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Verslag vergadering Stichting Leefbaar Wintelre, dinsdag 16 oktober 2012 
 
 
Aanwezig: Jan Heuveling (waarnemend voorzitter), Wim ten Boske, Jan Kruit,  
Guido Schenning, Henk van Ham, William van Loon, Jan Luttikhold,  Henk van der Heijden,      
Karin van Esch, Anny van Asten Marianne Schippers, Tonnie van Gestel, Lobke Kapteijns .    
Afgemeld:  Elly Leermakers, Piet Coppelmans, Mariëlle Voermans 
  
1 Opening. 
Voorzitter opent de vergadering, constateert dat de vakantieperiode geen (of juist wel??) 
invloed heeft gehad op de aanwezigheid en heet iedereen van harte welkom. 
 
2a Verslag 17 september 2012.  
N.a.v. het verslag: 
-Naar aanleiding van bezoek de wijkagent Vosters en netwerker Drenth en de besproken 
onderwerpen zouden brochures/informatie opgevraagd worden bij Michiel Oldenhof.  
Deze  is nog niet bereikbaar geweest.  ( is inmiddels rondgestuurd wordt op agenda van 20 
december geplaatst.) 
-Wim ten Boske vraagt hoe het zit met Agenda 22? 
 De volgende bespreking is op 24 oktober. Daarna zal  een definitieve digitale versie van het   
 rapport beschikbaar zijn.      Zie onderstaande link. 
 http://www.eersel.nl/inwoners/welzijn_42313/item/rapportage-quick-scan-gelijke-kansen-mensen-met-
een-beperking_45225.html 
-De Zorg en Welzijn groep zal nagaan wie er uit Wintelre in het PMB 
 (Platvorm voor Mensen met een Beperking) zitting heeft.          Actie: Zorg en Welzijn 
-Themadag 22 oktober “Wat staat er te gebeuren in de ouderenzorg in Brabant” zal door 
Annie van Asten en Guido Schenning worden bezocht. 
-Bloembakken onderhoud op dorpsplein Den Dries zal via Leefbaar Wintelre plaatsvinden. 
Er zal een schrijven worden opgesteld dat naar de 4 aanwezige tuinders (Mark Kouwenberg,  
Simon Kwinten, Paul Senders en Joost Strijbosch) in Wintelre gaat met de vraag of zij ieder 
 1 bloembak of dat een tuinder alle bloembakken als reclame object wil verzorgen. Als tegen 
prestatie zal dan een klein logo plaatje van het bedrijf op de bloembak geplaatst worden. 
                                                                    Actie: Jan Heuveling en Henk van der Heijden 
-De voorzitter maakt de opmerking dat men de vele uitnodigingen zoveel als mogelijk kan 
bezoeken maar dat het geen verplichting is. 
-Het nieuwe Evenementenbeleid lijkt wat minder streng. Men maakt zich zorgen over de 
controleerbaarheid daarvan. Wordt het nog moeilijker om de overlast te beperken. 
Toegevoegd zal worden aan het verslag van 17 september dat het doel en effect van het 
beleid is :Dat meer evenementen voortaan plaats kunnen vinden ( onder bepaalde 
voorwaarden) zonder vergunning maar met meldingsplicht. (dus minder administratieve 
rompslomp en onkosten voor organisaties en verenigingen). 
-Voor interessante  websites betreft gehoorschade en alcohol gebruik zie onderstaande 
websites. 
http://www.een.be/programmas/ook-getest-op-mensen/gehoortest/ 
http://www.een.be/programmas/ook-getest-op-mensen/een-feestje-bouwen-zonder-alcohol 
-onder punt 4 recreatie wordt in  6e zin zullen we dit eenmaal verwijderd. 
-In de 7e zin  wordt het woordje is toegevoegd. Het is volgens ons enz. 
-Hierna wordt het verslag van 17 september 2012 goedgekeurd.      
 
