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Verslag van de vergadering van de werkgroep Leefbaar Wintelre gehouden op 15 september  
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Fr. Coppelmans, J. Heuveling, H. v.d. Heijden, en W. Wilting. 
Afwezig: (met bericht) E van Gestel, T. van Gestel, H. van Ham, G. Schenning en Fr.v.d. 
Velden alsmede M. Voermans 
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     De notulen van de vergadering van 10 juli worden goedgekeurd.  

Dit verslag zal komende week ook op het web worden geplaatst. 
3. Ingekomen stukken: bevestiging van aanmelding bij de woningstichting de Zaligheden 

van het plan een pannaveldje te maken bij het Aangelag. En tevens de bevestiging van de 
aanmelding bij dezelfde stichting van het plan om verlichting te maken bij de 
toegangspaden van het speelveldje aan de Margrietlaan. In oktober neemt de stichting de 
beslissing welke initiatieven men wil ondersteunen. De vraag over de mogelijkheden van 
vestiging van ambachtelijke bedrijven is beantwoord als volgt: In zijn algemeenheid 
kan gesteld worden , dat het geldende bestemmingsplan Kom Wintelre ambachtelijke 
bedrijven toelaat binnen de bestemming “ Gemengd gebied”. Deze bestemming is 
grotendeels gelegen aan de Willibrordusstraat, maar ook gedeeltelijk aan de Kerkstraat, 
Slikdijk en Hemelrijksestraat. In dat gemengde gebied zijn bedrijfsdoeleinden in de 
milieucategorie I en II toegestaan. In alle gevallen wordt geadviseerd eerst bij de 
gemeente te informeren naar de gebruiksmogelijkheden van een specifieke locatie 
vooraleer men concrete stappen tot vestiging onderneemt.  
De grenzen van het LOG zijn zichtbaar op www.eersel.nl. Opgemerkt wordt dat op volgens 
een medewerker van de provincie nog maximaal twee plaatsen beschikbaar zijn. Het 
belang is dus erg beperkt. Verder is bericht ontvangen dat de Engelenburg een bedrag 
ontvangen heeft van 1000,00 euro van het Oranjefonds voor het organiseren van een 
barbecue en het plaatsen van een buurtbank in het kader van de Burendag op 20 
september. Onzerzijds feliciteren wij hen met dit resultaat. Van hetzelfde Oranjefonds is 
nog een brief binnengekomen om ideeën in te dienen om van ons gemeenschapshuis een 
toplocatie te maken. In week 40 zal een uitnodiging ontvangen worden om hierover met 
andere gebruikers van gedachte te wisselen. 

4. voortgang lopende zaken:  
Integraal Dorpsontwikkelingsplan: de bijeenkomst op 1 september was zinvol en er is 
goed meegedaan met de aanwezigen. De opzet in groepen heeft goed gewerkt. 
Onduidelijk is nu nog wat er exact uit elke groep is gekomen daar het verslag nog niet 
ontvangen is. Wel zal de nodige aandacht nodig zijn om de kwaliteit belangrijke te laten 
vinden dan de snelheid. Voor ons hoeft het rapport niet perse in november klaar te zijn. 
De volgende bijeenkomst is overigens op 16 september met als onderwerp woningen. 
Gemeenschapshuis: om budgettaire redenen zijn enkele bezuinigingen in ruimten en 
uitvoering voorgesteld. Om de snelheid er in te houden zal bilateraal overleg plaatsvinden 
waarbij de gebruikers aangegeven hebben dit overleg samen te willen houden. Deze zijn 
het met de huidige schets eens. Voor afgelopen weekend zou er van uit het projectbureau 
uitsluitsel zijn. Men mag verwachten dat het project inmiddels prioriteit nr 1 heeft. Op 29 
september zou de definitieve tekening klaar zijn. De klankbordgroep voor het dorpsplein 
inclusief de speelplaats komt op 7 oktober weer bij elkaar. De verwachting is nu dat de 



