
Leefbaar Wintelre. 
Verslag van de vergadering van de werkgroep Leefbaar Wintelre gehouden op 11 december  
2008. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Fr. Coppelmans,  T. Spanjers, J. Heuveling, H. v.d. Heijden, G. Schenning, Fr. 
v.d. Velden en W. Wilting  
Afwezig: (met bericht)  E van Gestel, T. van Gestel, H. van Ham en 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 12 november worden goedgekeurd.  

Het verslag van de bespreking met B&W van 24 september is nog niet binnen en 
bespreking daarvan  wordt dus verplaatst naar de volgende vergadering. 
De themabijeenkomst van 9 december is door iedereen positief ervaren. Ongetwijfeld zal 
hiervan binnenkort nog een verslag worden toegestuurd. 
Naar aanleiding van  de thema bijeenkomst stellen we ons de vraag of het nuttig zou zijn 
om aan alle raadsleden het verslag van onze besprekingen te sturen zodat ze ook vanuit 
onze richting informatie kunnen krijgen ten aanzien van de onderwerpen waar mij mee 
bezig zijn. Voorgesteld wordt om aan alle raadsleden vooraf te vragen of ze prijs stellen 
op toezending en zo ja nadenken of we het concept of de definitieve vorm verzenden. 

3. Als ingekomen stuk staan de ontwerp statuten Stichting Leefbaar Wintelre op de 
agenda. Een ieder heeft kennisgenomen van deze stukken en kan hiermee akkoord gaan. 
Morgen, 16 december, zullen Francien en Jan de definitieve oprichtingsakte namens ons 
allen ondertekenen. Daarna volgt de inschrijving bij de kamer van koophandel en daarna 
kan het convenant met de gemeente na hun goedkeuring ondertekend worden. 
Met betrekking tot de publicatieborden blijft ons standpunt zoals in het begin van het  
jaar al eens verwoord dat dit een zaak is van het KOK. Inmiddels is hiermee overleg  
gevoerd. De uitkomsten daarvan zijn ons momenteel niet bekend. 

      Van onze brief aangaande de Kerkstraat en Omgeving dorpsplein enzovoort is een  
bevestiging ontvangen. Bij de diverse onderwerpen, verkeer, mfa, dorpsplein verderop in  
de agenda zal hierover gesproken worden.     

4. voortgang lopende zaken:  
Integraal Dorpsontwikkelingsplan: de tweede dorpsbijeenkomst is gepland op 20 
januari. Op 26 januari zal deze bijeenkomst geëvalueerd worden. Hierna zal het rapport 
definitief gemaakt worden en op 2 februari aan de gemeenteraad worden gepresenteerd. 
In het Dop is sprake van meer bankjes in het dorp. Inmiddels is door ons aangegeven waar 
ongeveer bankjes zouden moeten komen staan. Dit verzoek is gedeponeerd bij de 
gemeente. 
Gemeenschapshuis: inmiddels is er weer een projectgroepvergadering en een 
stuurgroepvergadering geweest. Op 19 december wil men de vergunning aanvraag 
indienen. Middels een mededeling in de Hint en t-Blaaike zal daar begin januari melding 
van worden gemaakt. Gepland is verder dat eind januari een uitgebreide nieuwsbrief zal 
worden verspreid en daarop volgend zal er op 16 februari een informatieavond voor het 
gehele dorp worden gehouden. Enkele details moeten nog verwerkt en besproken worden 
maar deze staan de vergunningaanvrage niet in de weg. Ook in de klankbordgroep is men 
het in grote lijnen eens geworden. Enige discussie is er nog over de aansluiting bij het 
jeugdhuis en de berging voor de schoolpleinspullen. Ook de afsluiting of juist niet van het 
schoolplein is nog in bespreking. Met name de directe omgeving heeft daar nog 
vraagtekens. Eventuele opmerkingen van de buurt kunnen bij Wim worden gedeponeerd. 
Met betrekking tot de Kerkstraat worden de geplande drempels vervangen door sluizen 



