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Leefbaar Wintelre. 
Verslag van de vergadering van de werkgroep Leefbaar Wintelre gehouden op 18 mei 2009. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Fr. Coppelmans,  T. Spanjers,  T. van Gestel,  H. v.d. Heijden,  G. Schenning, E. 
van Gestel,  W. Wilting en J. Heuveling 
Afwezig: (met bericht) M. Voermans, F. v.d. Velden, A. Franssen en  H. van Ham. 
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 18 maart 2009. 
    De notulen worden onveranderd vastgesteld. 
    Ook het verslag van de bespreking met de DOP leden van 16 april wordt goedgekeurd. 
    Het verslag van de bijeenkomst met B&W van 23 maart wordt besproken. Enkele tekstuele  
    aanpassingen zijn al door Guido aan de gemeente gemeld. Vaststelling kan bij de  
    volgende bijeenkomst met B&W. Wel blijkt dat aan een aantal van toen gemaakte       
    opmerkingen gewerkt is en wordt. 
3/ Ingekomen stukken. 
a. Inrichtingsplan Wintelre-Oerle. De werkgroep recreatie heeft zich inmiddels hierover 
gebogen. In het Dorpsontwikkelingsplan staan een aantal opmerkingen over fiets en 
wandelpaden. Het DOP is volgens informatie niet bekend bij de inrichtingscommissie. De 
werkgroep recreatie zal een zienswijze indienen aan de hand van het DOP. Ook zullen zij 
plaatsen aangeven waar picknick-setjes geplaatst dienen te worden. Aandacht zal daarbij ook 
nog gegeven worden aan het behoud van de momenteel verpachte grond van de gemeente 
nabij het sportveld voor eventueel evenemententerrein of andere gemeenschappelijke 
invullingen. Ook zal gevraagd worden om een fietspad te situeren Koemeer-v.d. Bliek- De 
Hut zodat het dorp via het nieuwe plan makkelijk de recreatieve poort Den Hut met de 
speeltuin kan bereiken. De werkgroep Recreatie zal onder leiding van Erik zorgen dat de 
zienswijze tijdig wordt ingediend. 
b. Regie over eigen leven Tour de Brabant op 3 juni zal mogelijk door Guido bezocht worden.  
c. De voorlichtingsavond over de vrijwilligersverzekering is door Guido bezocht. Wij zullen 
ons aanmelden voor deze verzekering. 
d. Ondanks de brief van erkenning door de gemeente en de toezegging om 3500 euro te 
storten is dit nog niet gebeurd. We wachten nog tot het eind van deze maand. 
e. de brief van de gemeente over de inschrijving van de zilveren paraplu wordt voor 
kennisgeving aangenomen. 
f. Guido heeft gebruik gemaakt van de uitnodiging voor de Kempenlanddag. Goed tevreden 
en contacten gelegd die nog een vervolg krijgen. 
g. de uitnodiging op 26 mei betreffende de slimste woning zal zo mogelijk door Guido en Jan 
bezocht worden. 
4/ Voortgang lopende zaken. 
a/ Het Integraal Dorpsontwikkelings Plan De werkgroep recreatie is bij elkaar geweest. 
Hetgeen er is wil men behouden. Als actiepunt neemt men de wandel en fietspaden en daarbij 
het plaatsen van bakjes als rustpunt. Het een en ander is ook al verwoord onder het hoofd 
ingekomen stukken betreffende het inrichtingsplan Wintelre-Oerle. Men wil ook aandacht 
besteden aan het hoe en wat met de Oude Sacristie. Overleg is ook gepland met de gemeente 
over de aanpak van de groenvoorziening. Genoemd worden ook de verwijsbordjes, het 
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meerjarenplan van de speelterreinen, het museum van de zuster en verder de dop actiepunten. 
Men wil half juni weer nader overleg hierover. 
Met betrekking tot de werkgroep zorg is men aan het inventariseren waarna de groep 
binnenkort bij elkaar komt. 
Hetzelfde gebeurt momenteel met de groep wonen.  
Op 22 oktober is er een totaal bijeenkomst gepland van Leefbaar Wintelre met alle 
werkgroepen.       
b. Gemeenschapshuis MFA de Rosdoek 
    Men is begonnen. De sloop is klaar en de bouwput is zover. Komende week worden de 
palen geboord en gestort. Voor de bouwvak moeten de contouren en de constructie zichtbaar 
zijn. De meeste knelpunten zijn opgelost.      
c. Klankbordgroep inrichting Dorpsplein. Er zou nog nader overleg plaatsvinden over de 
definitieve invulling. Daar is verder nog niets van bekend. De aandacht ligt nu bij de bouw 
zelf en de tijdelijke voorzieningen. 
d. Bouw woningen: Nadat er meer duidelijkheid is over de huidige stand van zaken zal de 
werkgroep bijeen geroepen worden. Mogelijk wordt dan ook de SIR groep gevraagd om 
uitleg te geven over hun werkwijze en hun mogelijkheden om gelijkgezinden samen te laten 
werken aan een goede woonvoorziening.         
e.  Verkeer : het verslag van de laatste bijeenkomst zou worden opgesteld door Jan Smulders. 
