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Leefbaar Wintelre. 
Verslag van de vergadering van de werkgroep Leefbaar Wintelre gehouden op 18 maart 
2009. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Fr. Coppelmans,  T. van Gestel,  H. v.d. Heijden,  G. Schenning, E. van Gestel, F. 
v.d Velden en J. Heuveling 
Afwezig: (met bericht) M. Voermans, T. Spanjers, H. van Ham en W. Wilting 
Kopie verslag aan: H. Lunenburg, M. Voermans, J. van Ham, P. Bertens,  
                                 Rabobank Oerle-Wintelre  
 
1/ Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
 
2/ Notulen vergadering 17 februari 2009. 
    Onder punt 3 wordt het concept gewijzigd en de naam veranderd in door inwoner van de  
    Akkerweg. 
    En de Aktie onder punt l zijnde een foto van het bankje is inmiddels door Guido  
    uitgevoerd. 
    Hierna worden de notulen vastgesteld. 
3/ Ingekomen stukken. 
a/ Brief van de gemeente van 3 maart met daarin de aankondiging van erkenning van de  
    Stichting Leefbaar Wintelre. 
b/ Agendapunten voor het overleg met B&W op 23 maart. Ervaringen overleg met B&W.   
    aandacht wordt gevraagd voor de ervaringen opzet IDOP, hoe hiermee verder te werken.  
    De reactie op de stellingen van 24 maart. Hoe zijn deze tot stand gekomen en een  
    inhoudelijke bespreking daarvan. Verder het dorpsplein en de MFA en het item verkeer. 
    Meteen wordt al opgemerkt dat de situatie in de Kloosterstraat met betrekking tot het  
    vrachtverkeer nog niet geheel goed geregeld is. 
c/ Met betrekking tot het Blauw groen Stimuleringskader kan gemeld worden dat Erik zitting  
    zal nemen in de werkgroep. 
4/ Voortgang lopende zaken. 
a/ Het Integraal Dorpsontwikkelings Plan Een aantal Dop leden heeft aangegeven dat men  
    betrokken wil blijven bij de uitvoering van de plannen. Op 16 april zullen ze allemaal  
    uitgenodigd worden om dit  verder af te spreken. Zie hiervoor onder punt 5 van de agenda.  
    Met betrekking tot een opmerking van een Dop lid over het Verlengde Aangelag is in een  
    gesprek gebleken dat de reactie bedoeld was als waarschuwing dat het DOP rapport niet  
    gebruikt dient te worden om gemeentelijke plannen te regelen zonder nader overleg.   
b/ Gemeenschapshuis MFA de Rosdoek 
    Bouwvergunning is  aangevraagd en ligt ter inzage. Vanavond is er nog een bijeenkomst  
    geweest met informatie over het inbrengen van palen al fundering doormiddel van boren in  
    plaats van heien. Dit vooral ter informatie naar de buurt toe. Verhuiswerkzaamheden voor  
   de school zijn tegen eind maart gepland.      
c/ Klankbordgroep inrichting Dorpsplein  Het eindrapport van de projectgroep blijft reacties  
    oproepen. Van gemeentewege en school worden er toch vergaande maatregelen  
    aangekondigd om overlast te voorkomen of te verhelpen. Er zijn nog verdere gesprekken  
    nodig om tot een goede oplossing te komen. 
    Met betrekking tot de verkeersituatie van de Kerkstraat worden nog voorstellen van de  
    gemeente verwacht. Er is gesproken over een slinger in de weg. Vooraan een drempel. Ook  
    flexibele drempels in de Slijkdijk zijn aangegeven. En uiteraard gelijkwaardige kruisingen. 
d/ Bouw woningen: er is een afspraak gemaakt met de SIR om nadere informatie van hen te  
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    krijgen. Verder zijn er geen ontwikkelingen bekend..         
e/ Verkeer :Zoals al eerder gemeld is de Kerkstraat besproken. Er wordt gemeld dat er een  
   ANWB bord is geplaatst bij het Rouwven met verwijzing naar Eindhoven Airport. De  
   vermelding Veldhoven en Eindhoven die door ons gevraagd was ontbreekt nog. De 60 km  
   aanduiding bij de Hut vanuit Oirschot ontbreekt nog. Ook de aanduiding bij zandpaden is  
   nog niet overal gerealiseerd. 
f/ BOW, De bijeenkomst die door de PVDA/GroenLinks over het vliegveld heeft gehouden  
    heeft duidelijk gemaakt dat de militairen de grootste bedreiging blijven vormen. Positief is  
