
 - 1 - 

Leefbaar Wintelre. 
Verslag van de vergadering van de werkgroep Leefbaar Wintelre gehouden op 16 september 
2009. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: T. Spanjers,  T. van Gestel, M. Voermans, H. v.d. Heijden,  G. Schenning, Fr. Van 
de Velden,  J. Luttikhold en J. Heuveling 
Afwezig: (met bericht) Fr Coppelmans, A. Franssen, W.Wilting en H. van Ham. 
Aanwezig van de DopWerkgroep: E. Leermakers, R. Reniers, K van Esch, Th. Van Loon en 
K. Veraa. 
Afwezig: (met bericht) M.Geven 
Kopie verslag aan: H. Lunenburg, M. Voermans, J. van Ham, P. Bertens,  
                                 Rabobank Oerle-Wintelre  
 

1/ Opening 
In verband met de verhindering van Francien treedt Henk op als voorzitter. De voorzitter 
opent de vergadering met een bijzonder welkom aan de DOP werkgroepleden en Kees Veraa 
die het agendapunt betreffende het Dop voor zijn rekening zal nemen. 
2/ 3/4 Toelichting Uitvoeringsprogramma DOP, de invloed daarop en vervolgafspraken: 
Kees Veraa reikt het uitvoeringsprogramma gedateerd 27 augustus 2009 uit. Dit is de 
uitwerking van het raadsbesluit van 7 juli 2009. Dit programma is met het verzoek om 
subsidie verzonden naar de provincie die op 22 september daar een beslissing over zal nemen. 
Zoals de bedoeling van het DOP moet de uitvoering ook een coproductie worden van de 
inwoners en de gemeente. Kees Veraa en Mariëlle bewaken aan de kant van de gemeente dat 
zaken ook doorgaan en opgepakt worden. Van de kant van de inwoners zijn de gevormde 
werkgroepen voor de uitvoering belangrijk. Afgesproken wordt dat in de periode van 1 
oktober tot 20 oktober alle werkgroepen afzonderlijk hun onderdeel van het 
uitvoeringsprogramma zullen bespreken samen met Kees Veraa. Op 22 oktober is de 
jaarlijkse dorpsvergadering van Leefbaar Wintelre gepland. Die avond zal met als leidraad het 
Dop verantwoording worden gegeven over de werkzaamheden van het afgelopen jaar. 
Daarbij zullen de werkgroepen in de toekomst middels voortgangsrapportages de vorderingen 
melden. 
Er zal een actuele lijst gemaakt en verspreid worden van de gevormde werkgroepen. Ook de 
website betreffende de Stichting Leefbaar Wintelre zal daarop aangepast worden. 
Voor de zorggroep wordt alvast voorlopig 7 oktober tussen 15.00 en 17.00 uur gepland. 
Contact met Steensel, de heer van der Krieken, met betrekking tot zorg wordt aanbevolen. 
Voor de verdere afspraken gaat de voorkeur van Kees uit naar dinsdag of donderdag en aan 
het eind van de middag. Maar hij schikt zich naar andere momenten. 
Tot slot van dit agendapunt geeft een ieder aan zich in te willen zetten voor de uitvoering van 
de voorliggende plannen. Maar ook wil men zich niet beperken tot het voorliggende 
programma maar ook aandacht blijven besteden aan het totale opgestelde 
dorpsontwikkelingsplan. 
5/6 Afsluiting eerste deel vergadering, en opening tweede deel: 
Het eerste deel van de vergadering wordt hierna gesloten. Enkele Dop leden maken gebruik 
van de mogelijkheid ook de regulaire vergadering van Leefbaar Wintelre bij te wonen. 
7/ Notulen 16 juni en 15 juli: 
De notulen van beide vergaderingen worden onveranderd vastgesteld. 
Naar aanleiding van de notulen wordt een mail toegezegd over het plaatsen van spandoeken 
en dergelijke zaken. Het spandoek over de 35000 vliegbewegingen is nog aanleiding om 
belangenverstrengeling aan te kaarten. Voor ons is het enkel een uiting van bezorgdheid over 
de leefbaarheid zonder ons met politiek of andere belangen te bemoeien. 
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Met betrekking tot het GSM gebeuren is er op gemeentelijk niveau overleg geweest. Op korte 
termijn komt hier een verslag van. 
8/ bezoek burgemeester op 8 oktober: 
Als onderwerp kan dienen de dienstverlening door de gemeente en de ervaring die de 
inwoners daarmee hebben. Ook de communicatie zowel schriftelijk als mondeling maakt daar 
deel van uit. De opmerking dat op het bonnetje aan de gemeentebalie staat dat er twee 
loketten open zijn is storend als er in de praktijk maar een open is terwijl er toch meer 
medewerkers op hun plaats zitten of rondlopen. 
Ook wordt opgemerkt dat het web nog problemen geeft. Aangegeven wordt dat dit gemeld 
dient te worden dan kan men er iets aan doen. Die bereidheid is er. Met name was er nog een 
probleem met het inzien van bestemmingplannen na de uiteenzetting daarover in Bergeijk. 
Bij het bezoek willen we de bouwlocatie van het Gilde bezoeken en de nieuwe 
multifunctionele accommodatie. 
In het interview willen we aandacht besteden aan de Zorg. Verder hoe wordt omgegaan met 
de bezuinigingen met name gedoeld dan op subsidieregelingen. 
Hoe staat het met de woningbouw activiteiten met name gedoeld op de vergrijzing die in 
Eersel groter is dan in de omliggende gemeenten volgens Horizonline.nl. 
Hoe wordt omgegaan met de ontstane achterstand van de afgelopen jaren gemeentelijk tussen 