speelplaats op de plaats van de huidige Rosdoek plus een gedeelte van de parkeerplaats 
van Kempkeshof komt. De buitenberging van de speelplaats is nu op de tekening nog 
verkeerd gesitueerd of omgekeerd. 
Bouw woningen: bij de loting voor het plan van Maanen zijn 5 kavels bij inwoners van 
Wintelre terechtgekomen en 3 kavels buiten de gemeente Eersel. De algemene  SRE 
enquete over het woningbouwonderzoek is op 15 september geplaatst op www.sre.nl. Met 
betrekking tot de kleine kernen komt nog een aparte rapportage. Deze wordt volgende 
week verwacht. Met betrekking tot de Koemeersedijk en het Verlengde Aangelag zijn 
nog geen nadere mededelingen voorhanden. Komende week is hierover binnen het 
gemeentehuis overleg. Zodra er meer duidelijk is volgt informatie. 
Verkeer: de wandelroutes hebben de nodige aandacht gehad. Het overleg van Guido met 
de gemeente heeft resultaat gehad. Geconstateerd wordt overigens wel dat het klaphekje 
bij Kuijlaars nog steeds niet is geplaatst. De gemeente zou dit oplossen. Met betrekking 
tot het 60 km maken van de Oostelbeersedijk en het Rouwven wordt nog gewezen op 
het voorstel om op de splitsing nabij Oostelbeersedijk 18 een bocht te maken waarbij het 
verkeer vanuit Oostelbeers over het Rouwven naar Veldhovenc.q. naar Eindhoven 
verwezen wordt. Dit schijnt in de huidige plannen vergeten te zijn. Ook is uitdrukkelijk 
gevraagd om hier een verkeersbord te plaatsen dat de richting Eindhoven, Veldhoven 
aangeeft. De kom van Wintelre wordt hierdoor ontlast en het is ook korter. In het IDOP 
staat dit ook vermeld. Het afsluiten voor vrachtverkeer langer dan 6 meter van de 
Kloosterstraat blijkt te gebeuren middels een bord nabij de Pastoor van der Heijdenstraat. 
Onduidelijk is waarom dat bord niet direct bij de afslag van de Kerkstraat/Kloosterstraat 
komt. Halverwege de Kloosterstraat dient men de Past.van der Heijdenstraat in te slaan en 
nadien weer de Willibrordusstraat in. Sommigen ontgaat de logica. Anderen hebben geen 
bezwaar. Toch is het zinvol dit nog eens te bekijken. Met betrekking tot D´N Draai wordt 
meegedeeld dat groep 8 van de basisschool een project opstart om via een PowerPoint 
presentatie aan medeleerlingen en ouders duidelijk te maken hoe op dit punt gehandeld 
dient te worden. Binnenkort wordt via van Lierop aan ons gevraagd of er oplossingen te 
bedenken zijn voor het parkeerprobleem bij het Ouw Meer. In het IDOP is hier bij het 
onderdeel recreatie al een opmerking over gemaakt en gewezen op de parkeerplaats van 
het voetbalveld. Verder is medegedeeld dat in week 39 reparaties aan de Biemeren en 
de Merenweg plaatsvinden. Gevraagd is om ook de fietspaden hierbij te betrekken. Dit is 
toegezegd. Het volgende verkeersoverleg is gepland op 14 oktober. Wegens vakantie zal 
dit verplaatst worden. Verwacht wordt dat Jan Smulders een nieuwe datum voorstelt. 
Speelruimte: de omwonende van het Groesveld hebben een ontwerp gemaakt. Begin 
oktober zal Buroblad hun plan presenteren. De Steenoven komt hierdoor op een later 
tijdstip aan de beurt. Op het veld bij het Aangelag is het een en ander verbeterd. Bij het 
klimtoestel is nog wel een trede te vervangen en er ontbreekt nog een beugel waaraan men 
zich kan vastpakken bij het klimmen. Het probleem blijkt steeds een ontoereikend budget 
voor onderhoud. Ook het maaien geeft problemen.  Dat is overigens een gemeentebreed 
probleem blijkt.. 
BOW: hier wordt verwezen naar de krantenartikelen van 9 en 10 september over de 
uitlatingen van burgemeester van Gijsel van Eindhoven betreffende Eindhoven Airport. 
Nieuwe Leden: geen mededelingen. 
Kleine Kernen:  op 5 oktober is de kempenlanddag. De via e-mail ontvangen 
uitnodiging zal aan iedereen gemaild worden . Via de aanmeldingskaart kan men zich dan 
zelf aanmelden. De aanmelding/uitnodiging voor de dorpendag op 30 oktober wordt nog 
verwacht. Het aandachtsidee van Guido zal eveneens aan de andere leden verstuurd 
worden. Op 22 oktober is er nog een bijeenkomst van het PON in Breda. Henk zal deze 
bezoeken. 



