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Leefbaar Wintelre. 
Verslag van de vergadering van de werkgroep Leefbaar Wintelre gehouden op 16 juni 2009. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Fr. Coppelmans,  T. Spanjers,  T. van Gestel,  H. v.d. Heijden,  G. Schenning, Fr. 
Van der Velden, M.Voermans,  A. Franssen, J. Luttikhold, A. van Asten, K. van Es en J. 
Heuveling 
Afwezig: (met bericht)  H. van Ham, G. Houben, E. van Gestel, M.Geven, E. Leermakers 
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. In het bijzonder een 
welkom aan de leden van het Dorpsontwikkelingsplan omdat de behandeling van dit plan in 
de gemeenteraad aanstaande is. 
2. Integraal Dorpsontwikkelingsplan 
Aan de hand van de kadernotitie Dorpsontwikkelingsplan Wintelre wordt dit onderwerp 
uitvoerig behandeld. Onderstaand het verslag hiervan. 
Leefbaar Wintelre heeft samen met mensen uit de DOP-groep de kadernotitie besproken 
en heeft de volgende op- en aanmerkingen genoteerd.  In een gesprek met wethouder 
Roeland van Hooff en Kees Veraa wordt uitleg gegeven waarom we punten toegevoegd 
hebben.  
Kadernotitie Dorpsontwikkelingsplan Wintelre  
De raad van de gemeente Eersel vraagt het college van B&W om in 2009 en 2010 actie te 
ondernemen met betrekking tot de volgende vijftien voorstellen uit het 
Dorpsontwikkelingsplan Wintelre: 
1. Verkeer en vervoer 
- Aanpak van onveilige situaties voor fietsers 
1.door de fietsoversteek bij het voetbalterrein (sportpark ‘De Meren’) te verbeteren (a4.)  
2. gelijkwaardigheid kruispunten in de bebouwde kom (a)  
3. de aansluiting van fietspad slikdijk tot aan de kruising mostheuvel verbeteren (a1) staat 
foutief op de kaart ingetekend ! en 
4. het wegdek van het fietspad langs de Biemeren te verbeteren (a7). 
- Aanpak van de snelheid in de dorpskern en op de invalswegen  
door de inwoners van Wintelre bewust te maken van de gevaren van een te hoge snelheid 
(b1), 
de snelheid op invalswegen te verlagen door een aangepaste inrichting en  het plaatsen van 
waarschuwingsborden (b2), en 
de entree’s vanuit buitengebied met 50, 60 of 80 km/uur naar de dorpskern met 50 en 30 
km/uur-zone te verbeteren, zodat automobilisten gevoelsmatig hun snelheid verlagen en 
fietsers een duidelijke plek op de weg krijgen (b3). 
- Vrachtverkeer uit kern weren 
door in overleg te treden met legerplaats Oirschot om lessen met vrachtwagens niet tijdens  
fietsspitsuren van de schoolgaande jeugd te laten plaats vinden (d1), en 
door de mogelijkheden te onderzoeken voor een “verbod voor doorgaande vrachtwagens” 
(d3). 
- Voetpaden 
 Voetpad aanleggen  in Pastoor v.d Heijdenstraat en het voetpad  in Kloosterstraat 
verbeteren. 
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2. Recreatie 
- Bevorderen van wandelen en fietsen in het buitengebied  
door meer banken en picknickplekken te plaatsen in het buitengebied en deze adequaat te 
onderhouden (a4), 
behoud en versterking van een aantrekkelijke groene omgeving rondom de dorpskern met 
speciale aandacht voor de wallen en het groen (a6),  
de verfraaiing van het landschap rondom de dorpskern uit te voeren als onderdeel van de  
Landinrichting Wintelre – Oerle (a7), en 
door de wandel- en fietsroutes goed te onderhouden en te voorzien van adequate 
bewegwijzering (a10). 
- De zandpaden rondom de dorpskern behouden   
door het aankopen van zandpaden en zorg te dragen voor onderhoud (c1), 
zandpaden aan te kopen en in te richten in het kader van de lopende landinrichting (c2), 
het zandpad  “Kreils pad” in ere te herstellen (c3), en 
de aanliggende houtwallen te handhaven en onderhouden en waar nodig in ere te herstellen 