waardoor men kan slalommen door de Kerkstraat. De aansluiting Willibrordusstraat wordt 
in het plan verwerkt. De aansluiting Mostheuvel, Kloosterstraat wordt meegenomen maar 
hiervoor is een apart raadsbesluit nodig. De verkeersdeskundige zal nog eens goed kijken 
naar de aansluiting vanaf de Slikdijk. Vanaf hier zal de snelheid worden geremd anders 
blijft het gevaarlijk bij de school. Tijdens deze vergadering wordt er nog eens op gewezen 
dat fietsers ondanks de sluizen rechtdoor moeten kunnen rijden, dus om de sluis heen 
anders komen ze in de knel met het autoverkeer. Hierover zal Wim nog een mail naar de 
gemeente en de projectleider sturen. 
De aansluiting met het kerkplein wordt nog bekeken. Het voetgangersgebied in de 
kerkstraat wordt 2,5 meter. De weg zelf wordt of is 5.5 meter. Er wordt overwogen om op 
drie plaatsen zebra voetgangers oversteekplaatsen te maken. Op het dorpsplein komen 
nieuwe milieuvriendelijke lindebomen Ook de kermis kan strak nog op het dorpsplein 
gebouwd worden. Aan ons wordt nog wel gevraagd mee te kijken en te denken over een 
juiste bestemming van de sacristie. Hiermee is ook de brief over de Kerkstraat enzovoort 
besproken. 
Bouw woningen: op 18 december is er een bijeenkomst in Eersel over SIR-Woningen. 
Guido en mogelijk Tonnie zullen deze bijeenkomst bezoeken. Vanuit de gemeente is ons 
de vraag gesteld over de voorgestelde bouw aan het Aangelag. De vergadering is van 
mening dat aan het Verlengde Aangelag plaats is voor woningbouw. De bebouwing zou 
een mix dienen te zijn van starterswoningen en seniorenwoningen. Wat starterswoningen 
betreft wordt aan laagbouw gedacht zoals in het plan van Maanen en wat 
seniorenwoningen betreft aan de sir-woningen. Maar het plannen maken laten we graag 
over aan de deskundige van de gemeente. Bij de gemeente zal intussen de mening van de 
buurt wel bekend zijn. Ook in het dorpsontwikkelingsplan wordt het Verlengde Aangelag 
genoemd als mogelijke bouwlocatie. In het dop wordt ook een mix genoemd van de te 
bouwen type woningen. Buiten dit verslag zal hierover nog een brief verzonden worden. 
Verkeer: Als aanvulling op eerdere opmerkingen wordt nog vermeld dat het wegdek van 
de Kerkstraat straks berekend zal zijn op 30 kilometer gebruik. Als de snelheid dan niet 
uit de aanlooproute wordt gehaald wordt de weg snel kapot gereden. OP de 
Oostelbeersedijk ontbreken nog 60 km borden. Ook de handwijzer richting Eindhoven-
Veldhoven nabij het Rouwen ontbreekt nog. Wat de verlichting van het fietspad betreft 
zijn  de schakelingen nog steeds niet goed. Het is inmiddels al drie keer via de meld- en 
herstellijn gemeld maar er komt geen of geen afdoende aktie. De lampen zijn niet kapot ze 
zijn gewoon uitgezet. Controle of ze branden helpt dus niet. Ze branden maar niet als ze 
moeten branden. Het bord dat het vrachtverkeer uit de Kloosterstraat moet weren is ook 
nog niet geplaatst. Verder wordt nog opgemerkt dat bij de kruising Willibrordusstraat-
kerkstraat de snelheid middels een druppel en ombuiging van het verkeer zal worden 
geremd. Bij den Draai is wederom de weg aangepast. De aanpassing was gepland op 1 
meter. Doordat een put in het wegdek zit blijft de aanpassing beperkt tot 40 cm. Soms 
kunnen dingen ook niet zoals eigenlijk zou moeten. 
Speelruimte:  het pannaveldje zal gerealiseerd worden. Gestart wordt met de bouw  op 
zaterdag 27 december. Op maandag 29 en 30 december zal het verder afgebouwd worden. 
De jeugd en de ouders zullen mee helpen. Begin januari zal de officiële opening zijn. De 
woningbouwvereniging de zaligheden, de gemeente wordt verzocht een juiste datum 
daarvoor mede te bepalen. De verlichting van de Margrietlaan zal nog meegenomen 
worden in de laatste plannen van de gemeente van dit jaar. Voor het Groesveld is nog 
overleg gaande tussen Buroblad en de bewoners. Het is jammer dat van de gemeente op 
de bijeenkomst van de presentatie van de plannen van Buroblad  niemand van de 
gemeente aanwezig was die het bestaande beleid kon toelichten. Dit is niet de taak van 
Leefbaar Wintelre. Op de daar overgaande mail is nog niet van officiële zijde gereageerd. 



