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Verslag vergadering Stichting Leefbaar Wintelre, dinsdag 19 december 2011 
 
 
Aanwezig: Jan Heuveling (waarnemend voorzitter), Guido Schenning, William van Loon,  
                    Piet Coppelmans, Wim ten Boske, Henk van der Heijden, Wim Wilting,           
                    Tonnie van Gestel, Annie van Asten,         
Gemeente afgemeld:  Marielle Voermans. 
Afwezig:      Lobke Kapteijns,Hein Hoppenbrouwers, Jan Huijbers, Henk van Ham, 
                     Jan Luttikhold, Marianne Schippers 
 
1/ Opening. 
Voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom.  
 
2a/ Verslag Stichting Leefbaar Wintelre 19 oktober 2011. 
-Wiliam van Loon zit niet in werkgroep Wonen maar in werkgroep Recreatie. 
-N.a.v. het verslag vraagt Wim ten Boske, gezien de hoeveelheid werk wat er te doen is,om   
 twee personen  voor de werkgroep Zorg en Welzijn. Jan Heuveling en Henk van der Heijden   
 maken een lijst met de bezetting van de  huidige werkgroepen en zo nodig komen we hier  
 de volgende vergadering op terug.             Aktie: Jan Heuveling en Henk van der Heijden 
-Marielle Voermans vraagt of Hein Hoppenbrouwers al een verslag heeft gehad van de  
 laatste BKP bijeenkomst? I.v.m. zijn afwezigheid kunnen we hier geen antwoord opgeven. 
-Annie van Asten zag vanmiddag weer een legervoertuig tijdens de aanvang van de school  
 door de Kerkstraat komen. Wim ten Boske zegt toe indien mogelijk de kentekens te noteren  
 om dan nogmaals een brief namens Leefbaar Wintelre naar de legerplaats te verzenden. 
2b/ Verslag openbare vergadering 24 november, nog niet af. Komt volgende bespreking  
 aan de orde.  
-Marielle Voermans vraagt hoe de uitnodiging is geweest voor de openbare vergadering? 
 De inwoners zijn uitgenodigd via  ’t Blaaike, en wintelre.info. Ondanks dat iedereen op de   
 hoogte kon zijn was de opkomst laag. Er worden nog diverse ideeën besproken maar de  
 oplossing zit er nog niet bij. 
  
3/ Mededeling uit de Werkgroepen. 
-13 december is er een bijeenkomst geweest met de trekkers. Op 24 januari zal door  
 Marieke Blanken hier extra aandacht aan besteed worden. Er zal gesproken worden over  
 wat er besteed is, waaraan besteed en wat er nog aan financiële middelen en  
 werkzaamheden rest. 
*Zorg en Welzijn   Gesproken over: 
 -24-uurszorg in Kempkeshof. 
 -Gesproken met St.Joris, Lunetzorg, gemeente en WSZ (WoningStichting de Zaligheid). 
 -Op 5 december gesproken met gemeente over “Ketenzorg“ Er zal een sociale kaart  
  gemaakt worden. 
 -St.Joris gaat in overleg met werkgroep Zorg en Welzijn over mogelijke 24-uurszorg in  
  Wintelre. 
 -Bibliotheek blijft een moeilijk te begrijpen onderwerp. 
 *Verkeer   
   -  Restant van de besteedde middelen kan mogelijk nog worden ingezet voor de  
       aanpassing van de kruising Groenstraat / Willibrordusstraat / Biemeren. 
   -   Kekkeneind, Op 10 januari vindt een gesprek plaats met de bewoners. 
   -   Van de bespreking werkgroep Verkeer met Jan Smulders op 14 december j.l. moet nog   
       een samenvatting gemaakt worden. 
 
*Recreatie  
-  Groenrenovatie, aangekondigd in de Hint,  betreft werkzaamheden Korenbloemlaan moet  
   zijn Margrietlaat. Piet Coppelmans heeft een opmerking naar de betreffende ambtenaar  
   verzonden.  
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-  Guido Schenning zegt, n.a.v. van contact met de gemeente,  dat de bomen in de  
    Kloosterstraat worden in seizoen 2012/2013 gerenoveerd. 
-  Bankjes worden op korte termijn geplaatst. Bijsterveld is al gerealiseerd. Staat nog in de  
    wacht bankje / picknickset bij het pleintje Mostheuvel / Slikdijk / Kerkstraat en  
    Kerkheide / Groenstraat.  Henk van der Heijden vraagt zich af of de locatie in de 
    Groenstraat geen particulier terrein is. Wim Wilting zal dit navragen. Actie: Wim Wilting. 
 