Dit is nog niet ontvangen. Aandacht wordt gevraagd voor toenemend vrachtverkeer dat door 
de Kloosterstraat komt. Het bord heeft geen effect lijkt wel. De ontwikkeling in Vessem bij de 
Stroomkesberg waar bij een 60 km zone weer een voorrangskruising komt doet de verwarring 
toenemen lijkt ons. In dit seizoen moeten we weer aandacht vragen voor het snoeien van de 
bomen.  
f. BOW: De vertegenwoordiging van Eersel bij de Alderstafel is geregeld. De berichten vanuit 
de Raad van Staten geven enige hoop dat met name defensie reserveruimte in zal moeten 
leveren. Aandacht wordt gevraagd voor de actie van Son en Breugel die zelfstandig de fijnstof 
gaan meten. De mogelijkheid zal nagevraagd worden of zoiets bij ons ook zou kunnen. Nu 
gaat nog alle aandacht uit naar het geluid. Het stof is zo mogelijk waarschijnlijk nog erger. 
g. Nieuwe leden: Addie Franssen treedt toe. Door omstandigheden kan ze vandaag niet 
aanwezig zijn.  
h. Kleine Kernen:  geen mededelingen 
i. Zorg in Wintelre: Guido gaat hiermee verder via de dop werkgroep. 
j. Speelruimte: wat de picknickplaatsen betreft is onze suggestie hierover ingestuurd als Kern 
waar Pit in zit.  
Met betrekking tot het speelveldje Aangelag is hier te vragen om ook een picknickset te 
plaatsen. De jeugd maakt nu gebruik van de omheining van het Pannaveldje om op te gaan 
zitten. Dit is daar niet voor gemaakt. Wim zal daarvoor een verzoek doen bij de gemeente. 
Het speelveldje bij het Groesveld is ingericht volgens het plan van de gemeente en door de 
gemeente. In dit kader wordt nog opgemerkt dat het niet prettig is dat ons aanspreekpunt bij 
de gemeente zolang weg is. 
5/ Wat verder ter tafel komt. 
a. Het nieuwe Komplan, waar overigens nog geen verdere zaken over bekend zijn na de uitleg 
van Bas Joosten op 16 april, zal de aandacht blijven vragen. Als het er is moeten we erbij zijn.   
b. De werkwijze van Leefbaar Wintelre is besproken. Er zal een rooster van aftreden worden 
opgesteld. Het dagelijks bestuur zal een voorzet doen. De planning en de begroting zullen 
worden opgesteld voor het jaar 2009.  Besloten wordt hier om noodzakelijke kilometer te 
vergoeden tegen 0,19 cent. Verder zal elk bestuurslid 15 euro op jaarbasis ontvangen om 
kosten op te vangen. Huur enzovoort is volgens de daarvoor te ontvangen rekening. 
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Als plaatsvervangend voorzitter wordt Erik van Gestel benoemd en als plaatsvervangend 
secretaris Henk van der Heijden. 
Openbare vergaderingen zullen er minimaal twee zijn. Voor dit jaar beschouwen we de Dop 
bijeenkomst als een openbare vergadering.  Op 23 november wordt onze tweede Algemene 
Vergadering voor 2009 gepland. 
De nog komende vergaderdata dit jaar zijn: 
16 juni, 15 juli, 1 september,  
22 oktober samen met alle werkgroepen 
9 november  
23 november Algemene Vergadering, Alle inwoners genodigd. 
In september wordt een gezellig samenzijn georganiseerd. 
Er wordt een e-mailadres georganiseerd. Er wordt een archiveringssysteem opgesteld. 
Wim zal voor deze zaken zorgen. 
6. Stukje voor het Blaaike.  
     Dit Blaaike wordt iets vermeld over het Komplan. 
Komend Blaaike zal de Meld- en herstellijn nog eens genoemd worden.  
Ook zal gemeld worden dat er een zienswijze ingediend kan worden betreffende het 
inrichtingsplan Wintelre-Oerle. 
De melding van de formele status als stichting van Leefbaar Wintelre zal gemeld worden als 
er duidelijkheid is over het Logo. 
7. Rondvraag 
Naar aanleiding van het artikel over de BUURTZORG zal de werkgroep zorg hier aandacht 
aanbesteden. Informatie over zorg en dergelijke kan gevraagd worden bij Trudy Vanhoef. 
Volgens de Hint wordt wat B&W wil uitvoeren van het DOP plan op 9 juni voorgelegd aan de 
Raad. We zullen het betreffende stuk opvragen zodat ook wij en de overige Dop leden hier 
kennis van kunnen nemen. 
Via via is vernomen dat de dagopvang voor ouderen welke wekelijks via het GOW wordt 
georganiseerd een stijging van bijdrage gaat vergen van 5 euro naar 15 euro en later naar 
17,50 euro. Het hoe en wat zal worden nagevraagd om te bezien of wij daar een rol hebben en 
zo ja wat de te nemen stappen zijn. 
Melding wordt ervan gemaakt dat de Rode wandelroute mankementen vertoont. Deze zullen 
gemeld worden bij de meld- en herstellijn. 
8. Volgende bespreking: Diensdag 16 juni 20.00 uur   
 
Hierna wordt de vergadering gesloten. 
Notulist.  
 
 
  


