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Leefbaar Wintelre. 
Verslag van de vergadering van de werkgroep Leefbaar Wintelre gehouden op 20 oktober 
2010. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Fr. Coppelmans, J. Luttikhold,  H. v. Ham,  G. Schenning, P. Coppelmans, H. 
Hoppenbrouwers, W. Wilting, M. Voermans, en J. Heuveling 
Afwezig: (met bericht)  T. van Gestel, T. van Ham, Fr. v.d. Velden en H. v.d. Heijden 
Kopie verslag aan: J. van Ham, P. Bertens,  
                                 Rabobank Oerle-Wintelre  
1. Opening 
Francien opent de vergadering met een welkomstwoord. 
2. Notulen. 
De notulen van onze vergadering van 14 september 2010  wordt op enkele punten aangepast. 
De uitdrukking ontwerpvisie kern Wintelre wordt vervangen door ontwerpvisie ’t centrum, 
pastorie. Deze uitdrukking is in het concept opgenomen onder punt 2 van de agenda en onder 
punt 6. Verder wordt onder agendapunt 3 opgevolgd gewijzigd “wordt Kees Veraa assistentie 
verleend door Anja Ramakers”. Onder punt 5 tweede laatste gedachtestreepje wordt de 
dopleden gewijzigd in werkgroepleden. 
De gespreksnotitie van het gesprek met B&W van 10-5-2010 geeft geen aanleiding 
opmerkingen daarover te maken. Zoals al eerder gesteld hadden wij die wel graag eerder 
gehad.  
3. Nieuwe Punten vanuit de werkgroepen. 
Medegedeeld wordt dat Marieke Blanken projectleider DOP is geworden. Anja Ramakers 
blijft haar assisteren. 
De werkgroep zorg heeft op 7 oktober een bijeenkomst gehad. Daar is nogmaals gesproken 
over de 5000 euro voor de ouderenbibliotheek. En men gaat bij de gemeente hulp vragen om 
een haalbaarheidsplan 24 uurszorg op te stellen. 
De werkgroep recreatie heeft diverse gesprekken gevoerd o.a. met de ruilverkaveling die al 
verschillende zaken gaan uitvoeren die men zelf in gedachte had. Ook is er gesproken met een 
aantal mensen die een goede gebiedskennis hebben. Voorstellen en ideeën zijn daar ter 
invulling uitgekomen. Daarbij zal het wellicht nodig zijn iets te schuiven met de middelen die 
gepland zijn. 
De werkgroep wonen heeft zich afgelopen week vooral gericht op het verstrekken van 
informatie en het mogelijk organiseren van informatiebijeenkomsten. Dat laatste gaat zeker in 
overleg met de gemeente en ook in relatie met de vorderingen van het plan Koemeersdijk. 
Met betrekking tot de ontwerpvisie ’t Centrum, Pastorie, is een conceptbrief richting 
gemeente opgesteld. Dit als antwoord op de brief van 9 september die over dit onderwerp 
door de gemeente aan ons is gericht. Besloten wordt dat deze brief akkoord is indien de 
passage over de Koemeersdijk genuanceerd wordt opgenomen. Na aanpassing hiervan zal 
deze aan de gemeente, met kopie aan de personen betrokken bij deze ontwerpvisie, worden 
verzonden. 
Duidelijk is daarbij ook gemaakt dat wij graag overleggen met de mensen maar dat Leefbaar 
Wintelre geen drukmiddel kan, wil en mag zijn. 
De werkgroep verkeer heeft zich onlangs gebogen over de diverse dopplannen. De 
uitvoering van de werkzaamheden aan de  Kerkstraat en het dorpsplein ontvangen veel 
waardering. Het kruispunt bij de Kloosterstraat wordt door de gemeente nog eens tegen het 
licht gehouden. De situatie bij het Kekkeneind is ter besluitvorming aan de gemeenteraad 
voorgelegd. 
De werkgroep ondernemers heeft geen mededelingen. 
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Met betrekking tot het verslag van de werkgroepen aan het bestuur zal gezocht worden naar 
een eenvoudig formulier.  
