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Verslag vergadering Stichting Leefbaar Wintelre, dinsdag 18 juni 2013 
 
Aanwezig:  
Piet Coppelmans, Annie van Asten, Wim ten Boske, Lobke Kapteijns en Jan Heuveling 
Afgemeld:  Tonnie van Gestel, Henk van Ham, Henk van der Heijden, Marianne Schippers, 
Karin van Esch, Wim Wilting, Jan Huijbers en Mariëlle Voermans. 
 
1 Opening 
 Jan Heuveling opent de vergadering en heet  daarbij de aanwezigen van harte welkom. 
De wandelvierdaagse valt samen met onze vergadering en veel instanties menen voor het 
begin van de vakantie nog het een en ander af te moeten werken. Dit als reden van de vele 
afmeldingen. 
En we hebben bericht ontvangen va n de geboorte van Janne Catharina van der Wal dochter 
van Elke van de Sande en Pieter van der Wal. Proficiat. De werkgroep Zorg en Welzijn zal 
hier op gepaste wijze aandacht aan besteden namens Leefbaar Wintelre. 
 
2 Verslag vergadering 13 mei 2013. 
Het verslag wordt inhoudelijk door de aanwezigen goedgekeurd. 
- De PR,groep zal nog aandacht besteden aan de vraag om een vertegenwoordiging 

voor de 4-5 mei viering voor Wintelre te vinden. 
- De afloop van het verzoek om een afvalbak op het pleintje is nog niet bekend. Verder 

is er aandacht gevraagd voor het onderhoud van het groen in Wintelre. 
- Opgemerkt wordt dat de boomspiegels langs de Kerkstraat waarschijnlijk aan de 

aandacht zijn ontsnapt. 
- Ook wordt aandacht gevraagd voor het verbindingspaadje in het plan Koemeersdijk 

tussen Koemeersdijk en de Mostheuvel. De woongroep zal dit uitdrukkelijk 
meenemen. 

 
3 Terugkoppeling uit de werkgroepen. 
 
Zorg en Welzijn  

- Het PON is bezig met een onderzoek in het kader van de nieuwe functie van 
Kempkeshof: welke potentie heeft het gebouw/de stichting Kempkeshof om de 
buitenwereld naar binnen te halen en welke potentie biedt de omgeving om de 
binnenwereld naar buiten te brengen?. Er zijn al verschillende interview geweest met 
geledingen in ons dorp. Een eerste tussentijdse rapportage is geweest. Binnenkort 
zal nog een workshop worden gehouden. De eind rapportage wordt in september 
verwacht. 

- Op 27 juni is er weer een bespreking over Ketenzorg met gemeente en alle potentieel 
betrokkenen. De werkgroep heeft al diverse besprekingen gehad met diverse 
instanties. Waarschijnlijk zal afzonderlijk initiatief nodig zijn voor de inzet van 
vrijwillige mantelzorg en mantelzorgondersteuning. Jan Kruit en Marianne Schippers 
houden zich daar vooral mee bezig. 

- Het onderzoek naar de vernieuwde functie van Kempkeshof is ook nog aan de gang. 
Er wordt steeds meer duidelijk dat meer zorg in Wintelre alleen gerealiseerd kan 
worden in combinatie met Kempkeshof. Hierdoor zal een belangrijk deel van de 
welzijnsfunctie verplaatst moeten worden naar elders. Eetpunt, biljarten,kaarten, 
koffie drinken, dagopvang, bibliotheek zijn zaken die dan ter sprake komen. 
In eerste instantie is renovatie van Kempkeshof gekoppeld aan het seniorenhofje in 
Koemeersdijk. Onzerzijds is nu bepleit om de noodzaak van die koppeling nogmaals 
na te gaan. Ontkoppeling kan de realisatie van de nieuwe functie van Kempkeshof 
mogelijk bespoedigen. Er zal nu door Joriszorg in samenwerking met Zuidzorg 
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bestudeerd worden wat er moet gebeuren om als start geïndiceerde dagopvang 
mogelijk te maken in Kempkeshof. Begin september is dat duidelijk. Gedacht wordt 
dat de start dan zijn in januari 2014. 
De werkgroep wonen zal in dit verband een enquête uitschrijven om de behoefte en 
animo bij onze senioren voor huur en koopwoningen in koemeersdijk te peilen. 

- Feitelijk is de werkgroep Zorg en welzijn druk bezig om het hoofdstuk zorg en welzijn 
van het dorpsontwikkelingsplan een nieuw vervolg te geven. 