Zorg in Wintelre: de inventarisatie van de benodigde en aanwezige zorg moet nog 
gebeuren. In het IDOP is daar ook over gesproken. De KBO en de Zonnebloem zullen hier 
zeker bij betrokken worden. Hoe en wat is nog onduidelijk. Inmiddels is wel een diëtiste 
gestart in Kempkeshof. Het spreekuur is elke twee weken op dinsdag van 12.30 tot 16.30 
op afspraak..  

5. Wat verder ter tafel komt: de bibliotheek voorziening beperkt zich zoals nu wordt 
meegedeeld tot de school met mogelijkheden voor ouderen. De opening zou op 1 oktober 
zijn om 10.45 uur. Teleurstellend is dat nu alleen iets voor school geregeld is. Dit is in 
ieder geval niet de afspraak .De wethouder heeft in ons voorjaaroverleg zeker een andere 
voorstelling van zaken gegeven. Ook de groep van 12 tot ouderen zou gebruik moeten 
kunnen maken van de voorziening. Een nader contact met de bibliotheek is nodig. 
Francien neemt hierover nog contact op de school  
Agendapunten B&W. 24 september: uiteraard de verslagnotitie van 26 maart, terugblik 
kennismakingsbezoek burgemeester, IDOP, woonplannen Koemeer en Aangelag, 
speelruimte met name het onderhoud, voortgang gemeenschapshuis, bibliotheek.  
Oudpapier heeft nog steeds de aandacht. Met name de Stichting Jeugdbelangen is samen 
met de andere in overleg. Wordt vervolgd.  

6. Stukje voor Blaaike: nu geen publicatie. Mogelijk na de bijeenkomst van 24 september. 
. 
7. Rondvraag:  Is het al duidelijk of het gilde op haar terrein al kan gaan bouwen. Bij ons 

nog niet. Heeft de EHBO een defibrilator van de gemeente gekregen. Ook dit is niet 
duidelijk en zal nagevraagd worden. In Eersel is volgens berichten het onderhoud van de 
AED geregeld door de gemeente. Is dat ook mogelijk voor onze AED. Dit zal nagevraagd 
worden. Het eventueel verhuizen van het jeugdhuis de Klink naar de Merenweg wordt in 
het IDOP genoemd. Het blijkt dat hier toch wisselende reacties op zijn. Hierover zal zeker 
nog het een en ander besproken moeten worden. Het IDOP is dan ook iets van de lange 
termijn. Gevraagd wordt of de bladerenbakken snel geplaatst kunnen worden. In het 
verleden is ook al eens gevraagd om niet vooraf een tijdstip te bepalen maar af te gaan op 
het moment dat er behoefte aan is. Dat moment is wat dit jaar betreft eigenlijk al te laat. 
Men verzamelt al bladeren en dumpt die al op de aangewezen plaatsen. Nu echter zonder 
dat daar een omheining omstaat. De vraag is hoe kunnen we het bij de gemeente zover 
krijgen dat men ze elk jaar plaatst als het nodig is. Ook wordt de opmerking gemaakt dat 
de luiercontainer weer zo vol is dat er zakken langs geplaatst worden. Ook hier is na te 
gaan of dit een incident is of dat er maatregelen nodig zijn. 

 
8. Volgende vergaderingen: De volgende vergaderingen wordt gepland op 28 oktober in 

plaats van de eerder geplande datum van 21 oktober. De overige data zijn 12 november en 
11 december. 
 

9. Hierna wordt de vergadering door de voorzitter gesloten met dank voor ieders  
inbreng. 

___________________________________________________________________________ 
notulist, (16-9-2008). 


