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Verslag van de vergadering van de werkgroep Leefbaar Wintelre gehouden op 13 februari 
2008. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Fr. Coppelmans, T. Spanjers, G. Schening. Heijden, Fr. van der Velden, H. van 
Ham, J. Heuveling, W. Wilting en onze coördinatrice M. Voermans 
Afwezig: (met bericht) T. van Gestel en E. van Gestel. 
Kopie verslag aan: H. Lunenburg, M. Voermans, J. van Ham, P. Bertens,  
Rabobank Oerle-Wintelre. 
1. De voorzitter heet iedereen welkom, speciaal Mariëlle Voermans die als de coördinatrice 

van de gemeente onze vergadering bijwoont,  en opent daarmee de vergadering. 
2. De notulen van de vergadering van 15 januari worden goedgekeurd. 

Een aantal zaken komen in het verdere verloop van de vergadering weer aan de orde. 
Verslag bijeenkomst verkeer 4 december: Het verslag geeft in grote lijnen goed weer 
wat er toen besproken is. Naar aanleiding van het verslag wordt nog gevraagd of de politie 
ook gaat controleren hetgeen bevestigd wordt. 

      De kloosterstraat zal voorlopig alleen daar waar nodig hersteld worden. Na grondige  
      controle van de riolering zullen zonodig passende maatregelen genomen worden. 

Bij de oversteekplaats van de school zijn er schijnbaar oversteekproblemen voor mensen 
met een rollator. Dit zal onderzocht worden. Guido zal dit melden. 
Ook zal gemeld worden dat het zandpad bij de Nie en de pad van de Groenstraat richting 
Biemeren zeer slecht is. Of daar een taak bij de gemeente ligt is onduidelijk maar na 
melding blijkt dat wel. 
Het verslag over de bespreking met betrekking tot wonen is in concept gereed en kan naar 
verwachting de volgende vergadering behandeld worden. 

3. Ingekomen stukken: Brief overlast motorcrossers. Ook in Wintelre is sprake van een 
toenemende drukte in de bossen hetgeen merkbaar is bij het Ouw Meer en in Den Duin. 
Het probleem is wel herkenbaar maar wordt nog niet als een echt probleem ervaren. Wel 
zal men extra alert zijn op opmerkingen hierover bij de inwoners. En klachten zullen 
doorgegeven worden aan de gemeente zeker zal dat gebeuren als er sprake is van 
dreigementen zoals in de brief van Steensel  wordt aangehaald. In  Wintelre zou overleg 
met defensie mogelijk kunnen leiden tot een afgeschermd gebied voor crossers zodat 
wandelaars en fietsers elkaars wegen niet kruisen. 
Ook wordt gesproken in de brief over een paardenprobleem. Dat lijkt ons specifiek voor 
de genoemde situatie. 
Wel is er een probleem bij het uitzetten van mountainbikefietsroutes en paardenroutes in 
de bossen. Deze blijken op sommige plaatsen precies hetzelfde traject te volgen. Hierdoor 
kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Afgesproken wordt dat de betreffende gemeente- 
ambtenaar met Frans zal overleggen waar van deze situaties sprake is en hoe dat met de 
betreffende instanties opgelost kan worden. 
Mail 16 januari diverse punten: Speelplekken: Het Drieske is pas in 2012 aan de beurt 
voor renovatie tot die tijd zal reparatie plaatsvinden. Budgetten staan vast er is wel geld 
voor onderhoud. Verder is er enige terughoudendheid in verband met het huidige 
vandalisme probleem. Simpele reparaties kunnen wel nieuwe zaken niet. 
Wat een nieuwe buis betreft wordt onzerzijds verzocht na te gaan of er toevallig op de 
gemeentewerf geen rioleringsbuis ligt. 
Het veldje aan de Steenoven wordt in 2010 gerenoveerd. Hier geldt hetzelfde als bij het 
Drieske ook wat de betonnen buis betreft. 