Wonen  
- De in aanbouw zijnde 8 huurwoningen zijn toegewezen. 
 Verder zijn twee te bouwen vrijstaande woningen toegewezen. 
 De werkgroep wonen zal in overleg gaan met de gemeente om de diverse 

vraagpunten beantwoord te krijgen. De in het vorige verslag genoemde punten zijn al  
doorgestuurd. Verder zal de hierboven genoemde woonbehoefte enquête ook met 
hen worden besproken zodat een zo optimaal mogelijke analyse kan worden 
verkregen. We hopen de enquête snel te kunnen realiseren. Waarschijnlijk zal het 
toch wel na de vakantie worden. 

- De werkgroep heeft ook het Dorpsontwikkelingsplan op het onderdeel wonen 
uitdrukkelijk tegen het licht gehouden. Men komt tot de conclusie dat het daar in 
genoemde nog actueel is. Met betrekking tot de uitvoering van fase 2 is nu alle 
aandacht gericht op realisatie van Koemeersdijk. En samen met de werkgroep zorg 
en welzijn de renovatie van Kempkeshof. 

- Belangrijk wordt ook gevonden dat publicaties niet alleen in de Hint maar ook in 
t’Blaaike worden geplaatst. 

Recreatie en Speelterreinen 
- Het maken van een film over Ons Museum en de wijkzuster zal uitgevoerd gaan 

worden door Mark Kapteijns. Hij zal begeleidt worden door Lobke Kapteijns en Piet 
Coppelmans. De financiën zullen geen probleem geven. 

- Op het masterplan vrijetijdseconomie is gereageerd met verwijzing naar de vrijetijds 
mogelijkheden in Wintelre. De aandacht leek vooral of uitsluitende gericht op het 
kerkdorp Eersel. 

- Het voornemen van de gemeente om zich te nomineren voor wandelgemeente in 
2014 heeft geresulteerd in een opdracht aan de VVV. De daarvoor aangewezen 
persoon is voortvarend te werk gegaan. Nieuwe routes worden genoemd, nieuwe 
flyers, nieuwe toeristische informatie enzovoort. Onze werkgroep is van mening dat 
hier voorbij gegaan wordt aan hetgeen er in Wintelre al is gebeurd met de ommetjes 
en de langere wandelroutes. Daar zijn flyers voor, toeristische informatie is 
opgenomen enzovoort. Men wil het graag houden bij wat er nu is. Dit is voldoende.  
Ook schijnen afspraken die voorheen met de gemeente zijn gemaakt hierover niet 
bekend te zijn. Daarbij moet ook in de gaten worden gehouden dat de routes ook 
onderhouden moeten worden. Woensdag 26 juni is er weer overleg met de VVV. 

- Met betrekking tot de biodiversiteit en behoud van groen in ons dorp is Ron 
Schippers benaderd als lid van het B-Team. Er zal vaker overleg met hem  zijn. 

Verkeer 
- Het voorgestelde fietspad vanaf het Ouw Meer naar de grafheuvels is aangekaart bij 

de gemeente. In een gesprek met Ceres van der Krieken, Henk van der Heijden en 
Jan Heuveling heeft de gemeente op zich genomen de eerste verkenningen te doen. 
Na de vakantie zal een plan opzet beschikbaar zijn. Intussen zal er ook informeel 
overleg zijn tussen de gemeente en de SRE. Wordt dus vervolgd. 

- De andere verkeerszaken zijn in het vorige overleg genoemd. In oktober is er 
opnieuw overleg. 

- Het onderhoud van de Slikdijk begint noodzakelijk te worden. Bij de sluis gaan gaten 
ontstaan wat gevaar en overlast op gaat leveren. 
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4 Wintelre waard om aan te werken 

De bedoeling is dat elke werkgroep het oorspronkelijke dorpsontwikkelingsplan bij 
hun onderwerp bestudeerd. Men gaat dan na: klopt de genoemde visie nog met de 
huidige of toekomstige werkelijkheid. We noteren de afwijkingen. 
Wat is er van het plan al in de 1e fase uitgevoerd? 
Wat kan er of moet er in de 2e fase uitgevoerd worden. En stel de tweede fase als 
een uitvoeringsperiode van maximaal 4 jaar. 
Als we dat op een rij hebben kunnen we dat ook voorleggen aan de gemeente. 
Voor concrete plannen is makkelijker een financiering te krijgen. En hoewel er geen 
DOP-subsidie meer is zijn en blijven er nog andere subsidiebronnen. 
 