2000 en 2005 voor Wintelre nog veel verder weg. Wat heeft het een en ander voor gevolgen 
voor de vergrijzing en welke gevolgen zijn er voor de Leefbaarheid. 
Het zou goed zijn om een goede gespreksleider te hebben bij het geplande interview. Het 
bezoek zal worden aangekondigd in het Blaaike waarbij ook iedereen wordt uitgenodigd. Ook 
zullen de verenigingen nog apart worden aangeschreven. 
Vanaf half acht zullen de mensen ontvangen worden met koffie. Om acht uur begint het 
interview gedeelte tot negen uur. Hierna is er tot tien uur een informeel gedeelte met een 
drankje. Mariëlle zal niet aanwezig zijn hiervoor komt Nickey Fischer, communicatie 
medewerkster van de gemeente. 
9/ Dorpsvergadering 22 oktober: 
Duidelijk zal worden gemaakt wat de doelstelling van Leefbaar Wintelre is. Hoe de 
werkwijze is. Hoe men lid kan worden.  Als leidraad van de vergadering zullen de vier 
werkgroepen hun dop onderwerpen presenteren. De agenda en de aankondiging zullen in het 
Blaaike geplaatst worden. 
10/ Voortgang lopende zaken.  
a. Het Integraal Dorpsontwikkelings Plan.  
Zie hiervoor het verslag onder punt 2. 
b. Gemeenschapshuis MFA de Rosdoek 
Iedereen kan de vorderingen zien. 
c. Klankbordgroep inrichting Dorpsplein.  
Geen nieuwe ontwikkelingen. 
d. Bouw woningen 
De plannen voor de Koemeersdijk liggen ter besluit bij de Raad. Op 15 september komen ze 
in de commissie en op 29 september wordt besloten. Gewezen wordt nog op het 
energievraagstuk. Hier zijn mogelijkheden om in het plan gezamenlijk plannen te maken. Na 
deze besluitvorming zal er weer overleg zijn over de werkelijke uitvoering. Verder zullen de 
overige in het DOP genoemde locaties niet uit het oog verloren worden. 
e. Verkeer  
Het verslag van de voorjaarsbijeenkomst op te stellen door de heer Smulders zal spoedig 
worden verstrekt. 
In het uitvoeringsprogramma dop wordt nog gewezen op het voetpad in de Pastoor van der 
Heijdenstraat. Dit zal bekeken worden.  
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f. BOW 
Buiten de opmerkingen over het spandoek genoemd onder 7  wordt opgemerkt dat 
beslissingen andermaal zijn uitgesteld. Er is toch meer tegenspraak dan men verwacht heeft. 
De heer Albers heeft aangegeven meer tijd nodig te hebben. De Raad van State heeft ook 
defensie huiswerk bezorgd. Aangegeven wordt dat er op maandag 23 november in Steensel 
een informatieavond wordt georganiseerd over het thema hoe Eindhoven Airport werkt aan 
het voorkomen van geluidsoverlast. Een keer de andere kant van het verhaal. Deze 
bijeenkomst is openbaar. Dus belangstellende zijn welkom. 
g. Nieuwe leden:  geen opmerkingen 
h. Kleine Kernen: op 29 oktober is er in Diessen weer de Dorpendag. Aan de Dopleden zal de 
uitnodiging ook verzonden worden. Aanmelding kan men zelf doen. 
i. Zorg in Wintelre 
De zorggroep is al drie keer bij elkaar geweest. Een enquête heeft men in principe klaar 
evenals een stukje voor het Blaaike. Men wacht even het overleg met Kees Veraa af op 7 
oktober om tot publicatie over te gaan. 
j. Speelruimte, recreatie. 
De bordjes om via de Kerkheide op het papegaaiencentrum te komen zijn niet juist. Men 
stuurt de mensen dan via een zandpad. Het Bordje dient via de Groenstraat naar de 
Roestenberg te gaan richting Oerle. Verder wordt medegedeeld dat met medewerking van de 
gemeente en vrijwilligers de schroeven van het pannaveldje weer aanwezig zijn. Ook is men 
bij de gemeente bezig met een evaluatie van het speelruimte beleid.  
Al eerder is een opmerking gemaakt over de jeugdwerker. Momenteel vraagt men zich af of 
er nog wel een is. Graag van Mariëlle een antwoord op de status hiervan. 
Voor de actie Kern met Pit is het plan ingediend. Een delegatie van de betreffende organisatie 
is op bezoek geweest. Nadere informatie is nog niet verkregen. 
11. Wat verder ter tafel komt. 
a. het komplan zal in oktober gereed zijn. In januari is het ontwerp ter inzage en in april volgt 
dan de vaststelling. Er komt een reactiemogelijkheid via de indiening van een zienswijze. 
Eventueel kan in oktober/november een toelichting op de plannen gegeven worden. Bas 
Joosten zal dit zo nodig regelen. Het een en ander wordt gepubliceerd. Men is wel voor een 
toelichtingsavond. 
Op 5 oktober is er de halfjaarlijkse bijeenkomst met B&W. Agendapunten zullen worden 
aangereikt van beide zijden. 
Er is gevraagd bij het bestuur van het gemeenschapshuis om de plasticverzamelzakken uit te 
delen/af te halen in plaats van op het gemeentehuis. Het gemeenschapshuis wil dit mede 
verzorgen. 
De mogelijkheid bestaat om een persoon voor te dragen voor de gemeentelijke speld van 
verdienste. Als men daar iemand voor voor wil dragen kan dat nu. 
De volgende vergadering is op 22 oktober aanstaande. 
Hiermee besluit de voorzitter de vergadering met dank voor de inbreng. 
 
notulist.  
 
 
  


