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Verslag vergadering Stichting Leefbaar Wintelre, woensdag 19 oktober 2011 
 
 
Aanwezig: Jan Heuveling (waarnemend voorzitter), Guido Schenning,          
                   Hein Hoppenbrouwers, Marianne Schippers, William van Loon, Jan Luttikhold. 
Leden Werkgroepen afgemeld: Wim ten Boske, en Anny van Asten 
Gemeente afgemeld:  Marielle Voermans. 
Afwezig afgemeld:  Lobke Kapteijns, Henk van der Heijden  
                  Jan Huijbers, Piet Coppelmans, Henk van Ham, Tonnie van Gestel. 
1 Opening. 
Voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom.  
 
2 Verslag Stichting Leefbaar Wintelre 20 september 2011. 
 Het verslag wordt goedgekeurd. Naar aanleiding van het verslag wordt afgesproken dat 

Hein met Henk overleg zal hebben over de drie bloembakken die op het dorpsplein 
geplaatst kunnen worden. Plaatsing hiervan wordt door iedereen als een aanwinst gezien. 
Het onderhoud ervan mag geen probleem zijn. 

 Verslag bespreking Leefbaar Wintelre met werkgroep Zorg en Welzijn d.d. 12 september 
betreft het aanbieden van het rapport: “Zorg, welzijn en wonen in  Wintelre daar  gaan we 
voor!” . Dit verslag wordt goedgekeurd. 

 Hoewel aangegeven is dat het verslag van de bespreking van 3 oktober met B&W er snel 
zou zijn is het nog niet aanwezig. We wachten dus af. Aansluitend  is meegedeeld dat het 
persbericht over het haalbaarheidsonderzoek nog niet is verspreid. Men is nog in overleg 
over de door ons genoemde locatie. Wel is men bezig met de formatie van de 
onderzoeksgroep waar de werkgroep zorg en welzijn bij betrokken zal worden. 

 
3 Mededeling uit de Werkgroepen. 
 
*Zorg en Welzijn  
-Het rapport “zorg, welzijn en wonen in Wintelre daar gaan we voor” komt ook op het web en 
zal aangekondigd worden in het komende Blaaike. De werkgroep heeft de opdracht, om werk 
te maken van de uitvoering van de conclusies opgepakt. Op 3 november zal de griepprik in 
Wintelre in de Rosdoek verkregen kunnen worden. Zo zal ook onderzocht worden of er meer 
planbare zorg naar Wintelre gebracht kan worden. Vanuit de vergadering wordt gevraagd om 
ook aandacht te besteden aan het consultatiebureau. Momenteel zijn er publicaties in de krant 
over de situatie in Hoogeloon betreffende de gemeente Bladel. Dat is niet bij de deur maar 
wel dichterbij. Vanuit de SRE is er inmiddels contact geweest met de werkgroep. Zij willen 
de groeperingen die in de verschillende dorpen werkzaam zijn met elkaar in contact brengen  
zodat gegevens onderling uitgewisseld kunnen worden. Hierover zal ook contact gezocht 
worden met de gemeente. 
 
*Verkeer   
De geplande bijeenkomst zal vervangen worden door een nieuwe. 
Er is, zoals vorige vergadering verzocht, een brief richting Legerplaats gegaan om het militair 
verkeer op tijden dat er schoolverkeer is te verplaatsen naar een ander tijdstip. Een reactie is 
nog niet verkregen. Of de gemeente het verzoek in ons vorige verslag heeft opgepakt is nog 
niet bekend. 
 



2 
 

*Recreatie  
 Er is in ieder geval een korfbalpaal geplaatst. De tweede paal was schijnbaar niet 

mogelijk. 
 De renovatie van de speelveldjes gaat voorspoedig. 
 Het groenproject loopt nog. Eerst zal aan de gemeente gevraagd worden of  acties in de 

achtertuin van particulieren onder de DOP regeling kan vallen alvorens er verder actie 
wordt ondernomen. 

 
*Wonen 
 Werkgroep heeft de brochures bijna klaar. Eind november worden de besprekingen over 

de  informatie bijeenkomst verder uitgewerkt. 
 Op 1 november is er een bijeenkomst over de Koemeersdijk/seniorenhofje. Tijdens de 

huidige vergadering wordt aangegeven dat er ook aandacht moet zijn in het plan voor 
echte starterswoningen. Voor jonge starters betaalbare woningen gedacht wordt dan aan 
een prijs van 150.000 euro. Starterswoningen rond de 200.000 euro zijn voor deze groep 
te duur. Woningen in deze prijsklasse worden momenteel niet als echte starterswoningen 
ervaren. Zeker niet voor jongeren.  
Marianne en William zullen waarschijnlijk bij de bijeenkomst aansluiten. 
 
