worden weggehaald en vervangen door 
gras, maar op verzoek van de bewoners blijft deze staan en zal door hen worden 
bijgehouden.  Op het Kempkesveld  was de onderbeplanting ook versleten en wordt deze 
vervangen door Symphoricarpos ( zelfde als in de Kloosterstraat). Verder zijn er problemen 
met de onder-beplanting in de Willibrordusstraat. (Ter hoogte van huisnummer 43-45)  Hier 
stond Cotoneaster maar slaat niet aan. Daarom gaan men, met behoud van de bomen, dit 
vervangen door gras. Door Leefbaar Wintelre wordt aangegeven dat hier juist in oktober 
tijdens het snoeien een boom is omgezaagd?? In het verleden is trouwens al eens 
aangegeven dat dit al met meerdere bomen is gebeurt en dat daarna de bestrating is dicht 
gelegd. Gevraagd wordt om de betreffende locaties door te geven 

Actie: Henk van der Heijden 
Naar aanleiding van het bovenstaande vraagt Leefbaar Wintelre zich af of er geen plant beleid 
voor de kerkdorpen / straten aanwezig is.??  
 

- Piet Coppelmans vraagt hoe het zit met de houten straatnaamborden van enkele zandwegen 
in het buitengebied.? Wie moet deze onderhouden / vervangen? 

Actie: Mariëlle Voermans 
 
6. De volgende vergadering en sluiting 

- Onderwerpen voor de volgende vergadering die nog lopen zijn o.a.: 
o Niet behandelde agendapunten 
o Voorbespreking vergadering met B&W maandag 20 januari 2014 
o Evaluatie brandpreventie 
o Buurtpreventie  

- De volgende vergadering is op dinsdag 14 januari 2014. 
- Hierna sluit de voorzitter de vergadering met dank voor de inbreng. 

 
Notulist. 


