
 
Verslag 
 
Aanwez
              
Afgeme
Gemeen
 
1. Open
De voorz
 
2. Versla
- N.a.v

in de
      Actie
- Er is

Oirs

- Bom
enke
herin

- Vers
 
3. Glasv
- Het 
- Uit d

is oo
- Leef

een 
- We z

opva
- 1e B
 
4. Jaarv
      Moge
- Spre
- Mog
- Stan
- Voor
- Wint
- I.v.m

5. Mede
Recreat
- Wan
- Heri

voor
- Het 

Gev
Verkeer
- Het g

Prov

- Buur
sam

vergaderin

zig: Karin van
     Piet Cop
ld:  Jan Huij

nte: Mariëlle 

ing 
zitter opent d

ag vergader
v. het versla
e PR groep. 
epunten: 
s nog geen a
chotsedijk (H

menoverlast i
ele bewoners
nrichting doo
slag besprek

vezel  
is op dit mom

de klankbord
ok nog geen 
fbaar Wintelr
positief effec
zullen de kom
attingen beke
ijeenkomst s

vergadering 
elijke onderw
eektijd Vrijwil
gelijk nieuwe 
nd van zaken
rtgang Kemp
telre blijft wa

m. aangekond
Piet Coppelm
 
delingen uit

tie: 
ndelgemeent
nrichting loo
rlichtingsbijee
lijkt dat i.v.m
raagd wordt 

r:   
gewenste fie
vincie niet wo

rtpakket 30k
enwerking m

g Stichting 

n Esch,  Hen
ppelmans, An
bers, Lobke 
Voermans a

de vergaderin

ring 20 maa
g wordt gevr
: 

antwoord betr
Hut) 

n de Biezenv
s, is aan de g
or gemeente 
ing B&W, ge

ment nog nie
groep, (Leef
nieuws te m

re is van men
ct in de Ring
mende tijd ee
endheid te ge
samen met d

18 juni. 
werpen: 
lligerspunt ge
ontwikkeling

n Antenne gr
pkeshof. 
aard om aan 
digd vertrek 
mans zal zor

t de werkgro

te wacht op b
pt. N.a.v. de
enkomst voo

m. het uitvoere
om, als je di

etspad  langs
orden uitgevo

m is op woe
met de Basiss

Leefbaar W

nk van der He
nnie van Aste
Kapteijns, M

afgemeld. 

ng en heet d

rt 2014. 
raagd om na 

reft het fietsp

velden en om
gemeente do
worden mee

een aan-of op

et duidelijk ho
fbaar Wintelr
elden. 
ning dat zove
en 2 en 3. Ju
en of meerde
even. (Blaaik

de KBO is ge

emeente Eer
gen Koemee
oep. 

te werken. 
van enkele le
rgen dat het 

oepen. 

beslissing va
diverse opm

or Wintelre en
en van het R
it ziet, bij de 

s Grootmeer 
oerd. Er zal n

nsdag 9 apri
school een 3

1 

Wintelre, dins

eijden,  Wim
en, Jan Heuv

Marianne Sch

e aanwezige

 te denken o

pad vanaf Sl

mgeving met
oor gegeven
egenomen. 
pmerkingen.

oe het er voo
re is daarin v

eel mogelijk 
uist in Ring 2
ere bijeenko
ke 16 mei en

eweest op 7 m

rsel. (Toelich
rsdijk. 

eden: Nieuw
e.e.a. in Pow

an de jury. Ui
merkingen / k
n Oerle. 

Reconstructie
recreatiegro

naar Halfmij
nog contact 

il afgeleverd.
30 km  projec

sdag 22 apri

m ten Boske,
veling , Henk
hippers,  Wim

en van harte 

over de opvo

ikdijkdijk via 

aanvulling v
. Dit zal in de

or staat. 
vertegenwoor

woningen in
2 en 3 beteke
msten gaan 

n www.wintel
mei jl.. 

hting door lid

we leden voo
werPoint gep

itslag begin m
klachten  kom

eplan veel (e
oep te melden

jl of langs de
met het SRE

. Werkgroep 
ct kan worde

il 2014 

Wim Wilting
k van Ham 
m Wilting, Jan

welkom. 

lging van He

Koemeersdij

Ac
van mogelijke
e voorbereidi

rdigt door He

Ring 1 moet
ent het een f
organiseren 
lre.info) 

 Vrijwilligersw

r Leefbaar W
presenteerd k

mei. 
mt er een 

xtra) bomen 
n. 

e bosrand za
E worden opg

Actie: He
Verkeer zal 
n opgestart. 