2b  Verslag bespreking B&W  24 april 2012 
Gelieve dit nog een keer na te kijken. Dit zal in de december op de agenda  staan. 
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3 Informatie uit de Werkgroepen 
Zorg en Welzijn  
-Wim ten Boske vraagt zich af hoe het moet met alle informatie / rapporten die we 
ontvangen. We kunnen niet aan alle vragen voldoen. We kunnen niet alle rapporten lezen en 
het ontbreekt ons ook aan specifieke kennis. Er wordt volgens Wim veel op papier gezet 
maar uitvoering, naleving en controle laten op zich wachten. Hierdoor daalt ook de motivatie 
om de rapporten te lezen.  Leefbaar Wintelre zou wel kunnen zorgen dat de rapporten niet 
op de plank c.q. in de ijskast blijven liggen. Kan de gemeente niet praktisch gericht werken.? 
Als voorbeeld wordt: Op weg naar een (nog) gezondere gemeente Eersel” LGB 2013-2016  
genomen. 
De Zorg en Welzijn werkgroep zal een schrijven opstellen en naar het College sturen. 
(Zie uitgaand schrijven de datum 23 oktober 2012.) 
-Op 10 oktober j.l. is de Volwassen bibliotheek in Kempkeshof geopend. 
-Ontwikkeling Zorgpunt in Wintelre loopt nog. 
-Gevraagd wordt aan Joris Zorg, Joris Thuis om tijdens de Openbare vergadering op 
 21 november a.s.  uitleg te geven wat de mogelijkheden in Wintelre zijn.  
Verkeer 
Kekkeneind is nagenoeg klaar. 
Aandacht zal nu verlegd worden naar het oppimpen van de Kloosterstraat. Aanplant, 
voetpaden en versmalling zodat de straat visueel wat smaller lijkt. Dit zeker nu het gerucht 
gaat dat bomen in de Kloosterstraat vervangen gaan worden. 
Verder gaan we kijken of de 1e fase punten uit het DOP gerealiseerd zijn. 
Een aandachtspunt is in ieder geval het proberen een bushalte te krijgen bij de rotonde in de 
Oude Kerkstraat (verlengde van de Biemeren) in Oerle. Het is de vraag wie hiervoor zich 
sterk moet maken. Zie onderstaand gedeelte van de mail van Marieke Blanken d.d.  
9 oktober 2012. 
Busverbinding naar Wintelre: ik heb jullie verzoek besproken over lijn 18. Hiervoor moet de 
gemeente contact leggen met SRE. Ze weten nu al dat SRE zal vragen wat de argumenten 
zijn om dit te doen en of er voldoende klanten zullen zijn. Kunnen jullie deze argumentatie 
aanleveren? 
Wonen   
-Aanbesteding starter- en doorstroom woningen loopt.  William van Loon vraagt of we de 
voortgang niet kunnen versnellen. Jan Heuveling zal kijken hoe dit te doen.  
                                                                                                            Actie: Jan Heuveling    
Tevens vraagt hij hoe het zit met het gerucht dat er geheid zou moeten worden en zo ja voor 
wie de kosten dan zijn. Mogelijk dat hierdoor starters kunnen af haken. 
-Informatie Plan Centrum en Pastorie. De informatie bijeenkomst op 11 oktober is bezocht 
door Guido en Henk. Zie voor verslag van deze bijeenkomst: 
http://www.eersel.nl/politiek/besluitenlijsten_41995/item/verslag-commissieavond-11-10-
2012_45381.html 
Zoals ook in het verleden neemt Leefbaar Wintelre geen standpunt in deze kwestie in. 
Men blijft bij de opstelling zoals deze  in 2010 is weergegeven. 
 
Zie hiervoor de  verzonden brief van 4 november 2010 welke aan jullie is toegestuurd. 
 
Recreatie en Speelterreinen. 
-Pleintje hoek Willibrordusstraat / Pastoor van der Heijdenstraat wordt dit najaar aangelegd. 
-Kloosterstraat zal volgens geruchten opnieuw worden aangeplant. (Zie verkeer)  
 
4 Ingekomen stukken/ mededelingen.    
      -    Mails afgelopen periode doorgenomen.  Hierover zijn geen vragen. 

- Net binnen is de uitnodiging voor de Brabantse Dag  
      van de coöperatie is op 31 oktober 
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- Er is een enquête over het welstandbeleid aangekondigd. 
- Er is een enquête over het GSM bereik. 

