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Verslag van de vergadering van de werkgroep Leefbaar Wintelre gehouden op 21 november 
2007. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Fr. Coppelmans,  T. Spanjers, H. v.d. Heijden, W. Wilting, G. Schenning, T. van 
Gestel, E. van Gestel, H. van Ham en J. Heuveling. 
Afwezig: (met bericht) H. Lunenburg en Fr. van der Velden.  
Kopie verslag aan: M. Voermans, J. van Ham, P. Bertens, Rabobank Oerle-Wintelre. 

1. De voorzitter heet iedereen welkom en opent daarmee de vergadering. Voorafgaande aan 
deze vergadering heeft een interview plaatsgevonden met Martin van Rooij die in opdracht 
van de gemeente een artikel zal schrijven over de dorpsraden in de gemeente Eersel en de 
Werkgroep Leefbaar Wintelre. Begin december zal plaatsing in de Hint gebeuren met foto 
van de aanwezigen van de werkgroep. 

2. De notulen van de vergadering van 18 oktober worden goedgekeurd. Datzelfde gebeurt met 
het eigen verslag van de vergadering met B&W  van 31 oktober. 
De notulen van de bijeenkomst van 19 september worden wederom verschoven naar de 
volgende vergadering. 

3. Ingekomen stukken:  aan de uitnodiging voor het bijwonen van de afscheidsreceptie van 
onze burgemeester op 13 december zal gehoor gegeven worden. Henk van der Heijden en 
Henk van Ham, Erik van Gestel en Jan Heuveling zullen daar naar toe gaan. 
Aan de uitnodiging tot bijwonen van de dorpendag op 29 november zal gehoor worden 
gegeven in de personen van Francien Coppelmans en Guido Schenning. 
Ook aan de leefbaarheidsprijs 2007 zal aandacht besteed worden. Genoemd wordt in dit 
verband plaatsing van een extra AED, bijdrage aan de Torenfeesten in 2008 en realisering 
van het trapveldje voor en met de jeugd. Voor dit laatste wordt gekozen. Wim zal in 
overleg met de jongeren een plan opstellen en de aanvrage verzorgen. De jongeren- 
opbouwwerker Marcelino zal daarbij ook ingeschakeld worden. 
Het vorig jaar is door de Stichting Dorpsfeesten Wintelre het idee van een website voor 
Wintelre beloond. Met de nodige vertraging zal de site naar verwachting in januari 
operationeel zijn. De site is in bewerking al bereikbaar onder www.wintelre.info. 
Over de definitieve invulling en het beheer komt nog een bijeenkomst met de deelnemende 
verenigingen. De werkgroep Leefbaar Wintelre krijgt daar ook haar plaats. 

4. Voortgang lopende zaken: 
Gemeenschapshuis:  B&W heeft het voorstel zoals dat is geformuleerd goedgekeurd en 
legt dit voor aan de Raad. Het verzoek om het podium hoger te maken dan 6 meter is 
daarbij afgewezen. Dit wordt overigens wel aan de Raad gemeld zodat deze alsnog positief 
kan beslissen. Op 27 november komt het voorstel in de kadercommissie. Op 18 december 
is dan de beslissende raadsvergadering. Vanuit de vergadering wordt toch gewezen op de 
benodigde functionaliteit van het podium en de daarbij horende hoogte. Ook het 
waarschijnlijk inleveren van de eigendom wordt vanuit de vergadering met enige zorg 
ontvangen. Zeker nu de bedoeling is dit door te schuiven naar derden. De mededeling dat 
de regierol toch bij de gemeente blijft kan niet bij iedereen de zorg wegnemen. Maar 
uiteindelijk worden de plannen positief ontvangen. 
Bouw woningen: op 4 december is er een afspraak met de wethouder en de betreffende 
ambtenaren. Henk en Jan zullen hierbij namens Leefbaar Wintelre aanwezig zijn. Naast de 
enquête wordt vanuit de vergadering aangegeven aandacht te hebben voor de situatie bij `t-