Sprekend over beantwoording van mails bij afwezigheid wordt opgemerkt dat bij 
afwezigheid in verband met vakantie of een andere langere periode oplossingen moeten 
worden gezocht om dit door collega´s binnen een bepaalde afdeling te laten afhandelen.  
BOW: de commissie van wijzen komt tot de conclusie dat het bestaande overleg overeind 
moet blijven en dat daar unanieme besluitvorming moet plaatsvinden. De commissie 
Albers  laat  40.000 extra vluchten toe. Dit zijn hoofdzakelijk vakantiechartervluchten in 
de weekends en nachtvluchten. De Kamer is het eens met Albers en naar verder 
bestuurlijk draagvlak wordt gezocht. Het BOW wil een eensluidende stem naar Den Haag 
laten horen. De bestaande regeling kan vernieuwd worden met meer bewegingen maar dan 
met meer zakelijk verkeer in plaats van vakantieverkeer. BOW mag opnieuw gaan praten 
met Globe. Mogelijk kan dan een eensgezind standpunt worden bereikt dat ingebed kan 
worden in de in 2015 veranderende verordeningen in de wet. Dan zullen we wel rekening 
moeten houden met meer vliegbewegingen. Bestuurders geven nu wel tegengas. Het 
geluid wordt door ons wel als belangrijk gezien maar zeker nog belangrijker is natuurlijk 
de uitstoot van alles wat niet zichtbaar is.  
Nieuwe Leden: tijdens een dop vergadering zal formeel nog eens gevraagd worden aan de 
werkgroep leden zich aan te melden voor Leefbaar Wintelre. Deze leden kunnen dan ook 
in de gaten houden of hetgeen in het dop besproken is ook wordt uitgevoerd. De indruk 
bestaat dat een aantal leden belangstelling heeft. 
Kleine Kernen:  de actie van de dorpenderby is bij het bestuur van de Heiligenhoek 
aangekaart met betrekking tot de verfraaiing van de Kloosterstraat. Uit de door hen 
gehouden enquête is te weinig belangstelling gebleken. Wij kunnen wel zaken aankaarten 
maar de mensen moeten dit zelf willen. Andere projecten worden op dit moment niet 
gezien. Ongetwijfeld komt er wel weer een actiemoment 
Zorg in Wintelre: hier zijn geen nieuwe ontwikkelingen.  

5. Wat verder ter tafel komt: op de vraag vanuit de gemeente om een voordracht voor de 
speld van verdienste zal een voordracht worden gedaan. Henk zal de naam melden. De 
motivatie zal daarna uitgebreider worden gedaan. Unaniem is men het eens met de 
voordracht. 
Mark Kapteijns is bezig met een film over de 100 jarige Rabobank. Een mogelijk 
filmpunt is de boerderij van van der Sangen. Het eerste (keuken)kantoor van onze bank en 
woonhuis van de tweede kassier-directeur. 

6. Stukje voor Blaaike: hierin wordt  voorrang gegeven aan het Dop. Wel zal het artikeltje 
zoals dat wellicht in het ED komt over het pannaveldje doorgestuurd worden om te 
plaatsen. 

7. Rondvraag: Of Leefbaar Wintelre in de gemeentegids is opgenomen is nog niet duidelijk. 
Dit wordt nog nagegaan. 
Is bij de gemeente bekend dat de geluidsmetinginstrumentarium van het vliegveld in de 
buurt van het Panna(veldje) is geplaatst. Verder is de vraag of er al metingen gedaan 
worden. 
Op 15 januari is er een evaluatieoverleg over de bibliotheekvoorziening. Op kempkeshof 
is niet iedereen gelukkig met de situatie. De kinderen blijken niet zonder begeleiding te 
kunnen. Verder zijn er voor ouderen geen voorzieningen terwijl juist deze wel waren 
toegezegd. Voorgesteld wordt om tijdschriften op kempkeshof op een leestafel in de 
bibliotheekhoek te leggen. 

8. Volgende vergaderingen: de volgende vergadering is op 15 januari a.s. 
Het verdere vergaderschema wordt alsvolgt vastgelegd: 17 februari, 18 maart, 16 april, 18 
mei, 16 juni en 15 juli. 
Op 20 januari is de dorpsbijeenkomst betreffende het dorpsontwikkelingsplan. 



Op 16 februari is de informatieavond over de multifunctionele accommodatie De 
Rosdoek. 
Op 11 januari is de nieuwjaarsbijeenkomst met medewerking van de fanfare en tijdens 
deze bijeenkomst wordt de Rabobank Verenigingsprijs uitgereikt. 
De nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente is op 5 januari aanvang 17.30. 

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

notulist, (26-12-2008). 


