
Leefbaar Wintelre. 
 
 
Verslag van de vergadering van de werkgroep Leefbaar Wintelre gehouden op 10 juli  2008. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Fr. Coppelmans, T. Spanjers, M. Voermans, J. Heuveling, H. v.d. Heijden, 
G.Schenning en W. Wilting. 
Afwezig: (met bericht) E van Gestel, T. van Gestel, H. van Ham en Fr.v.d. Velden 
Kopie verslag aan: H. Lunenburg, M. Voermans, J. van Ham, P. Bertens,  
Rabobank Oerle-Wintelre. 
1. De voorzitter heet iedereen welkom en opent daarmee de vergadering. 
2. Mevr. Roijakkers geeft een korte toelichting op de bouwplannen in het Koemeer en het 

Verlengde Aangelag. Duidelijk is dat de plannen nog ontwikkeld moeten worden. 
Rekening wordt gehouden met het regionaal woningconvenant zoals dat met de 21 SRE 
gemeenten is afgesproken. Hierin zijn minima en maxima genoemd alsmede aantal huur- 
en koopwoningen. Ook wordt aangegeven dat er diverse type woningen gebouwd dienen 
te worden. Een voorbeeld kan men vinden in de Kerkenbogten. Een aantal opmerkingen 
onzerzijds worden meegenomen. Alvorens verdere plannen te maken wacht men de 
uitslag van de SRE enquête af. Die uitslag wordt in september verwacht. Dan kan pas 
nadere informatie worden gegeven.  
Het plan van Maanen kan nu van start. Het ingestelde beroep is ingetrokken. Men begint 
met het bouwrijp maken en voor de uitgifte worden nu brochures opgesteld. De gemeente 
zal erop toezien dat het een en ander volgens afspraak gebeurd. 

3. De notulen van de vergadering van 11 juni worden goedgekeurd.  
Naar aanleiding van de notulen wordt ingegaan op de prijsvraag van de woningstichting. 
Naast het pannaveldje wat al eerder aan de orde is geweest zal een plannetje ingediend 
worden voor verlichting toegangswegen voor het speelveldje in de Margrietlaan en het 
speelveldje veldje aan de Korenbloemlaan. 
De mail zal ook doorgestuurd worden naar Kempkeshof. Mogelijk is samen koken in een 
nog te plaatsen keuken een optie. 
Met betrekking tot de mogelijkheden voor vestiging Klein Ambachtelijke Ondernemers 
zal nadere informatie worden opgevraagd bij de gemeente door Mariëlle. 
Met betrekking tot het snoeien wordt nog opgemerkt dat plaats en locatie van het gebrek 
aan snoeien gemeld dient te worden bij de meldlijn. Dat geeft de beste garantie dat het 
gebeurt en men weet dan ook waar het nodig is. 
Het verslag van de bijeenkomst van 9 juni over de zorg behoeft een aanpassing onder 
punt 3 waar staat dat op 17 maart is geconstateerd dat 24 uurs zorg onmogelijk is. Dat 
moet zijn voorlopig onmogelijk is. Wat zorg betreft is bij de gemeente T. Vanhoef 
contactpersoon. Voor de zogenaamde onweersalarmering worden de initiatieven van de 
KBO afgewacht. Inventarisatie van de benodigde zorg zal een moeilijk punt zijn. De 
ideeën en opmerkingen vanuit het IDOP zullen daarbij ook de nodige aandacht dienen te 
krijgen. De verslagen van 9 en 11 juni worden nu ook op het web geplaatst. 

4. Ingekomen stukken: op zondag 5 oktober is er van 12.00 uur tot 17.00 uur de 
zogenaamde Kempenlanddag bij de Ruurhoeve in Hoogeloon. De organisatie is in 
handen van Het Streekhuis. Aandacht is er voor de natuur, economie, leefbaarheid, 
landbouw en milieu met betrekking tot het platteland van de Kempen. Vrije toegang. Die 
kan zal gaan. 
Op 30 oktober is wederom de Dorpendag in Hoeve Biestheuvel te Hoogeloon. Men kan 
ideeën aandragen voor de te behandelen onderwerpen in de Workshops. Nadere 
mededelingen volgen nog. 



