
Leefbaar Wintelre. 
 
Verslag van de vergadering van de werkgroep Leefbaar Wintelre gehouden op 15 januari 
2008. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Fr. Coppelmans, H. v.d. Heijden, E. van gestel, H. van Ham en  J. Heuveling. 
Afwezig: (met bericht) T. Spanjers, W. Wilting, G. Schenning, Fr. v.d. Velden en T. van 
Gestel. En ook onze coördinatrice M. Voermans heeft zich afgemeld. 
Kopie verslag aan: H. Lunenburg, M. Voermans, J. van Ham, P. Bertens,  
Rabobank Oerle-Wintelre. 
1. De voorzitter heet iedereen welkom en opent daarmee de vergadering. 
2. De notulen van de vergadering van 17 december worden goedgekeurd. 

De in de notulen genoemde zaken betreffende de speeltoestellen en speelveldjes heeft 
geresulteerd in actie van de kant van de gemeente. De herstellingen die nodig zijn zullen 
dan ook, zo wordt verwacht, ook worden uitgevoerd. Ook het doek bij het centrum is 
gereinigd. En op de plaatsen die door ons zijn aangegeven is het snoeien gestart. 

2A.Naar aanleiding van het verslag van het gesprek met B&W van 31 oktober worden 
      opmerkingen gemaakt met betrekking tot de publicatieborden. Door de werkgroep is 

destijds aangegeven geen bezwaar te hebben tegen plaatsing van uniforme  
publicatieborden maar dat dit niet een zaak van ons is maar van het KOK die deze borden  
al vele jaren in beheer heeft en onderhoud. In de aanvullende notitie bij de agenda van 15- 
12-2007 is al aangegeven dat na 31 oktober bij een individuele persoon telefonisch is  
geïnformeerd door de gemeente. Uit de reactie daarop is bij de gemeente de opvatting  
ontstaan dat er geen bezwaar van het KOK was mits de letters gebruikt konden worden. 
Een nadere telefonische reactie is op 9 januari gevraagd door de gemeente naar aanleiding 
van het ontvangen verslag. Uit de daarbij ontvangen reactie is gebleken dat er bij deze 
persoon geen behoefte bestond om de borden te vervangen.  
Het lijkt ons juister om zulke zaken schriftelijk voor te leggen aan de betreffende 
vereniging en dit in samenspraak te doen met het betreffende bestuur. En dit zeker niet 
telefonisch proberen te regelen. 
De mogelijke conclusie dat Leefbaar Wintelre toestemming zou hebben gegeven om de 
borden te vervangen is dus onjuist. Wij hebben duidelijk proberen te maken dat de 
beslissing over vervanging aan het KOK is. 
Onder punt 2 betreffende de status van de werkgroep wordt gesteld dat de leden een 
officiële status als een soort drempel ervaren. Hier is vooral richting nieuwe leden waar 
deze status als een drempel zal worden ervaren is onze mening. 
Het wandelknooppuntennetwerk is er al. Er zijn enkele meldingen van foutjes die 
overigens al gemeld zijn bij de betreffende instanties. Wel wordt opgemerkt dat de 
papierkwaliteit van de kaart slecht is en dat betreft tevens ook de kwaliteit van de kaart 
zelf waarop wel de punten zijn aangegeven maar de situatie ter plaatse onduidelijk is. 
Verder zijn geen specifieke opmerkingen gemaakt over het verslag van 31 oktober. 
De verslagen van de besprekingen van 4 december volgen nog zoals aangekondigd en  
Deze zullen  de volgende vergadering op de agenda geplaatst worden. 

3. Ingekomen stukken: geen 
De stukken die van de gemeente en anderen zijn ontvangen zijn via de leesmap onder de 
leden verspreid. Afgesproken wordt dat indien een lid het nodig vindt dat een item op de 
agenda geplaatst dient te worden hij of zij dit zal melden. 