    nu wel dat ze mee aan tafel zitten. De mening van de aanwezigen was dat er een goede  
    uitleg is gegeven over de situatie. Verder is aan de gemeente wel duidelijk gemaakt dat  
    meepraten beter is dan de hakken in het zand zetten.  De zogenaamde compensatie moet er  
    ook in Wintelre komen net als dat in Eindhoven gebeurd. 
g/ Nieuwe leden: Addie Franssen heeft aangegeven belangstelling te hebben. Zij zal de  
    komende vergadering genodigd worden.  
h/ Kleine Kernen: op 15 april zal Guido de jaarbijeenkomst bijwonen. Ook anderen kunnen  
    zich zelf hiervoor opgegeven. Wel aan elkaar doorgeven in verband met samenrijden. 
i/ Zorg in Wintelre: het begin wordt gemaakt met een groep vanuit het DOP. 
j/ Speelruimte: er is momenteel niets te melden.. 
5/ Wat verder ter tafel komt. 
a/ Bas Joosten zal op 16 april een toelichting geven over het tot standkomen van het komplan  
    van Wintelre en de rol die leefbaar Wintelre daarin kan spelen.. 
b/ De bewegwijzering in het buitengebied betreft momenteel alleen de recreatie. Voor het  
    binnengebied komt een aangepaste bewegwijzering. De bordjes zoals die in Vessem  
    momenteel geplaatst zijn worden veranderd. Ze krijgen grotere letters en een andere  
    kleurencombinatie. 
c/ Aan de Aktie Kern met Pit kan nog deelgenomen worden tot 1 mei 2009. Gedacht wordt  
    aan bankjes om uit te rusten. Via de recreatie groep zal Erik hierop actie ondernemen.  
    Verder wordt nog genoemd het veldje bij meester van Loon. Naast de bankjes wordt ook  
    gedacht aan picknick tafels en het plaatsen van afvalbakken. Ook een jaarlijkse  
    schoonmaakactie kan overwogen worden.      
d/ De werkwijze van Leefbaar Wintelre zal op 1 april besproken worden  door Guido,  
    Francien, Jan en Wim. Al wel worden groepen geformeerd met daarbij de trekkers. 
    Verkeer en vervoer: Henk van der Heijden en Frans van der Velden 
    Recreatie en speelruimte: Erik van Gestel,  
    SociaalKlimaat en Zorg: Guido Schenning 
    Wonen: Jan Heuveling en Tonnie van Gestel 
    Ondernemingen: Frans van der Velden en Francien Coppelmans 
    Wim Wilting en Henk van Ham zullen gevraagd worden voor Recreatie en speelruimte, To  
    Spanjers voor Sociaal Klimaat en Zorg 
    Tijdens de DOP bespreking op 2 maart hebben zich verder aangemeld voor Verkeer Karin  
    van Esch en Gertjan Houben. Voor wonen Anny van Asten en Martien van Mol. Voor zorg  
    Riny Reniers en Martien van Mol. Ook Maja Geven heeft aangegeven hierbij betrokken te  
    willen worden. En voor recreatie is Karin van Esch ook geïnteresseerd. 
    Mogelijk sluiten zich nog Andere personen aan. Deze mensen worden in iedergeval  
    genodigd op onze vergadering van 16 april. 
  6/ Stukje voor het Blaaike.  
      Na 16 april zullen we een stukje publiceren over het vervolg van het DOP.  
  7/ Rondvraag 
Naar aanleiding van de Dorpen Derby kan iedereen een stem uitbrengen bij nu nog 
initiatieven buiten Wintelre. 
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De tien geboden van Eindhoven Airport komen in het Blaaike. Een ieder kan naar believen 
daarop reageren. 
Met betrekking tot de speelplaats kan gemeld worden dat het standpunt van leefbaar wintelre 
is: We hebben als standpunt dat we niet voor en niet tegen de geplande plaats zijn. Wel staan 
we het open karakter voor. 
Aandacht wordt nog gevraagd voor de palen van de wandelroute bij het beginpunt De 
ROSDOEK. Door de bouw komen deze palen uit het zicht. Verplaatsing naar voren is 
noodzakelijk. 
 
De agenda voor 16 april zal luiden: 
1. Uiteenzetting Bas Joosten over komplan Wintelre 
2. Vorming groepen 
3. Rondvraag.    

 
Doordat deze notulen niet op de agenda staan van 16 april is afgesproken dat aan- 
opmerkingen digitaal zullen worden aangemeld. 

 
 
Volgende bespreking: Donderdag 16 april 20.00 uur   

 
Hierna wordt de vergadering gesloten. 
Notulist.  
 
 
  