*Wonen 
 - Werkgroep heeft de brochures bijna klaar. In januari 2012 krijgt het een vervolg.   
 - Plan Koemeersdijk wordt verder uitgewerkt.  
   Marielle Voermans zegt dat Nicole Geraards (gemeente) tijdens een bijeenkomst met de  
   Dorpsraad van Eersel de harde en zachte  plancapaciteit heeft opgegeven.  
   Voor Wintelre zou dat het  volgende betekenen: Harde plan capaciteit (d.w.z. mogen  
   gerealiseerd worden) 64 woningen, zachte plancapaciteit (d.w.z. mogelijk met een  
   “wijzigingsbevoegdheid “ te realiseren) 17 woningen.  Dit heeft voor Wintelre en met name 
    voor plan Koemeersdijk flinke gevolgen. 
 - 
*Klankbordgroep (beeld)kwaliteitsplan. 
-  Beeld kwaliteitplan Voortgang erg traag. Tot op heden geen verslag ontvangen. ??? 
-  Komplan  komt 26 januari in de gemeente raad. 
 
4/Ingekomen stukken / mededelingen 
Marielle Voermans  
- Nota positionering Dorpsraden / Leefbaarheidsgroepen. Marielle Voermans geeft een korte  
  toelichting. Bestuderen en 24 januari op de agenda plaatsen. 
- Er is  een Nota Participatie (Checklist voor ambtenaren) gemaakt.  
  De nota zal ook naar Leefbaar Wintelre worden gestuurd en zo mogelijk op 24 januari  
  worden besproken. 
- Vrijwilligers Nota komt er aan. Er wordt ons niet om advies gevraagd. We kunnen dit wel  
  geven. gepland.  
- Uren en takenpakket van Marielle wordt gewijzigd. Gaat van 20 naar 16 uur. De  
  communicatie  kan vanaf nu beter rechtstreeks met de betreffende ambtenaar met een  
  cc-tje naar Marielle.    
 
5/ Voorstel vergaderschema 2012.  
Volgende vergaderdata worden voorgesteld. 
Dinsdag 24 januari, woensdag 22 februari, donderdag 22 maart, maandag 16 april,  
dinsdag 22 mei, woensdag 20 juni, donderdag 23 augustus, maandag 17 september, 
dinsdag 16 oktober, woensdag 21 november, donderdag 20 december. 
De data voor de openbare vergadering en de halfjaarlijkse bespreking met B&W moeten nog 
worden vast gesteld. 
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. 
 
6/ Invulling vacature voorzitter. 
Gevraagd wordt om na te denken over de invulling hiervan. 
De mogelijkheid van een technisch voorzitter voor het leiden van de vergaderingen en een 
voorzitter welke fungeert als aanspreekpunt is besproken. 
Gevraagd wordt om eens rond te kijken in je eigen “netwerken” voor een geschikte 
kandidaat. 
Verder wordt aan de PR-commissie gevraagd om middels PR hierin iets te kunnen 
betekenen. 
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7/ Publicatie(s) in het Blaaike en Wintelre.info uit te voeren door PR-commissie 
- Voortdurend laten zien dat we er zijn. Publicaties uitbreiden via Twitter en Facebook ?? 
- Op termijn publiceren: GSM-UMTS mast, verlichting fiets / wandelaar / ruiter, regels t.a.v.   
  het uitlaten van honden. 
     
9/ Rondvraag 

- Wim Wilting: Er wordt weinig gebruik gemaakt van logo’s provincie en gemeente  bij 
publicaties voortvloeiend uit DOP.  Moeten we meer doen ook met het het logo van 
Wintelre. 

- Marielle Voermans: Kunnen we niet meer gebruik maken van het digitaal steunpunt 
vrijwilligerswerk??  Zie website: vrijwilligerswerkeersel.nl  

- Annie van Asten: Er gaat veel woon-werk verkeer door de Kloosterstraat. Dit zowel 
s´morgens als s´avonds. Het is i.v.m. verkeers spreiding niet aan te bevelen de 
Kloosterstraat af te sluiten. Dit zou een extra belasting betekenen voor de 
Willibrordusstraat. De intentie van de gemeente is om de doorgang van het verkeer 
door de dorpen te ontmoedigen. Wie weet lukt het ook in Wintelre.  

- Er ligt een asfalt verharding in de Ministerlaan?? Wat is de bedoeling hiervan?? 
Ook ligt er nog een grote berg asfalt  langs de Ministerlaan. Zijn hiervoor de 
benodigde milieu voorzieningen getroffen?? Dit zal worden nagevraagd.  

      -     Henk van der Heijden:  Wie bezoekt de Nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente op  
            maandag 2 januari van 17.30 uur tot 19.30 uur ??  
            Guido Schenning, Jan Heuveling en Henk van der Heijden meld zich aan. 
        
       

 
10/ Sluiting. 
De voorzitter sluit onder dankzegging voor de inbreng de vergadering en wijst nog op de 
vergadering van 24 januari. Aanvang: 19.30 uur. 
Marieke Blanken zal de stand van zaken t.a.v. de DOP projecten komen toelichten.   
 
Samenvatting samengesteld door: 
Henk van der Heijden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