Verder geen vragen of mededelingen. 
                                                            

5  Evaluatie  bezoek burgemeester.  
Goed verlopen. 
Museum A. Brekelmans bezocht. (Moeten we daar iets mee voor het nageslacht?) 
Tijdens de rondgang hebben we onze opmerkingen t.a.v. diverse omgevingspunten kunnen 
vertellen. 
Het avond bezoek door inwoners was redelijk. De aanwezigen hebben wel gebruik gemaakt 
om direct met burgemeester en wethouders van gedachten te wisselen. 
Door overschrijding van het bezoek budget van 500 euro is 92 euro voor rekening leefbaar 
Wintelre genomen en daarlangs 10 euro voor het bezoek aan het museum. 
 
6 Planning dorpsbijeenkomst: 
De dorpsbijeenkomst wordt gepland op 21 november zoals eerder al aangekondigd tijdens 
deze vergadering. 
Per werkgroep een kort verhaal maken over de voortgang van DOP en tevens enkele punten 
benoemen voor de volgende fase. 
Piet Coppelmans zal een PowerPoint sjabloon maken die door de werkgroepen ingevuld 
worden. Inleveren ingevulde sjablonen voor 10 november.  
 
7 Begroting 2013.  
Er zullen nog enkele tekstuele aanpassingen worden gedaan. Aan de cijfers op zich zal dit 
niets veranderen. De begroting wordt dan ook als zodanig goedgekeurd. 
 
 
8 Afsluiting DOP 1e fase. 
-21 november Openbare vergadering stand van zaken en verdere voortgang. 
-Tijdens het WINTER(sels)FESTIJN op16 december officiële afsluiting door het onthullen 
van het “Botermonument” (Wat ook verwijst  naar een fase in het tijdperk wat achter ons ligt.) 
 Vanuit het Dop wordt het monument gefinancierd. Voor de onthulling enzovoort wordt  
 door Leefbaar Wintelre 500 euro beschikbaar gesteld overeenkomstig de begroting hiervoor. 
  De onthulling is een onderdeel van de streekproductenmarkt, de mandenvlechters markt, 
  de Dickenswandeling en de tentoonstelling. 
-Naast de financiële medewerking wordt ook gevraagd om hulp te bieden bij de opbouw en 
  afbraak van de markt. 
 
9 Stukje voor ´t Blaaike en P.R. Zaken. 
-Bibliotheek.  
-Openbare vergadering  
    
10 Rondvraag. 
Annie van Asten: -Trottoir in de Willibrordusstraat t.o.v. Coöp. is slecht. Proberen om mee te 
nemen bij de aanleg van pleintje. 
-Kunnen we een video opnamen maken van A. Brekelmans (zuster) met haar Museum en 
haar laten vertellen wat er allemaal in staat. Lijkt ook wel iets i.s.m. de Heemkunde. 
Lobke Kapteijns wil dit wel mee doen. Jan Heuveling zal het in gang zetten. 
                                                                                                                Actie: Jan Heuveling.  
Karin van Esch: Deelt mede dat de foldertjes van de Ommetjes in Wintelre door de VVV  in 
Eersel gratis ter beschikking worden gesteld. 
 
11 volgende vergadering: 



 

4 
 

-Openbare vergadering woensdag 21 november 2012.  
-Besloten vergadering donderdag  20 december 2012  
 
Voorstel vergader data 2013:  
3e volle werkweek van de maand. Indien we roulerend van de dag in de week blijven 
vergaderen zijn dat onderstaande data. 
 
Maandag 21 januari, dinsdag 19 februari, woensdag 20 maart, donderdag 18 april, 
maandag 13 mei (i.v.m. Pinksteren 1 week vervroegd), dinsdag 17 juni, juli vakantiemaand, 
woensdag 21 augustus, donderdag 19 september, maandag 21 oktober,  
dinsdag 19 november, woensdag 18 december. 
 
12 sluiting.  
Ondanks de veelheid van agendapunten is het meeste toch behandeld.  
 
Verslag opgesteld door Henk van der Heijden. 
 
  