4. voortgang lopende zaken: 



Gemeenschapshuis:  De gemeenteraad heeft op 18 december het voorstel goedgekeurd 
met een toevoeging van een motie betreffende duurzaam en energiebewust bouwen en een 
motie welke de mogelijkheid geeft om het podium op de gewenste hoogte te brengen. 
Hoewel duidelijk is dat er hard en snel gewerkt moet worden om 1 mei 2009 klaar te zijn 
is er toch ook veel aandacht voor vakantieperiodes in de planning. 
Bouw woningen:  het verslag van de bespreking van  4 december wordt nog verwacht. 
Op 4 december is beloofd dat op het eind van het eerste kwartaal van 2008 duidelijke 
plannen zullen worden voorgelegd. Daar wachten we dus op. In de bijgevoegde notitie bij 
de agenda is al aangegeven dat de geurcirkels geen invloed zullen hebben voor de 
nieuwbouwplannen. Verder zal er op 22 januari in de kadercommissie gesproken worden 
over een notitie Startersnota. De betreffende stukken zijn via de leesmap in omloop. 
Met betrekking tot de geruchten over Het Centrum met daarbij een café met 
eetgelegenheid en een aantal woningen wachten wij de plannen af. Wij denken dat het 
zeker in eerste instantie aan de gemeente is de mogelijke plannen te beoordelen. 
In het kader van bouw en woningen en vooral zorg is zoals afgesproken gesproken met het 
bestuur van Kempkeshof. Ook dit bestuur is zeer begaan met het zorggebeuren in 
Wintelre. Bij de laatste verbouwing is met diverse instanties gesproken en zijn er 
afspraken gemaakt. Tot nu toe is alleen de verbouwing van de recreatieruimte 
gerealiseerd. Dat deel was de taak van het bestuur van Kempkeshof. Destijds is wel 
gebleken dat St. Joris niet afwijzend stond tegenover 24 uurszorg richting Wintelre met 
als uitvalsbasis Groenendaal. Het is niet duidelijk voor het bestuur van Kempkeshof waar 
stagnatie is ontstaan bij de verdere plannen. De betreffende notitie die toen is opgesteld 
zal aan de werkgroep beschikbaar worden gesteld. 
Kempkeshof stelt voor om samen uit te zoeken welke zorg er momenteel is in Wintelre. 
Van wie die zorg komt en hoeveel tijd men daarbij nodig heeft. De komende periode 
zullen we uitzoeken hoe we het beste de gegevens kunnen verkrijgen. 
Afgesproken wordt om het punt Zorg vast op te nemen op onze agenda. 
Verkeer:  Ook hier wachten we een summier verslag zoals aangekondigd is af van de 
bespreking van  4 december. In de notitie bijgevoegd aan de agenda is al aangegeven dat 
er op D´n Draai lichtzuiltjes geplaatst zullen worden. Henk deelt verder mede dat er 
mogelijk dit jaar toch aandacht zal worden besteed aan de kruising Kerkstraat-
Willibrordusstraat. 
Leefbaarheidprijsvraag 2007: Zoals inmiddels bekend hebben wij een bedrag van  
500,-- euro ontvangen om samen met de jeugd iets te realiseren voor die jeugd. In de 
omschrijving staat dat het plan zoals dat door ons en de jeugd is ingediend niet past in het 
beleidsplan van de gemeente. We kunnen zeggen dat we teleurgesteld zijn enerzijds voor 
de hoogte van het bedrag maar anderzijds en eigenlijk nog meer voor de afwijzing van het 
plan zelf. Het plan om een Pannaveldje samen met de jeugd te realiseren raakt vele 
beleidsuitgangspunten. Het is een activiteit die de jeugd in beweging brengt, een activiteit 
die past in meedoen voor iedereen, een activiteit die aandacht heeft voor het met respect 
omgaan met elkaar en met het spelmateriaal. Een plan dat een meerwaarde heeft ook voor 
ouderen en oudere jeugd. 
We gaan dan ook kijken welke mogelijkheden er zijn om dit plan tocht te realiseren. We 
zullen de gemeente vragen om mee te kijken naar financiële mogelijkheden. We zullen 
ook zelf op zoek gaan naar mogelijkheden. Verder zullen we de gemeente verzoeken om 
de beleidsmogelijkheden nader te onderzoeken en te bezien waar en hoe eventuele 
bezwaren weg genomen kunnen worden. De 500,-- euro zal daarbij vooralsnog gebruikt 
worden als startkapitaal voor het pannaveldje. 
Speelruimte: geen verdere mededelingen. 



