Werkgroep Leefbaar Wintelre:
zo kan het ook

V

Werkgroep Leefbaar Wintelre is, in tegenstelling tot de dorpsraden van Vessem
en Steensel, geen rechtspersoon en heeft ook geen convenant met de gemeente
getekend. Toch wordt deze werkgroep door de gemeente evengoed voor vol
aangezien en krijgt de werkgroep ondersteuning. “De verhoudingen met de
gemeente zijn niet geformaliseerd, maar zo kan het ook.”

ier thema’s domineren de agenda van werkgroep Leefbaar
Wintelre, vertellen Francien Coppelmans, Henk van der Heijden,
Jan Heuveling, Guido Schenning, Wim Wilting, Tonnie van Gestel,
Erik van Gestel, Henrieke Lunenburg, Henk van Ham, To Spanjers
en Frans van der Velden. Het zijn: wonen (met name voor starters
en senioren, verkeersveiligheid (in het bijzonder voor schooljeugd
en ouderen), gemeenschapshuis de Rosdoek en tot slot zorg voor
ouderen.
Zoals in zoveel kernen heeft Wintelre dringend behoefte aan
starterswoningen. “Ook op dit vlak hebben we succes geboekt.
Op het Distelveld zouden aanvankelijk zes tot acht vrije sectorwoningen komen. Verandering was eerst onbespreekbaar, maar
uiteindelijk heeft de gemeente de plannen toch bijgesteld. Daar
zijn we blij mee en ook best trots op. Er komen nu twaalf starters- en vier doorstroomwoningen. En dat is mooi, al is er nog
altijd behoefte aan zo’n veertig starterswoningen en zo’n twintig
seniorenwoningen.”
Kekkeneind veiliger voor fietsers
Samen met ouders van schoolgaande kinderen heeft de werkgroep Leefbaar Wintelre ook bereikt dat in het dorp, waar nog
maar 30 km/u mag worden gereden, de veiligheid van verschillende kruisingen werd geoptimaliseerd. Ook situaties op de invalswegen zijn zo goed mogelijk verbeterd. “Daar zijn we blij
mee. Het is uiteindelijk een stuk veiliger geworden, al hopen we
dat op nog meer plaatsen rechts voorrang krijgt, zodat de vaart
uit het doorgaande verkeer wordt gehaald.”
“De Rosdoek is veel te klein en bovendien sterk verouderd. Als
het goed is, besluit de gemeenteraad op 18 december dat er
nieuwbouw komt en daarna het oude gebouw wordt gesloopt.

Dat is trouwens niet enkel onze
verdienste, maar we hebben er
wel een rol in gespeeld. Verder
heeft de gemeente, mede op
aandringen van ons, afgezien
van een vorig plan met acht
appartementen bovenop een
nieuw gemeenschapshuis. Wij
willen graag nieuwe woningen,
maar appartementen op die
plek was geen goed plan. We voorzagen problemen op wekelijkse discoavonden, concerten van de fanfare en drumband, carnaval en andere, regelmatig terugkerende activiteiten.”
Speeltuintjes
Ook de (aller)jongsten hebben baat bij de werkgroep Leefbaar
Wintelre. Want dankzij deze werkgroep is het speelterreintje aan
de Margrietlaan opnieuw ingericht en is het speelterrein aan de
Korenbloemlaan voorlopig behouden. “En door zelf de handen
uit de mouwen te steken, hebben we meer voor elkaar gekregen dan door de gemeente was voorgesteld. Ook is ons beloofd
dat het jaarlijkse onderhoud door de gemeente wordt gedaan.”
Ronduit trots is de werkgroep op de wandelroutes door het buitengebied. “Slechts weinig mensen weten hoe mooi het buitengebied is. De wandelroutes stellen je in staat het te verkennen
zonder te verdwalen. Veel mensen waarderen het dat deze voorziening er nu is. Kortom: ons werk werpt z’n vruchten af!”
De site www.wintelre.info wordt op korte termijn aangevuld
met informatie over de werkgroep Leefbaar Wintelre. Hou hem
dus in de gaten!

Dáárom actief voor het eigen dorp!

Wie lid is van een dorpsraad of – in het geval van Wintelre – een werkgroep die zich
bezighoudt met leefbaarheid, steekt daar iedere maand een aantal uren vrije tijd in. Waarom
doen mensen dat? En wat levert het op, voor henzelf en voor hun dorp? We vroegen de
leden van de dorpsraden Vessem en Steensel en de werkgroep Leefbaar Wintelre.
Hieronder een greep uit de reacties.
“We proberen Vessem leefbaar te houden, voor nu én in de toekomst!”
Bert de Vries, dorpsraad Vessem
“Kritiek leveren kan iedereen, maar er iets mee doen is veel belangrijker. Daarom ben ik bij de dorpsraad gegaan. We hebben
daar allemaal hetzelfde doel: actief meedenken, zonder eigenbelang, en ons inzetten voor de leefbaarheid in ons dorp”.
John van Schendel, dorpsraad Vessem
“Wintelre is een kern waar pit in zit. Door een goede samenwerking met het actieve buurt- en verenigingsleven zetten wij ons in
om dat te behouden. Daar gaan we voor!”
Tonnie van Gestel, werkgroep Leefbaar Wintelre
“Wintelre is een mooi, levendig dorp. Ik vind het belangrijk om
via de werkgroep, met de bewoners, ons dorp leefbaar te houden
en waar nodig in te zetten op verbetering.”
Francien Coppelmans, werkgroep Leefbaar Wintelre

“Wat ons bindt, is dat we ons betrokken voelen bij Steensel. Via
de dorpsraad willen we onze bijdrage leveren aan de verbetering
van de leefbaarheid in ons dorp. We hechten daarbij aan een
goede samenwerking en verstandhouding met de gemeente.”
Peter van den Berk en Charles Hermans, dorpsraad Steensel
“Het voelt goed in Steensel!”
Marius van der Krieken, dorpsraad Steensel

Uw dorp nog leefbaarder? Meld u aan!
Wilt u zich inzetten voor de leefbaarheid van uw dorp? Neem dan contact op met de dorpsraad
Vessem of Steensel of de werkgroep Leefbaar Wintelre (zie websites). Woont u in Knegsel,
Duizel of Eersel, kortom in een kern waar geen dorpsraad actief is? Neem dan contact op met
Mariëlle Voermans (0497) 531283, m.voermans@eersel.nl. Zij helpt u graag op weg.