5 Ingekomen stukken: 
- De bijeenkomst over burgerparticipatie gemeente Eersel is bezocht door Henk. 

Ambtenaren hebben kempenbreed al een bijeenkomst gehad. Ambtenaren zagen 
daarbij toch wel een aantal beren op de weg. Wethouder van en Bliek gaf aan dat het 
zeker geen bezuinigingsoperatie is maar meer de bevolking betrekken bij de 
uitvoering en uitstraling van de straat, wijk, buurt, dorp, gemeente. Voordeel is ook 
daarbij dat er sociale contacten ontstaan. Henk merkt op dat dit een proces is van 
goed communiceren en afspraken maken. Er ligt een heel terrein open en het zal ook 
de nodige tijd vergen. Het slagen zal ook afhangen van accenten die gelegd worden. 
De manier van waarderen.  
In Wintelre kennen we al: het bijhouden van de sportparken, de sacristie, de kerk, het 
kerkhof en omgeving, de wandelroutes licht blauw en wit en de ommetjes, stukje 
Kekkeneind door Gerrit van den Broek, bloembakken den Dries, Pannaveldje, 
Jeugdhuis, schoolspeelplaats enzovoort. 
Als mogelijkheden zijn door anderen ook genoemd het onderhouden van de 
speelveldjes, het onderhouden van de boomspiegels, afvalbakken schoonhouden en 
in een verzamelcontainer deponeren. Zelfs het adopteren van een afvalbak wordt 
genoemd. Deze bak is geadopteerd door … b.v. buurt….. 
Men mag al initiatieven aandragen.  
Vanuit onze vergadering wordt opgemerkt dat het gevaar ontstaat dat men zegt ”nu 
moeten wij dit en dat bij houden…  dan hebben ze tijd om het zelf in Eersel te doen”. 
Waarmee meteen duidelijk wordt dat communicatie en afspraken erg belangrijk zijn.  
Een belangrijk initiatief is in Wintelre de Bosschuur. Graag willen de vrijwilligers, de 
woudlopers, het speelbos mee bijhouden en onderhouden. Maar dat mag niet. 
Ook bij het afval verwijderen van het pannaveldje was het niet mogelijk om de 
particulier die dit deed te voorzien van een extra afvalcontainer. Dan stopt zo’n 
initiatief dus snel. 
Overigens denkt men wel dat initiatieven in de bedoelde richting wel kunnen werken. 

- Het jongerennummer Kleine Kernen Krant heeft de aandacht van de PR groep. 
 

6 Stukje voor in het Blaaike en PR zaken 
- De PR groep is te beschouwen als een werkgroep. Voortaan opnemen onder      

agendapunt “nieuwe punten vanuit de werkgroepen”. 
- De film van de zuster kan ook onder deze werkgroep worden opgenomen en van de 

lijst van recreatie af. 
- Aanlevering van stukken vanuit de werkgroepen voor publicatie in het Blaaike hoeft 

niet panklaar te zijn. Steekwoorden zijn  voldoende. De PR groep kan daar een 
goede tekst van maken. 
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7 Rondvraag /Mededelingen. 
- Vanavond is de nieuwe website www.wintelre.info online gegaan. Het is een update 

van de oude site. De nieuwe site heeft meer functies en meer mogelijkheden. Wel is 
de navigatie iets gewijzigd.  Een nieuwe werkgroep onder auspiciën van de stichting 
dorpsfeesten heeft de opdracht de site actueel te houden en een promotie te laten 
zijn van Wintelre.  

- Hoe staat het met de Bosschuur? Onlangs stond in het Eindhovens Dagblad dat men 
snel gaat beginnen. Nadere informatie leert echter dat men het niet eens kan worden 
met de verzekering. Daarbij zou het gaan om kleine details met beperkte financiële 
consequenties.  
Vanuit de vergadering wordt besloten om de gemeente schriftelijk te verzoeken haast 
te maken met de herbouw van de bosschuur. De meningsverschillen wat verzekering 
betreft te benoemen en los van de herbouw te bespreken met de 
verzekeringsmaatschappij. Het algemeen belang gaat hier voor. 

- De in de agenda genoemde actiepunten blijven gehandhaafd voor de volgende 
vergadering.  

 
8 De volgende vergadering en sluiting: 
De volgende vergadering is op woensdag 21 augustus 2013. 
Hierna sluit de voorzitter de vergadering met dank voor de inbreng. 
En hij wenst allen een goede vakantie. 
Notulist. 