Containers kunststofverpakkingen: in de raadsvergadering van 19 februari wordt hier 
een besluit over genomen. Voorstel is om alleen op het milieustation een inleverpunt te 
maken. Wel zal kennis worden genomen van de ervaringen van pilotproject bij een 
twintigtal gemeenten in het land. 
Geurcirkels: de informatieavond op 30 januari is door een delegatie van ons bezocht. Aan 
de hand van de uitleg zou de norm van 7 geen belemmering zijn voor de nieuwbouw 
ontwikkelingen rondom de Koemeersdijk en de ontwikkelingen met betrekking tot het 
LOG. 
Verlichting Kerkstraat-Willibrordusstraat: Dit punt wordt nog bekeken. 
Kempkeshof-Zorg: Henk geeft aan dat er al een rapport ligt van 2002, hiervan wordt een 
kopie gemaakt. Dit is gebleken bij ons gesprek met het bestuur van Kempkeshof. Dit zou 
mogelijkheden geven. De gemeente heeft inmiddels overleg gehad. Afgesproken is daarbij 
dat binnenkort een overleg bijeenkomst zal worden belegd met St. Joris, Zuidzorg, de 
wethouder, de Zaligheden, kempkeshof, Leefbaar Wintelre en T. van Hoef over de 
mogelijkheden en onmogelijkheden van 24 uurs zorg in of voor Wintelre.  
Verzending verslag: het verslag wordt via mail verzonden. Plaatsing op de website 
gebeurd ook. Verzending aan de raadsleden kan het beste rechtstreek aan die leden. Als 
het via Mariëlle gaat lijkt het op een ambtelijk goedgekeurd stuk. We zullen de raadsleden 
vragen om op de site te kijken. En we zullen ze de mogelijkheid bieden het verslag per 
mail of op papier te ontvangen. 
Leefbaar Wintelre ipv dorpsraad: leefbaar Wintelre is geen formeel orgaan. De vorm 
van een stichting zou ook voldoende zijn. Wij vinden een officiele status nog steeds 
drempelverhogend. Mogelijk kunnen we bij het dorpsontwikkelingsplan nagaan of het zo 
moet blijven of dat het toch richting dorpsraad kan of moet. 
Welzijnprestatieplan 2008-2011: Dit plan is inmiddels door de gemeenteraad 
vastgesteld. In het verleden zijn er door ons enkele bijeenkomsten bezocht waarin reactie 
gevraagd is op enkele stellingen en notities.  

      Ontwerpgroep Duizel: Wij zijn graag bereid om met Duizel onze werkwijze en   
ervaringen te delen. 

4. voortgang lopende zaken: 
Gemeenschapshuis:  Morgen, 14 februari is er een uitgebreide informatieavond voor het 
hele dorp waar de stand van zaken zal worden weergegeven. Het vlekkenplan komt aan de 
orde. De samenwerking tussen de diverse partners, de aanpak van de omgeving en de 
inspraak daarbij van de omwonenden zijn agendapunten. 
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. Dat zou ook begin april kunnen zijn. Daar wachten we 
dus op. Gezien de publicatie betreffende het Centrum en de Pastorietuin zou het goed zijn 
om informatie te ontvangen wat hier de werkelijke mogelijkheden zijn. Aan de hand van 
het antwoord kan door ons met de resultaten van de woningenquête aandacht gevraagd 
worden voor de noodzaak van starters en seniorenwoningen. Wat eigenlijk nu dus al 
wordt gedaan en in het verleden eveneens..  
Met betrekking tot het plan Willibrordusstraat-Oost loopt nog een bezwaarprocedure. Dat 
neemt niet weg dat op eigen risico, zoals dat heet, voorbereidingen kunnen worden 
getroffen. De gemeente zal er op toezien dat de overeenkomst die gesloten is wordt 
nagekomen. Aan de gemeente wordt gevraagd er op toe te zien dat de toekomstige 
starters/kopers  geen schade ondervinden van dit op eigen risico starten van de 
voorbereidingen door de betreffende ondernemer. 
Verkeer: De kattenogen bij de verkeersgeleiders zijn een goede verbetering. Ook de paal 
is goed en zoals medegedeeld wordt komen er nog enkele verkeerszuiltjes bij. 