Centrum en de bouwmogelijkheden aldaar. Het plan Van Maanen is volgens de krant van 
vandaag goedgekeurd. Wat zijn de mogelijkheden van het zogenaamde verlengde 
Aangelag plan op dit moment. Hoe is de stand van zaken met betrekking tot het Koemeer. 
Is er met de Zaligheden contact geweest over Kempkeshof met betrekking tot aanpassingen 
tot meer zorg in het dorp of  de mogelijkheid om langer in het eigen dorp te kunnen blijven 
wonen. Het betrekken hierbij van de twee in de buurt liggende seniorenwoningen is 
destijds ook ter sprake geweest. 
Verkeer:  Vandaag zou volgens Mariëlle een bericht komen over enkele data om overleg te 
hebben met de wethouder Jos Heezemans en de heer Jan Smulders. Deze data zullen 
waarschijnlijk dus morgen komen. Met betrekking tot D´n Draai wordt nu opgemerkt dat 
het in ieder geval een verbetering is voor de fietsers. Ook het autoverkeer wordt beter 
gestuurd. Het is vooral voor de mensen die de oude situatie gewend zijn een behoorlijke 
omschakeling maar dat is elke verandering. Aandacht wordt gevraagd voor de 
oversteekplaats voor voetgangers. Dit is nog onduidelijk. Het sluit ook niet helemaal aan 
bij het voetpad. In de evaluatie zal daar aandacht aan besteed worden. 
Verder wordt opgemerkt dat de weg al aan het verzakken is. Op zich is dat niet 
ongebruikelijk maar het waterputje komt daardoor wel gevaarlijk hoog te liggen. Henk zal 
dit melden bij de herstellijn. 
Het bord bij de Biemeren is tot ieders tevredenheid verplaatst. Fietsers en auto´s kunnen 
elkaar weer zien. 
BOW: over het algemeen wordt de geluidsoverlast als wel meevallen gekwalificeerd. 
Hierbij is er wel verschil tussen het Dorp en de Biemeren-Groenstraat. En de meeste van 
de aanwezigen hebben de oude situatie nog meegemaakt. Ten opzichte van toen is het nu 
stil. Wel wordt gewezen op de uitstoot van allerlei zaken. Deze wordt steeds groter en op 
termijn wordt deze verdubbeld. In het rapport wordt er maar vanuit gegaan dat dit normaal 
is. Als werkgroep Leefbaar Wintelre willen en kunnen we ons daar niet echt intensief mee 
bezig houden. We zullen de zaken kritisch volgen en daar waar mogelijk opmerkingen 
plaatsen. Die opmerkingen moeten dan voor de beleidsmensen, raadsleden reden zijn  er 
dieper op in te gaan. Zo wordt in het rapport genoemd dat de uitstoot op allerlei manieren 
wordt gecompenseerd maar wel in Eindhoven en Veldhoven. Wintelre en de gemeente 
Eersel wordt niet genoemd als het om compensatie gaat. Graag aandacht vanuit de 
gemeente hiervoor. 
Nieuwe leden: De Hut, Slikdijk en Groenstraat zijn de nog openstaande buurten. Enkele 
namen worden genoemd die eventueel benaderd kunnen worden. Francien en Henk 
besteden daar aandacht aan. 
Kleine Kernen: de dorpendag op 29 november is al genoemd. 

5. Wat verder ter tafel komt: 
Inmiddels is de AED geplaatst tegen de muur van het gemeenschapshuis. Op 19 november 
heeft een informatieavond plaatsgevonden. Deze avond is door ongeveer 75 mensen 
bezocht. Als vervolg hierop zal een reanimatiecursus met daarbij een cursus omgaan met 
de AED worden georganiseerd voor geïnteresseerden. Een zestal aanmeldingen zijn er al. 
In t´Blaaike komt nog een aanmeldingsformulier voor de toen afwezigen. 
Er komt in Wintelre en Vessem een proef met het Lokaal Loket in het gemeenschapshuis. 
Het Loket wordt bemand door vrijwilligers die een korte opleiding krijgen en tijdens de 
openingstijd rechtstreeks in verbinding staan met het loket in Eersel. Het is vooral bedoeld 
om het eerste contact te leggen en de drempel te verlagen. De planning is dat men op 
donderdagmorgen van 09.00 uur tot 11.00 uur geopend is. Op feestdagen gesloten. In de 
vakantie gewoon open. Als vrijwilligers hebben zich gemeld Sjef Hems, Jan Heuveling, 
Elly Leermakers en Hennie Olislagers. In de loop van januari 2008 zal het startpunt zijn. 
De voorbereidingen, de publiciteit en de coördinatie ligt bij het GOW. ( gecoördineerd 



Ouderen Werk). 
Via de mail van Mariëlle is er het verzoek om te noteren en door te geven waar momenteel 
gesnoeid zou moeten worden om de verkeersborden goed te zien. Een ieder zal dit nagaan 
en dit doormailen aan Jan en wel uiterlijk 25 november. Jan zal dit daarna doormailen aan 
Cas van Vroonhoven die dan gericht actie zal ondernemen. 
Cas  van Vroonhoven meldt dat in het Aangelag nog dit jaar 13 zuilbeuken worden 
geplaatst. Deze bomen blijven smal en hebben een opgaande groei zodat overlast tot een 
minimum beperkt zal blijven en men houdt rekening met de uitritten. Onze deskundigen 
achten deze bomen geschikt. 
De suggestie van Mariëlle om een dorps- of wijkschouw te organiseren wordt positief 
ontvangen. In het verleden was er een jaarlijkse rondgang vanuit het gehandicapten- 
platvorm vooral voor rolstoelers en rollatorgebruikers. Dit schijnt niet meer te 
functioneren. Hoewel bij de voorgestelde schouw ook andere zaken aan de orde kunnen 
komen is hiermee ook dit punt mee te nemen. Graag willen we nadere informatie over dit 
voorstel. In dit kader wordt de meld- en herstellijn genoemd. Vele zaken, is onze indruk, 
kunnen opgelost worden als knelpunten en gebreken benoemd en gemeld worden. 
We zullen daar aandacht aan besteden in `t-Blaaike. 