Na deze bijeenkomst heeft William zich aangesloten bij de werkgroep recreatie. 

 
*Klankbordgroep (beeld)kwaliteitsplan. 
Vandaag is de uitnodiging gekomen voor de bijeenkomst op 27 oktober aanstaande. Het 
verslag is eveneens ontvangen. Hein Hoppenbrouwers staat schijnbaar niet op de verzendlijst 
hoewel hij mede door ons als lid is aangemeld. De stukken zijn nu aan hem overhandigd. Met 
name omdat het beeldkwaliteitsplan  nodig is om het Centrum op een juiste manier in te 
vullen is destijds afgesproken dat er voortvarend zou worden gewerkt.  
 
4 Ingekomen stukken .  
- Commissie en Raadsstukken zijn in te zien via de website van de gemeente Eersel. Indien 
men zaken over Wintelre tegenkomt mag men elkaar daar ook op wijzen. 
- We hebben bericht ontvangen dat de vernieuwde KPN-mast in de kerktoren gemaakt is voor 
UMTS ontvangst. We hebben steeds gevraagd naar een GSM mast van KPN. Duidelijk 
moeten we constateren dat we de afgelopen jaren aan het lijntje zijn gehouden. Op 9 
november is er overleg bij de gemeente gepland. De PR commissie wordt gevraagd om 
richting KPN een duidelijk signaal af te geven dat op zeer korte termijn aanpassing c. q. 
uitbreiding plaatsvindt. Als dat niet gebeurd kan men middels het Blaaike het advies geven 
een wel bruikbare GSM provider te kiezen.  
 
5 Openbare vergadering 24 november. 
Op 24 november is onze openbare vergadering gepland. 
Naast het formele gedeelte van verslag activiteiten afgelopen jaar en het financieel verslag 
over 2010 zullen we de werkgroepen aan het woord laten. 
Elke dop werkgroep krijgt de gelegenheid haar activiteiten van het afgelopen jaar te 
presenteren. Overigens gaan we daarbij uit van een presentatie van maximaal 10 minuten. 
Een concept agenda zal nog rondgestuurd worden. Een ieder kan dan toevoegingen doen. 
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6 PR zaken 
Vanuit de PR commissie wordt een eerste voorstel gedaan. De vlag van Wintelre als Logo. Er 
is een kleuren en zwart-wit versie gemaakt. 
Het eerste ontwerp wordt goed ontvangen. Wel wordt gevraagd nog te kijken naar het 
lettertype. En als logo is het wellicht te druk. We wachten verdere acties af. 
 
7 Oriëntatie en invulling vacature  voorzitter. 
Blijft op de agenda staan. 
 
8 Aandachtspunten:  
 Bezuiniging verlichting: 
 Bladbakken: 

Deze zijn geplaatst. De eerste indruk is dat ze netjes worden bijgehouden en geleegd. De 
bevolking overtreedt de regels wel met snoeiafval. De grote bakken in plaats van veel 
kleinere bakken nodigt hier ook wel toe uit. In hoeverre dat erg is, is overigens ook niet 
duidelijk. 

 
9 Rondvraag 
 Gevraagd wordt of op het web melding gemaakt kan worden van de dienstregeling van 

lijn 492 die door Wintelre komt.  Het verzoek bij deze aan Piet Coppelmans om deze 
informatie op www.wintelre.info te zetten. Ook het verzoek aan hem om hierbij te 
verwijzen naar informatie over de OV kaart. 

 De brievenbus langs de Willibrordusstraat staat levensgevaarlijk. Is het mogelijk deze te 
verzetten naar de parkeerplaats van de COOP, richting de glasbak in de Past. van der 
Heijdenstraat of richting de Rabobank.  Het stoppen aan de kant van de weg, het 
oversteken enzovoort is echt gevaarlijk. De gemeente wordt verzocht bij KPN om 
verplaatsing te vragen naar een van de genoemde punten. 

 
10 Sluiting. 
De voorzitter sluit onder dankzegging voor de inbreng de vergadering en wijst nog op de 
openbare vergadering van 24 november. 
 
Notulist.19-10-2011 