Henk zal nog verzoeken om ook bij de versmalling ingang dorp bij het kekkeneind 
kattenogen aan te brengen. 
Met betrekking tot de tellingen van de verkeersstromen kampt men met gebrek aan 
apparatuur. Ook de provincie is op diverse plaatsen bezig met tellingen. Het heeft wel de 
aandacht dus het komt er van. 
Speelruimte: Leefbaarheidsprijs 2007: Dit onderwerp is op diverse momenten tijdens 
de vergadering ter sprake geweest. Communicatie blijkt in ieder geval een oorzaak van het 
probleem te zijn. Natuurlijk Spelen is het beleid maar ook is vastgesteld dat daarbij ook 
niet-natuurlijke toestellen mogelijk moeten zijn. Destijds zijn amendementen en moties 
aangenomen die dit volgens ons bevestigen. Overigens hebben die niets met het indienen 
van het voorstel te maken. Maar het  maakt het voorstel wel pasbaar in het beleid. 
De indiening van het voorstel is door Leefbaar Wintelre met medewerking van de jeugd 
en met medewerking van de gemeentelijke jeugdwerker Marcelino gedaan. Die hier dus 
achter staat en stond. Het pannaveldje is specifiek door de jongeren gevraagd en dat al 
gedurende verschillende jaren. In de aanvraag is zeker geen sprake van een volledig 
afgesloten constructie. Het gaat om een bouwpakket, verplaatsbaar dus, natuurlijke 
materialen, een hoogte van ongeveer 75 cm en veel eigen werk. 
Het gebaar van de prijs wordt door alle partijen gewaardeerd want dat geeft aan dat we 
ook met de jeugd aan de slag willen. Jammer dat dan door gever en ontvanger toch het 
woord teleurstelling gebruikt wordt. 
Een probleem is verder dat de jeugd uitgaat van de krantenberichten en aanvraag en 
toekenning van de prijs ook zo interpreteert. 
Afgesproken wordt om bij de gemeente het een en ander nog eens op een rij te zetten en 
hier op korte termijn op terug te komen. 
BOW: Guido is naar de vergadering geweest. Het bestuur van BOW heeft de zaken goed 
op orde. De eigen metingen worden goed gedaan. De bevindingen zijn op dit moment dat 
de particuliere luchtvaart zich goed aan de regels houdt. Defensie doet echter wat ze zelf 
wil en houdt zich zeker niet altijd aan die regels. De nieuw voorgestelde regeling laat alle 
mogelijkheden open en er ligt te weinig vast. Als dit contract getekend wordt zitten we in 
het schip. Het geluid en de uitstoot nemen dan zeker toe. Nu gaat men voorstellen 
indienen over een andere boeg. Via amendementen wil men toch een deel gerealiseerd 
krijgen. Men zal met alle partijen weer rond de tafel moeten. 
Inmiddels heeft de gemeenteraad van Eersel het voorstel unaniem verworpen. 
Nieuwe Leden: De buurt van Bijsterveld gaat actief op zoek naar een 
vertegenwoordiging. Mariëlle wijst nog op de mogelijkheid om het steunpunt 
vrijwilligerswerk in te schakelen telefoon 0497-531304. Mogelijk kan ook bij het 
dorpsontwikkelingsplan aandacht besteed worden aan het lidmaatschap. 
Kleine Kernen: Naar aanleiding van de oproep van Netersel over het mobiele 
telefoonbereik heeft Henk onze correspondentie met KPN toegestuurd. Wij hebben te 
weinig abonnees dus dat zal daar ook wel zijn. Mocht dat niet zo zijn dan kunnen we 
opnieuw een verzoek indienen. 
Zorg in Wintelre: zie eerder genoemde voorstel tot overleg. In eerste instantie zal dit 
overleg mede gevoerd worden door Tonnie, Guido, Jan en Henk. Voor een verder vervolg, 
werkgroep, zijn al enkele namen genoemd. 
Integraal Dorpsontwikkelingsplan:  De notitie over de bijeenkomst van 29 januari 
wordt voor kennisgeving aangenomen. 
De concept uitnodiging voor 10 maart is veel te lang en mede daardoor niet uitnodigend. 
Guido zal een nieuwe opzet maken voor de 19e februari. 
We willen dat de plannen ook werkelijk van de mensen komen. 10 maart zal een 
interactieve bijeenkomst worden. Wel alvast dan hoofdgroepen bepalen. Na de 



bijeenkomst briefjes meegeven. Hierop kan men de ideeën die altijd de dag na de 
vergadering naar voren komen alsnog inleveren in de bus van het gemeenschapshuis. 
Naast de aankondiging in het Blaaike worden ook de verenigingen schriftelijk 
uitgenodigd. Afhankelijk van de belangstelling kan ook nog overwogen worden een 
schriftelijke enquête te houden. 
Verder moet vanaf het begin goed duidelijk gemaakt worden en zijn wat de lopende 
gemeentelijke plannen zijn. Wat eventueel nog gewijzigd kan worden en wat absoluut 
niet. Verder uitleg over het bestaande beleid en de gevolgen daarvan. 
De rol van Leefbaar Wintelre is met name een stimulerende. Het moet vanuit de inwoners 
komen. Francien zal dan ook in de bijeenkomst van 10 maart een wervend verhaal 
presenteren. 
In Duizel zijn schijnbaar wat strubbelingen geweest. Tijdens de afgelopen opiniërende 
vergadering van de gemeenteraad is ons gebleken dat de raad het rapport serieus en 
positief behandeld. 