5. voortgang lopende zaken: 
Gemeenschapshuis: De klankbordgroep die gaat over het dorpsplein is op 1 juli bij elkaar 
geweest. Als belangrijkste is te melden dat het schoolplein toch dient te komen op de 
plaats van de huidige Rosdoek waarbij specifiek is genoemd dat het schoolplein ook 
gedeeltelijk tussen Kempkeshof en de huidige Rosdoek dient te worden gesitueerd. Dat is 
ook de meest logische en veilige plaats. Het parkeren voor de buurtbewoners dient de 
nodige aandacht te krijgen. Ook het parkeren bij het Bremveld. Er dient ook de nodige 
aandacht te worden besteed aan de verandering van verkeersstromen bij Den Dries-
Aangelag. En bij de keuze en plaatsen van bomen dient men er rekening mee te houden 
dat die ook groter worden. In het verslag zijn wel een aantal besproken punten genoemd 
maar nadere onderbouwing ontbreekt in het verslag. 
Met betrekking tot het gebouw zelf schijnt een onverwachte zorgelijke bezuinigingsronde 
noodzakelijk. De uitkomsten daarvan komen pas na de vakantieperiode. 
Bouw woningen: zie eerdere informatie onder punt 2. In september is er weer een 
contactmoment met de omwonende van het Aangelag. 
Verkeer: Guido heeft de hele wandelroute nagelopen. Rond alle paaltjes is er gemaaid 
zodat ze goed te zien zijn. Guido heeft ook alle mankementen genoteerd. Afgesproken 
wordt dat de uitgebreide documentatie zal worden besproken met Wil va Lierop of Cas 
van Vroonhoven zodat gericht kan worden hersteld. Geconstateerd wordt overigens ook 
dat de situatie bij Kuijlaars nog steeds niet is opgelost. De gemeente zou dit oplossen. Het 
plaatsen van klaphekjes is door ons als oplossing voorgesteld. De gemeenteraad heeft hier 
volgens ons ook al een uitspraak over gedaan. Verder zijn een aantal opmerkingen die op 
8 april gemakt zijn afgehandeld. Aandacht wordt nog wel gevraagd voor het 
rollatorvriendelijk maken van uitritten bij de woonhuizen. 
Speelruimte: Het overleg met de omwonenden van het Groesveld en De Steenoven over 
de speelveldjes heeft geresulteerd in een wensenplan van de bewoners van het Groesveld. 
Waarschijnlijk is daarmee het budget op en zal De Steenoven op haar beurt moeten 
wachten. Het woord is aan de ontwerpers. Met betrekking tot het Drieske is er overleg 
geweest met Cas van Vroonhoven. Hier komt een verslagje van. Duidelijk is dat 
problemen bij voldoende onderhoud eigenlijk niet nodig zijn. Maar zo wordt aangegeven 
Het probleem is dat er dikwijls geen geld voor onderhoud is. Afgesproken is overigens dat 
het nu wordt afgewerkt. 
BOW: de jaarvergadering is geweest op 26 mei. Een belangrijk punt was het ontbreken 
van in werking zijnde meetpalen. Best is onder andere aangeschreven. De indruk is 
ontstaan dat het plaatsen en gebruiken van meetpalen aan alle kanten wordt tegengewerkt. 
Nieuwe Leden: geen mededelingen. 
Kleine Kernen:  geen mededelingen 
Zorg in Wintelre: De inventarisatie zal nog moeten gebeuren. Inmiddels heeft Zuidzorg 
aangegeven wel enkele mogelijkheden te zien. Binnenkort zijn daar besprekingen over.  
Integraal Dorpsontwikkelingsplan: Op 25 augustus is er een voorbespreking over de 
presentatie van de eerste drie onderwerpen. Op 1 september zal in een openbare 
vergadering verslag gedaan worden over deze onderwerpen. Vooraf zal het verslag huis 
aan huis in samengevatte vorm verspreid worden. 

6. Wat verder ter tafel komt: zoals eerder vermeld zal aan de prijsvraag van de 
woningstichting de Zaligheden meegedaan worden met het plan voor een pannaveldje en 
verder met de verlichting van de toegangswegen naar de speelveldjes van de Margrietlaan 
en de Korenbloemlaan.  

7. Stukje voor Blaaike: de tekst zoals die is aangeleverd door de gemeente over het overleg 
over de speelveldjes Groesveld en Steenoven zal namens de gemeente geplaatst worden. 



8. Rondvraag: Op 24 september is het overleg met B&W in de Rosdoek. Verder wordt 
medegedeeld dat het pannatournooi goed verlopen is. De leefbaarheidsprijs is hiermee 
goed besteed. Oostelbeers heeft contact gehad om ook voor hun dorp een 
leefbaarheidsgroep te formeren. Men wil graag een keer op bezoek komen. Iedereen is 
welkom. 

9. Volgende vergaderingen: De volgende vergaderingen worden gepland op 15 september, 
21 oktober, 12 november en 11 december. 
(achteraf blijkt 21 oktober ook gereserveerd te zijn voor een IDOP vergadering. Volgende 
vergadering dus nader overleg hierover.) 

10. Hierna wordt de vergadering door de voorzitter gesloten met dank voor ieders inbreng. 
___________________________________________________________________________ 
notulist, (15-7-2008). 