Actie: He

g 

n Luttikhold 

enk van der H

ijk naar de 

ctie: Karin v
e nieuwe ide
ing van de 

enk van der H

t aansluiten.
flinke vooruit
 om onze 

werk) 

Wintelre 
kan worden.

 worden gek

al door gemee
genomen. 
enk van der
kijken of in 

enk van der

 

Heijden 

van Esch 
eeën door 

Heijden) 

 Dit heeft 
gang. 

kapt. 

ente en 

r Heijden 

r Heijden 



- Nog
Kore

- Slec
- Er zi

donk
kieze

Wo
- De e

invu
blok

Zorg en 
- De A
- Kem

vrijw
- Voor
- Bibli
PR 
- Gee

 
6. Bezoe
- Is m

verd

7. Divers
- Fina

geco
jaarv

-  Mar
- Karin

geen
 
8. Rond
- Hierv
 
9. Sluitin
- De v

maa
 
Ondersta

 
Notulist. 
Henk va

maals wordt 
enbloemlaan
chte staat van
ijn klachten d
ker is het als
en. Navrage

Intussen va
Op 9 april jl. he
Oerle heen (de
Onlangs hebbe
bewegwijzering
Net voor of net
Oersebaan gep
de mogelijkhei
gebleken. 
Mocht u vragen
van het meldin
Met vriendelijk
Medewerker G
nen: 

eerste huizen
llen van de p
ken van 2/3.
 
 Welzijn: 

Antennegroe
mpkeshof e
willigers. 
rlichting dran
otheek gaat 

n bijzonderh

ek burgeme
et de betreff

der af. 

sen 
ancieel jaarve
ontroleerd en
vergadering 
rianne Schip
n van Esch h
n bijzonderhe

vraag 
van wordt ge

ng   
voorzitter slu
andag 19 me

aande actiep
o Beho

 

n der Heijde

de aandach
 en Klooster
n Kloosterstr
dat  op de “ro
s je niet ter pl
n  bij de gem

n de gemeen
eeft u namens d
e verlengde Hee
en wij opdracht 
g te bestellen en
t na de zomerva
plaatst wordt. H
id voor het dimm

n en/of opmerki
ngsnummer, con
ke groet, 
Gemeente Veldh

n in Koemee
plannen. Hie
 

ep is gestart. 
enquête loop

nk en drugs g
naar wens. 

heden.  

eester aan W
fende verenig

erslag 2013 i
n goed bevon
zal aanvullin
per stopt we
heeft de jaarv
eden te verm

een gebruik g

it de vergade
ei 2014. 

punten staan
oud pinautom

n 

ht gevraagd v
straat bij hoe
raat in het alg
ondweg van 
laatse met de

meente Veldh

nte Veldhove
de dorpsraad W
erbaan en Oers
verleend aan d
n plaatsen.   
akantie verwach

Het duurt al geru
men van de bew

ingen omtrent d
ntact met ons op

hoven 

rsdijk zijn be
rbij denkend

De antenneg
pt nog t/m 30 

gebruik voor 

Wintelre 22 m
gingen bespr

is door de ka
nden. Guido

ng voor de ka
egens studie
vergadering 

melden. 

gemaakt. 

ering met de 

n nog uit het v
maat. 

2 

voor de hier e
ek Kerkstraa
gemeen. 
Oerle”  Wint
e situatie be
hoven. 

en onderstaa
Wintelre de vraag
sebaan). 
de Nationale Bew

hten wij dat de b
uime tijd voor de
wegwijzering in d

de afhandeling v
pnemen. 

ewoond. Mog
 aan een mix

groep leden 
 april. Er kom

school en jo

mei 2014 
roken. Jan L

ascontroleko
Schenning z

ascommissie
als lid van L
van de dorp

 mededeling

verleden. 

en daar in sl
at. 

telre niet staa
kend bent, m

and antwoord
g gesteld over b

wegwijzeringsD

bewegwijzering 
e bewegwijzerin
de nachtelijke u

van uw melding 

gelijk komt er
x van 1-pers

krijgen in jun
mt een gespr

ongeren loop

Luttikhold en 

mmissie  (Jo
zal dit voor 2

e worden gev
eefbaar Win

psraad van V

g dat de volge

echte staat z

at aangegev
moeilijk om d

 Actie: He
d ontvangen.

bewegwijzering l

Dienst (NBd, voo

langs de nieuw
ng er komt vanw
uren. Het is (voo

hebben, dan ku

r een wijzigin
oonshuishou

ni een inform
rek met de be

pt. 

Piet Coppelm

oke Hoeks en
2014 ook wee
vraagd. 
telre. 
essem bezo

ende vergad

zijnde voetpa

ven. Zeker in 
e juiste roton

enk van der
. 
langs de nieuwe

orheen de ANW

we Heerbaan en
wege o.a. onderz
oralsnog) niet m

unt u, onder ver

ng in het verd
uden, seniore

matie/training
ewoners en 

mans hande

n Guido Sch
er doen. Op 

ocht. Hiervan

dering is gepl

 

aden. 

het 
nde te 

r Heijden 

e weg om 

WB) om de 

 
zoek naar 

mogelijk 

rmelding 

der 
en en 

. 

len dit 

enning) 
de 

zijn 

land op  