(c4). 
- Het Ouw Meer behouden  
door de waterstand in het meer op peil te houden (e1). 
- Speelterreinen renoveren (g)  
Inwoners van Wintelre dragen bij aan de uitvoering van het speelbeleidsplan door actieve 
inzet.(g2) 
3.   Sociaal klimaat en zorg 
- Het onderzoeken van de mogelijkheden om de zorgvoorzieningen te verbeteren 
door een werkgroep Zorg op te richten die de mogelijkheden verder gaat uitwerken om 
hulpbehoevende inwoners zolang mogelijk in Wintelre te laten wonen(a2),  
mogelijkheden voor een zorgcoöperatie zoals bijvoorbeeld in Hoogeloon te onderzoeken a3), 
en 
te onderzoeken of voor de 24-uurs zorgalarmering hulp vanuit Wintelre zelf mogelijk is (a4). 
- De bibliotheekvoorziening verbeteren  
door de bibliotheekvoorziening voor kinderen van de basisschool(lagere school) in Wintelre 
in stand te houden en de mogelijkheid te onderzoeken om een bibliotheekvoorziening voor 
senioren te realiseren (b4). Hierbij hoort ook de realisatie van digitaal kosteloos boeken 
bestellen,  Volwassenen kunnen gebruik maken van bestaande bibliotheekvoorzieningen 
- De ( bouw van een)  Multifunctionele accommodatie  
(die ruimte te bieden) biedt ruimte en mogelijkheden aan activiteiten die een positieve 
bijdrage leveren aan het sociale klimaat in het dorp (d1). 
4.  Wonen 
- Het zorgen voor seniorenwoningen 
door een aantal woningen te bouwen in Wintelre volgens het principe van Geschikt Wonen in 
diverse prijsklassen (c1), en 
door een werkgroep “Bouwen voor de toekomst” op te richten waarin senioren en a.s. 
senioren de mogelijkheden onderzoeken om zich voor te bereiden op hun veranderende 
woonwensen (c3). 
- Het zorgen voor starterswoningen 
door een fors aantal starterswoningen te bouwen in diverse uitvoeringen en daarna jaarlijks 
naar behoefte starterswoningen te bouwen (d1). 
- Het zorgen voor woningen voor jonge mensen met beperkingen 
door te onderzoeken of er vraag is naar deze vorm van wonen en wat de gewenste vorm is 
(i1). 
- meerdere bouwlocaties benutten (b1 t/m 8) 
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Bij het nieuwe ontwerp van de structuurvisie worden meer locaties aangemerkt als 
zoekgebied (b 1t/m 8) Waar nu al mogelijk, medewerking tot ontwikkeling verlenen. 
- Het bevorderen van de duurzaamheid van woningen 
door een werkgroep op te richten waarin eigenaren en huurders van bestaande of nieuwe 
woningen in Wintelre samenwerken om hun woning energiezuinig te maken en om eventueel 
samen te werken in de aanleg van energiezuinige systemen (g1). Hierbij onderzoeken of het 
mogelijk is om aan te sluiten bij het landelijke programma “Meer met minder energie”. 
-2500 inwoners: Wij, leefbaar Wintelre en DOP-werkgroep, vinden het erg jammer dat het 
College de groei zoveel afzwakt. Binnen het gestelde aantal woningen heeft de gemeente 
voldoende mogelijkheden een keuze voor de kleine kernen te maken. 
5.  Ondernemingen en werkgelegenheid 
- Onderzoek kleinschalige bedrijfsruimten 
door te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een kleinschalig (In de opiniërende 
raadsvergadering) bedrijfsterrein in Wintelre om ruimte bieden aan startende ondernemers 
(a1).en door een snellere vergunningverlening (e1) 
Mondeling zullen deze bemerkingen nog voor de raadsvergadering besproken worden met de 
projectleider en de wethouder. 
3.Wat verder ter tafel komt. 
Gezien het tijdstip worden de overige agendapunten verschoven naar de volgende 
vergadering. 
4. Rondvraag 
Aandacht wordt gevraagd voor een nominatie voor de speld van verdienste. 
Verder wil de burgemeester in het najaar weer een bezoek brengen aan Wintelre. 
Het burgerjaarverslag wordt onder de aandacht gebracht. 
In september zal een informeel samenzijn worden georganiseerd. 
5. Volgende bespreking: woensdag 15 juli 20.00 uur   
 
Hierna wordt de vergadering gesloten. 
Notulist.  
 
 
  


