
Leefbaar Wintelre. 
 
Verslag van de vergadering van de werkgroep Leefbaar Wintelre gehouden op 13 
maart 2008. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Fr. Coppelmans, T. van Gestel, H. v.d. Heijden (gedeeltelijk), J. Heuveling 
(gedeeltelijk), G. Schenning, T. Spanjers, en W. Wilting. Onze coördinatrice M. 
Voermans heeft zich afgemeld. 
Kopie verslag aan: P. Bertens,  E. van Gestel, J. van Ham, H. van Ham, H. 
Lununburg, A. Renders Rabobank Oerle-Wintelre, M. Thuis, F. vd Velden, M. 
Voermans. 
1. De voorzitter heet iedereen welkom en opent daarmee de vergadering. 
2. De notulen van de vergadering van 13 februari worden goedgekeurd. 
3. Ingekomen stukken:  

Brief met betrekking tot de bibliotheekvoorzieningen. 
De bibliotheekbus zal nog blijven rijden tot aan de zomervakantie, daarna komt hij 
niet meer. Wel zal er nog overleg blijven met geïnvolveerde partijen. In het 
nieuwe MFA gebouw zal er ruimte worden vrij gehouden voor 
bibliotheekactiviteiten.  De wens is om de basisvoorzieningen open te houden, 
zodat Wintelre kan blijven lezen, vooral voor de jongeren en de ouderen uit het 
dorp. 

4. Voortgang lopende zaken: 
Gemeenschapshuis:  Geen nieuwe bijzonderheden. Duidelijk is dat er hard  
gewerkt moet worden om 1 mei 2009 klaar te zijn. 
Bouw woningen:  het verslag van de bespreking van  4 december wordt 
volgende vergadering besproken, in aanwezigheid van Henk vd Heijden en Jan 
Heuveling. Op 4 december is beloofd dat op het eind van het eerste kwartaal van 
2008 duidelijke plannen zullen worden voorgelegd. Daar wachten we dus op. 
Verkeer: Geen nieuwe ontwikkelingen. Weg Kreiel op agenda zetten voor 8 april, 
evenals de wegversmalling Kekkeneind. 
Speelruimte: Op 7 maart een e-mail ontvangen van de gemeente, met 
betrekking tot het voorheen altijd foutief genoemde “Panda” speelveldje. Het 
betreft slechts een laag omheind voetbalveldje. De aanleg van betreffende 
omheining zal in heroverweging genomen worden. De kosten is nog een 
bespreekpunt. Extra aandacht nodig, voor: het weren van vandalisme en het 
jaarlijkse onderhoud. Toegezegde reparaties voor het voorjaar 2008 zijn nog niet 
uitgevoerd! 
BOW:   Guido Schenning heeft de vergadering van de BOW bezocht. Hij doet de 
aanwezigen op deze vergadering hier verslag van. 
Nieuwe leden: Geen. 
Kleine Kernen: 26 maart zal in Den Bosch de start plaatsvinden van “Buurten in 
Brabant”. Guido Schenning zal dit gaan bijwonen. 
Zorg in Wintelre: De werkgroep Zorg zal 17 maart met de Gemeente en alle 
overige betrokken partijen om de tafel zitten om te trachten de zorg in Wintelre 
naar een acceptabel niveau te krijgen. 
Integraal Dorpsontwikkelingsplan: De eerste info-avond is zeer goed bezocht, 
circa 120 personen. Ook zijn er al aanmeldingen binnengekomen van 
deelnemers. Vanuit Leefbaar Wintelre zullen in ieder geval Frans van de Velde en 
Guido Schenning deelnemen. Eric van Gestel zal nog gevraagd worden, evenals 
Jan Heuveling en Henk van der Heijden die beiden deze vergadering op een wat 



later tijdstip nog zullen bijwonen. ( Deze 3 personen hebben intussen allen hun 
medewerking toegezegd. red.)  
Alle aanmelders vanuit Leefbaar Wintelre zijn wel uitdrukkelijk de mening 
toegedaan dat een komend dorpsontwikkelingsplan een visie vanuit Wintelre 
moet zijn voor de komende 10 tot 15 jaren, en ook als zodanig zal dienen te 
worden gezien door de gemeente. Betreffend plan zal dan ook gedurende zijn 
totale looptijd als een mee te nemen richtlijn dienen te worden behandeld bij alle 
zaken Wintelre aangaande!! Waar van toepassing, dienen subsidiemogelijkheden 
onderzocht te worden. 

5. Wat verder ter tafel komt: 
6. Plan Koemeer:  

Bij Leefbaar Wintelre zijn serieuze twijfels aanwezig en wordt de vraag gesteld of 
betreffende locatie wel geschikt is als meest gewenst huidig uitbreidingsgebied. 
Onze eerdere zorgen hierover zijn nogmaals bevestigd op de zeer goed bezochte  
IDOP informatieavond in Wintelre.  

7. Oud papier ophalen:  
KPJ en Jong Nederland zijn nog in overleg of er een mogelijkheid te vinden is om 
frequenter het oud papier in Wintelre op te halen. 

8. Rondvraag: 
De vraag leeft, waar de schooljeugd moet spelen en de jongeren ’s avonds 
naartoe kunnen tijdens de bouw van het MFA. Dit heeft al de aandacht in de 
projectgroep. Ook voorkomende vragen omtrent eisen te stellen aan de 
schoolspeelplaats zullen in de projectgroep aan de orde komen. 
Wie zal er plaatsnemen in de Klankgroep MFA vanuit Leefbaar Wintelre. Francien 
Coppelmans biedt zich hiervoor aan. 

9. Onze volgende vergadering is op maandag 14 april om 20.00 uur. 
10. Hierna wordt de vergadering door de voorzitter gesloten met dank voor ieders 

inbreng. 
 
 
 
Notulist:  Guido Schenning,  25-3-2008 


