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Verslag vergadering Stichting Leefbaar Wintelre, dinsdag 19 juli 2016 
Aanwezig: Jan Heuveling, Anny van Asten, Henk van der Heijden, Piet Coppelmans, Henk Bartels 
Afgemeld: Lobke Kapteijns, Wim Wilting, Wim ten Boske, Karin van Esch en Jan Kruit,  
Gasten: Ton van der Heijden en Judith Evertse van het ED. 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet de leden van Leefbaar Wintelre en werkgroep leden van 
harte welkom. Ook een welkom aan Judith Evertse als nieuwe correspondent voor de gemeente 
Eersel van het E.D. 
2. Verslag vergadering 27 juni 2016 
Het verslag wordt onveranderd vastgesteld. 
3.Onderwerpen vanuit de werkgroepen 
Verkeer: 

- Er is al een verzoek gekomen om de digitale snelheidsmeters elders te plaatsen. Dit wordt 
doorgegeven. De andere zaken die tijdens het overleg op 14 juni zijn besproken blijven de 
aandacht houden. 

- Opgemerkt wordt dat er sprake van is dat er een verhard fietspad zou komen tussen het 
Ouwe en Jong Meer. Dit gaat in tegen alle wensen van ons. Fietspad langs het Ouwe Meer en 
een rolstoelpad rond het Ouwe Meer. Nadere informatie is gewenst. 

- Vanuit Oirschot is er een protestreactie ontvangen over de Groene Corridor. De notitie zal aan 
alle leden worden gezonden. Wij zijn van mening dat de gevolgen voor Wintelre gering zijn en 
onzerzijds geen verder actie nodig is. 

Wonen: 
- Het vervolg van Koemeersdijk speelt in augustus en september. 
- De vraag over de belangstelling voor duurdere huurwoningen is moeilijk te beantwoorden 

maar we zullen wel een poging doen.  
Veelal zal deze huur bij ons tijdelijke bewoning zijn. Ook bij  de huidige rentestand zal men 
eerder voor koop dan voor huur opteren. Niettemin zal er een zekere behoefte zijn voor 
duurdere huurwoningen. Onze aandacht gaat echter uit naar de bouw van goedkopere 
huurwoningen met een huur onder de huurtoeslaggrens. Opmerkelijk is in dat de zaligheden 
nu in Knegsel binnen het nieuwe plan 8 huurwoningen gaat bouwen. In Wintelre was er geen 
geld voor. Hier zullen we vragen richting wethouder over stellen. Graag zien we op korte 
termijn deze wens ook voor Wintelre vervult. Binnen de gemeente is het percentage 
huurwoningen in Wintelre laag en als elders wel gebouwd wordt wordt de verhouding  nog 
schever.  
In het plan  Koemeersdijk zou de mogelijkheid gemaakt moeten worden voor huurwoningen te 
realiseren. Op korte termijn werk van maken. 

Recreatie en speelterreinen: 
- De Bruggerijt blijft in behandeling. Inmiddels is er een wandelkaart ontvangen. De uitvoering 

van de plannen ligt schijnbaar nu bij de gemeente Veldhoven. Hier is contact mee. 
- Zorgen zijn er over het onderhoud van de (zand)paden. Op de verkregen wegenlegger is maar 

een enkel pad zichtbaar vanuit de ruilverkaveling. Als de wandelpaden niet onderhouden 
worden zullen ze snel verdwijnen of onbegaanbaar worden. De opmerking vanuit de 
vergadering wordt al gemaakt dat sommige paden lijken op een koeienwei. Nu al 
onbegaanbaar dus. Het predicaat wandelgemeente schept ook verplichtingen. 

- Over de kerstboom en de 100 jarige zijn de nodige contacten. 
- Voor het knooppuntennetwerk zullen door de werkgroep voorstellen worden gedaan. 
- Het speelbos Koemeersdijk vraagt nog aandacht. Men is bezig om zaken te herstellen. De 

sloot en de waterpartij beangstigen mensen. Gemeente graag goed luisteren naar de 
omwonenden. Ook het gebruik als honden uitlaatterrein vraagt om een briefje aan de 
omwonenden.    

- Van de groep re-design buitengebied zou een rapport komen maar is nog niet ontvangen. 
Nu is weer een verzoek gekomen om deel te nemen in een klankbordgroep nieuw beleidsplan 
Groen, natuur en Landschap.  Men vraagt zich af of het niet dubbel op is. Het een nog niet 
afgewerkt het ander al weer begonnen. Op dit punt ook de vraag of het B-team is genodigd. 
Hier zal naar geïnformeerd worden. Vanuit de werkgroep wil men wel deelnemen. 
Voor het adviesorgaan Toerisme zal vanuit de werkgroep ook deel worden genomen. 
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- De glascontainer heeft naar aanleiding van de vragen daarover in het vorige verslag weer de 
aandacht van de gemeente. 

Zorg en welzijn: 
-  De dagbesteding blijft redelijk goed lopen. Blijft aandacht voor vrijwilligers en deelnemers. 