5. Wat verder ter tafel komt: De voorgestelde brief aan KOK zal vooralsnog niet 
verzonden worden. De gemeente zal zelf deze actie ondernemen. Mogelijk is wel dat wij 
nadien KOK nog stimuleren om met de gemeente aan tafel te gaan. Francien zal nog 
enkele gegevens verzamelen en doorgeven. 
Oud Papier:  De gemeente heeft een contract met Cita voor het ophalen van het oud 
papier. Cita heeft verder een overeenkomst met de KPJ en Jong Nederland. Het gebruik 
van de oude groene containers zal moeilijk en onvoldoende zijn wordt verondersteld. 
Francien zal de brief aan de KPJ en Jong Nederland sturen. De reactie op het verzoek om 
frequenter het oud papier op te afhalen wordt afgewacht. 

6. Stukje in het Blaaike: In het afgelopen Blaaike heeft de rectificatie over de prijs gestaan 
alsmede een artikeltje over Paarden in het verkeer. 
In het komende Blaaike komt de uitnodiging voor de bijeenkomst van het Dorps 
Ontwikkelings Plan.  

7. Rondvraag: Is schade te verhalen op de veroorzakers daarvan. Met name speelt dit nu bij 
de speelveldjes. Men is daar ook met medewerking van Marcelino mee bezig. Als daders 
bekend zijn graag melding daarvan. Duidelijk zal ook moeten zijn dat 
herstelwerkzaamheden pas plaats kunnen vinden als duidelijk is dat de golf van 
vandalisme is gestopt. Op het verdere beleid met betrekking tot de genoemde speelveldjes 
wordt nog teruggekomen zoals al eerder vermeld. 
Wandelroutenetwerk: de vraag over de kwaliteit van het papier is een kostenvraagstuk. 
De fouten zijn inmiddels bij de SRE gemeld door Henk. Een melding van ontvangst is nog 
niet ontvangen. Wat promotie betreft komt er een publicatie in de Hint. Wellicht kan dat 
ook in het Blaaike. 
Weg onttrekkingen: Het verzoek tot onttrekking bij Kreiel wordt aan de Raad 
voorgesteld om af te wijzen. Het verzoek aan de Mostheuvel wordt voorgesteld toe te 
wijzen. Bij dit laatste gaat het schijnbaar om alleen het gedeelte aan de Mostheuvel. Ons 
verzoek is om nogmaals te bezien of het een en ander past in de uitbreidingsplannen 
Koemeersedijk. 
Bankjes: Is het mogelijk om uit te zoeken waar de bankjes in ons dorp staan. En hoe 
worden die onderhouden. En wat gebeurd er aan de omgeving. Dit wordt meegenomen 
door Mariëlle. 
Valys:  Valys verzorgt schijnbaar niet het vervoer van ouderen en mindervaliden in de 
gemeente Eersel. Er zijn families die met dat vervoer naar Wintelre komen maar de 
chauffeur kan of mag nooit iemand mee terug nemen. Hoe zit dat. Ook deze vraag zal 
Mariëlle meenemen. 

8. Onze volgende vergadering  is op donderdag 13 maart om 20.00 uur. 



 
Op Dinsdag 19 februari is er om 20.00 uur de bijeenkomst over de voorbereiding van 
het dorpsontwikkelingsplan. Iedereen is daarbij wederom welkom. 
 
Op 10 maart is de bewonersbijeenkomst voor het DorpsOntwikkelingsPlan. 
 
Op 26 maart is de halfjaarlijkse vergadering met B&W. Dit keer in de Rosdoek. 
 

9.Hierna wordt de vergadering door de voorzitter gesloten met dank voor ieders inbreng. 
___________________________________________________________________________ 
notulist, (15-2-2008). 