BOW:   De gemeenteraad heeft op 18 december het voorstel met daarin het voorstel om 
de openingstijden van Eindhoven Airport uit te breiden afgewezen. 
De jaarvergadering van BOW is door Guido bezocht. Hij zal hier volgende vergadering 
verslag van doen. 
Nieuwe leden: Erik en Francien zullen komende maand ieder een mogelijke kandidaat 
benaderen. Met Carnaval zijn de buurten weer eens in hun geheel bij elkaar. Een goede 
mogelijkheid om ook dit onderwerp eens te bespreken. 
Kleine Kernen: geen mededelingen. 

5.   Wat verder ter tafel komt: 
De proef met het Lokaal Loket start in Vessem op woensdag 30 januari en op donderdag 
31 januari in Wintelre. Openingstijd van 09.00 tot 11.00 uur. 
Leefbaar Wintelre is ook te vinden op www.wintelre.info 
Aan de beheerder van de site zal gevraagd worden of het mogelijk is om een jaaragenda te 
plaatsen op de site. Los van de agenda van de diverse verenigingen zou daar bijvoorbeeld 
ook de kermis, het torenfeest, vormsel, eerste communie op geplaatst kunnen worden. 
Ook het KOK kan gevraagd worden om algemene zaken op het publicatiebord te 
vermelden. 
Het gesprek met Kempkeshof is al onder wonen weergegeven. 
Er is gevraagd of het mogelijk is om het Oud papier frequenter op te halen. We zullen de 
KPJ en Jong Nederland een briefje sturen en hen vragen wat zij voor mogelijkheden zien 
om hier aan tegemoet te komen. Ook zal daarin gevraagd worden wat de afspraken 
destijds zijn  geweest met onder andere de gemeente. 
Het DorpsOntwikkelingsPlan is tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst ter sprake geweest. 
Uitgesproken wordt nogmaals dat we duidelijk inspraak willen hebben in de opzet. En dat 
we vooraf overleg willen met de gemeente. Dus overleg voordat er iets richting de 
dorpsbewoners wordt verstuurd of medegedeeld. Er dient goed overleg te zijn over het 
hoe en het wat. De berichten in ons vorige verslag met betrekking tot dit onderwerp 
gehoord op de dorpendagen spoort ons aan om voorzichtig te werk te gaan. 
In de kadercommissie van 22 januari staat onder andere op de agenda de retournette 
en/of alternatieven, het minimabeleid 2008, het jeugdbeleid 2008-2011, motie startersnota.  
De betreffende stukken zitten in de leesmap. 

6. Stukje in het Blaaike:  
We zullen het komende Blaaike  een rectificatie plaatsen over de berichtgeving in het 
Eindhovens Dagblad. De leefbaarheidprijs 2007 voor ons was 500,-- euro en geen 5000,-- 
euro zoals in het ED is vermeld. De plannen voor een pannaveldje zijn daardoor 
moeilijker te realiseren. Ook de Korfbalclub Winty ontving 1.000,--. Euro in plaats van de 
2000,-- euro die door het ED werd genoemd. 
Verder proberen we een samenvatting te makken van het verslag van 19 september over 
de zorgcoöperatie. Er zal daarbij en oproep worden gedaan om mee te werken aan een 
vervolg op het zorgvraagstuk in Wintelre. 
En er zal een artikel geschreven worden over Paarden in het verkeer. 

7. Rondvraag: Hoe staat het met het plan van Maanen. Er worden al paaltjes geplaatst. Is er 
al iets bekend over de verkoop en toewijzing van de kavels.? 
In een vorig overleg met de gemeente is aangegeven dat er met van Maanen een 
overeenkomst is waarin de regels van uitgifte zijn opgenomen. Of dat moment al is 
aangebroken is ons nog onduidelijk. Het verzoek aan Marielle om ons de stand van zaken 
mede te delen. 

8. Onze volgende vergadering is op Woensdag 13 februari om 20.00 uur. 
De leden wordt gevraagd om de gedachten te laten gaan over een Algemene Bijeenkomst 
in maart. Belangrijk is dat we dan een goed onderwerp hebben. 



9.Hierna wordt de vergadering door de voorzitter gesloten met dank voor ieders inbreng. 
___________________________________________________________________________ 
 
Notulist Jan Heuveling, (16-1-2008). 