Vooral in de vakantieperiode wordt hier een extra beroep op gedaan. Zegt het dus voort. Dit 
geldt zowel voor de dinsdag als de donderdag. 
Wel wordt meegedeeld dat de financiële afwikkeling voortaan rechtstreeks met de gemeente 
zal gebeuren en niet meer via het GOW. De ondersteuning van het GOW stemde niet tot 
tevredenheid. 
 De werkgroep Vliegveld is een sub-groep van de werkgroep Zorg en Welzijn.  

- Er is een BOW vergadering geweest. Daarin bleek dat het aantal meldingen terugliep. Ook 
wordt opgemerkt dat de route 1B steeds korter wordt. Men draait dus steeds eerder richting 
Wintelre. Eind juli is er weer overleg met de gemeente. De gemeente heeft steeds aan onze 
kant gestaan en dat zal wel zo blijven nemen we aan. Medio augustus is een eerste gesprek 
met de vertegenwoordigers van de uitvoeringstafel. Dit gesprek zal vooral gaan over de route 
1 B.  We gaan promoten om rechtdoor te vliegen. Dat is volgens ons voor iedereen het beste. 
De meetpaal bij Cor Bles geeft pieken aan van 75 DB. Over het punt bij Riek Wouters zijn nog 
geen gegevens bekend.  
In de berichten staat dat men meer naar het Noorden gaat vliegen. Dat gebeurt als de wind uit 
het oosten komt. Toevallig dit slechte eerste halfjaar meer het geval. Normaal is het 
omgekeerd. Een ander niet gemeten probleem is het fijnstof. In de landbouw zijn er 
luchtwassers. Eind van dit jaar zou de evaluatie van route 1 B afgerond moeten zijn. 

- Het blijven melden van overlast als men dat heeft blijft noodzakelijk.  
- Henk Bartels zal een notie voor het Blaaike opstellen over de huidige stand van zaken. 

PR-groep: 
-  De PR groep heeft graag dat vanuit de werkgroepen, indien men plaatsing in het  

 Blaaike wil, dit middels een concept artikel wordt aangeleverd. Dus graag eigen initiatief. 
- Met het buurtpreventie middels watts-app verhaal is men nog bezig. In enkele buurten heeft 

men al een eigen initiatief ontwikkeld. 
4. Diversen.  

- Geadviseerd is inmiddels om de autocrosswedstrijd op 11 september doorgang te laten  
       vinden. Wel als kanttekening spreiding in tijd over de Kempen. 
- Het bovenstaande roept ook de vraag op wanneer de evaluatie van de wildcross off the road 

gebeuren plaatsvindt. Tevens de vraag  of dit jaar weer zoiets plaats zal vinden. 
- Enkele antwoorden zijn ontvangen op vragen vanuit het vorige verslag. O.a. over de 

klankbordgroep afvalverwerking. De rest volgt na de vakantieperiode heeft Jeroen 
aangegeven. 

- Het ontwerpbestemmigsplan Luchthaven Eindhoven plaatsen we nog een keer op de agenda. 
Het proefdraaien met de opening richting Wintelre is een mogelijke opmerking. Anders is het 
hoofdzakelijk een bevestiging van de bestaande situatie. 

5. Bestuur van Leefbaar Wintelre in de toekomst. 
            Geen verandering ten opzichte van vorige vergadering. Tekst nogmaals overgenomen. 

- Met betrekking tot de functie van voorzitter en secretaris zal een werkbeschrijving worden 
opgesteld zodat duidelijk is of wordt wat deze functies in de praktijk inhouden. Mogelijk 
kunnen onderdelen over diverse personen verdeeld worden. Ook kan per toerbeurt het een en 
ander ingevuld worden. Volgende vergadering verwachten we een lijstje klaar te hebben. 

- De functie van penningmeester zal worden ingevuld door Karin van Esch. 
 Jaarvergadering: 

- De jaarvergadering zal in oktober of november plaatsvinden. Naast de film zal er van elke 
werkgroep een item zijn waarin de resultaten worden gepresenteerd. En daarbij kan ook naar 
de toekomst worden gekeken. De PR groep zal de organisatie regelen. 
Inmiddels is ook gebleken dat het huis van de zuster te koop wordt aangeboden. Dat betekent 
ook dat het voortbestaan van het  museum in het geding is met de daarin verzamelde 
voorwerpen. De heemkunde wordt gevraagd om hier aandacht aan te besteden. Mogelijk kan 
de gemeente hier ook iets betekenen. 

6. Rondvraag 
- Of bekend is dat het Transport bedrijf Daas naar de Scherpenering wordt verplaatst. Is niet 

bekend. 
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- Judith Evertse is zoals al gemeld de nieuwe correspondent van het ED. Als er mededelingen 
of berichten zijn kunnen we contact met haar opnemen. 
 

7. De volgende vergadering is op woensdag 21 september 2016.  
 
8. Sluiting;  
-  De voorzitter wenst allen een goede vakantie en sluit hierna de vergadering. 

Notulist. 