4. Bibliotheek. 
Op 4 november is er een bijenkomst over de locatie van de bibliotheek gepland. Kempkeshof, 
Basisschool, gemeenschapshuis De Rosdoek. Vanuit Leefbaar Wintelre wordt zoals steeds 
gepleit voor een bibliotheek voor alle mensen. Vanuit de ouderen wordt ook gepleit om in 
ieder geval te zorgen voor een bibliotheekafdeling/leestafel voor ouderen. Tevens dient de 
bibliotheek voor hen ook makkelijk bereikbaar te zijn. Er is in het DOP ook expliciet 5000 
euro voor opgenomen. De mogelijkheden en onmogelijkheden en standpunten van de diverse 
genoemde locatiebeheerders zijn nu nog niet bekend. Gevraagd zal worden of onze voorzitter 
aan kan sluiten bij dit overleg aangezien wij dit als een belangrijk punt voor de leefbaarheid 
van ons dorp beschouwen. 
5. Evaluatiekermis en hoe in 2011. 
Het verslag van de bijeenkomst van 12 oktober over dit onderwerp is nog niet beschikbaar. 
Toen is duidelijk uitgesproken dat de kermis georganiseerd moet blijven worden door de 
gemeente. Wel is het van belang dat plaatselijk promotie wordt gemaakt om het bezoek aan 
de attracties te stimuleren. Onze brief van destijds sluit hierop aan. Als een stimulans kan voor 
Wintelre genoemd worden Wintelre zingt en de stratenloop van school. We willen proberen 
om de diverse organisaties hiervan op korte termijn bijeen te roepen om te kijken of deze 
activiteiten ook voor de toekomst doorgaan en of er aanvullende activiteiten mogelijk of 
nodig zijn.    
Evaluatie burgemeester bezoek van 20 september:  
Algemeen wordt de rondgang langs de diverse locaties als positief ervaren. Ook het 
laagdrempelige informele gedeelte in de Rosdoek was positief. Wel wordt vermeld dat het 
bezoekers aantal wel iets hoger had gekund. 
6. Agenda Openbare Vergadering 8 november. 
De openbare vergadering is gepland op 8 november om 20.00 uur in de Rosdoek 
De Agenda is alsvolgt: 1. opening door de voorzitter 
                                     2. Speelplan- Steenoven, Drieske ook genoemd Verlengd Aangelag,                             
                                                           Engelenburg, behoud Korenbloemlaan. 
                                     3. Werkgroepen overzicht activiteiten sinds 16 maart 2010. 
                                     4. Kennismaking Henri Bouwmans Kleine Kernen. 
                                     5. Rondvraag 
                                     6. Sluiting. 
De werkgroep PR zal de definitieve agenda samenstellen en de uitnodigingen verzorgen. 
7. Ingekomen stukken:  
-  Kennismakingsverzoek Henrie Bouwmans vereniging kleine kernen dit wordt zo mogelijk 
gepland op 8 november. 
-  De dorpendag Kempenland zal 4 november bezocht worden door Henk en Guido. 
-  Het Brabants plattelandsparlement is op 27 november 
-  De Kempenconferentie is op 18 en 19 november. 
-  Er is bericht ontvangen dat het al bij een dreiging van een LOG mogelijk is de WOZ waarde 
aan te laten passen. Bij andere dreigingen is dit wellicht dan ook mogelijk. 
8. Wat verder ter tafel komt 
-  De griepspuit wordt dit jaar wederom in Vessem verstrekt. Dokter Perik zal worden 
gevraagd om komend jaar deze spuit voor Wintelre in Wintelre te laten toedienen. De 
werkgroep zorg zal hier actie ondernemen. 
-  Onze voorzitter geeft aan dat zij tegen het eind van dit jaar haar functie als voorzitter neer 
wil leggen. Zij wil wel lid blijven van de werkgroep. 
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-  Als vervolg daarop geeft onze secretaris aan graag deze functie ook over te dragen aan een 
opvolger. Dit in ieder geval tegen eind van volgend jaar. 
9. Blaaike en PR. 
De PR commissie komt komende week bijeen. Zij zullen voor de uitnodiging van de openbare 
vergadering van 8 november zorgen. 
10. Rondvraag 
Verzocht wordt om de vergaderingen zeker niet langer dan 2 a 2.30 uur te laten duren.  
11. De volgende vergadering is dus openbaar en wel op maandag 8 november. 
      De volgende bestuursvergadering is op donderdag 18 november. 
12.Hierna wordt de vergadering gesloten. 
notulist.  