6. Stukje in het Blaaike:  
Henk en Jan zullen voor het komende Blaaike tekst aanleveren over de Meld- en 
Herstellijn. Aandacht zal worden gevraagd voor de verlichting van fietsers. Ook zal 
uitdrukkelijk aandacht gevraagd worden voor het gebruik van lichtgevende hesjes voor 
wandelaars. En ook zal dat gevraagd worden voor mensen die de hond uitlaten. 
Verder zal aandacht gevraagd worden voor de melding van verdachte zaken aan de politie.  
Momenteel zijn er weer meldingen van diefstal. 
7. Rondvraag: De retourette bedoeld voor kunststofverpakkingen is van de baan. Men kan 
deze verpakkingen nu in gaan leveren in Eersel bij de milieustraat. Is het mogelijk om een 
container of iets dergelijks in elk kerkdorp te plaatsen? Graag hier een bericht over? 
Het genoemde masterplan in het overleg met B&W staat ook de toen afwezige leden wel 
aan. De omgeving van de kerk , de Willibrordusstraat, het gemeenschapshuis en de school 
wil men graag verandert zien in een aantrekkelijk plaats. Men noemt ook verwijzingborden 
naar diverse gebouwen. Men wil daar snel mee aan de slag en bij betrokken worden. Dit 
laatste is zeker de bedoeling en de start zal ergens in 2008 zijn. 
Gewezen wordt op het ontmoedigingsbeleid ten aanzien van het verkeer tussen de 
kempische dorpen. In het centrum overal 30 km en daarbuiten 60 km.  
Genoemd wordt nog dat wellicht een rotonde bij ´t Centrum de doorstroom kan 
bevorderen. Het zicht op het verkeer vanuit Oerle is slecht. Dit als aandachtspunt. 
Bij het verdwijnen van de bibliobus komt er dan een alternatief. Het verdwijnen zal 
waarschijnlijk medio 2008 gebeuren. Met de school en het gemeenschapshuis en eventueel 
anderen zullen alternatieven aangeboden worden. Het verslag van de bijeenkomst van 6 
november, bezocht door To, Henk en Jan,  is inmiddels binnen. Dit zal doorgestuurd 
worden aan de overige leden.. 
Het speelveldje van Drieslaginhetachterveldje heeft gebreken. Daar is al melding van 
gemaakt. De goal is weg maar die wordt vervangen is bekend. Wel wordt de situatie bij de 
betonnen buizen als zeer gevaarlijk ervaren. 
Aan Mariëlle de vraag om na te gaan of er iets met die melding gedaan is of wordt. 
Het veldje van de Margrietlaan geeft geen meldingen dus we gaan ervan uit dat het 
momenteel tot tevredenheid functioneert. 
Schijnbaar zijn er weer inbrekers op pad. Mogelijk dat buurtpreventie weer onder de 
aandacht gebracht kan worden. Al eerder is dit ter sprake geweest. Dit is wel iets wat door 
de buurt gedragen moet worden wil het werken. Nadere berichten worden afgewacht. 



Vanuit de ondernemersvereniging is een oproep in ´t Blaaike geplaatst om te melden welke 
afvalcontainer firma´s werkzaam zijn in Wintelre. Men wil zoals al eerder gemeld komen 
tot één firma en één vaste ophaaldag. Een initiatief dat ondersteuning verdient. 
Voortaan zullen ook de raadstukken zoals die naar de overige dorpsraden gaan aan ons 
toegestuurd worden. Wij zullen daaruit die onderwerpen halen die van belang zijn voor 
Wintelre. En de eigen agenda blijft leidend waarbij politiek niet aan de orde is. 
De stukken worden zoals met de andere stukken door Tonnie via de leesmap verspreid. 

8. De volgende vergadering wordt geplaatst op maandag 17 december. 
Dit is een andere datum dan oorspronkelijk is afgesproken. Op onze oorspronkelijke datum 
komt het voorstel tot bouw van de Multifunctionele Accommodatie Wintelre/Brede School 
ter besluit in de gemeenteraad. Op deze manier kan iedereen op de 18e daarbij aanwezig 
zijn. 
Tijdens de volgende vergadering zullen de vergaderdata voor het komende halfjaar 
ingevuld worden. 

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

___________________________________________________________________________ 

Notulist Jan Heuveling, 22-11-2007. 


