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Verslag van de vergadering van de werkgroep Leefbaar Wintelre gehouden op 14 april 2008. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Fr. Coppelmans, G. Schening. Heijden, Fr. van der Velden, H. van Ham, J. 
Heuveling, W. Wilting, T. van Gestel, E. van Gestel en onze coördinatrice M. Voermans 
Afwezig: (met bericht) T. Spanjers. 
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 13 maart worden goedgekeurd. 

Een aantal zaken komen in het verdere verloop van de vergadering weer aan de orde. 
Verslag bijeenkomst wonen 4 december: het verslag geeft in grote lijnen goed weer wat 
er toen besproken is. Eind mei zullen er nadere mededelingen gedaan kunnen worden door 
de gemeente. 

      Het verslag van de bijeenkomst met B en W van 26 maart is nog niet klaar en het verslag  
van de verkeersbijeenkomst van 8 april is eveneens nog niet klaar. 
Het verslag over de zorgbijeenkomst van 17 maart wordt als te onvolledig  aangemerkt.  
Door de commissieleden zal hier een aparte bespreking worden geweid zodat de hiaten  
kunnen worden opgelost. Algemeen bestaat de indruk dat er tot 2 december, wat de  
volgende bijeenkomst is weinig actie zal worden ondernomen door de zorgpartijen. Dat  
was uiteraard niet de bedoeling. 

3. Ingekomen stukken: Mail Vragen leefbaarheidsonderzoek 2008. Bezien zal worden of 
de de vraag gesteld kan worden of Leefbaar Wintele bekend is en of het eventueel op een 
andere manier georganiseerd dient te worden volgens de inwoners. 
Hierlangs zijn er opmerkingen over de vraagstellingen zoals die in de enquête van 2005 
zijn gesteld. De vragen zullen alsnog ter beoordeling aan de leden worden toegezonden. 
Mail 26 maart diverse punten: Bankjes en Picknick plekken: Enkele bankjes 
ontbreken in de lijst. De leden zullen nog eens goed kijken wat er ontbreekt of wat onjuist 
is. Alvast wordt de Mostheuvel genoemd en de Margrietlaan. Gewezen wordt op de actie 
van de woningcorporatie de Zaligheden die met een leefbaarheidsprijsvraag iets aan de 
leefbaarheid in de dorpen wil doen. Raadplegen www.wsz.nl. Mogelijk dat een aanvulling 
van het bankjes bestand hier kan worden ingediend. Gesproken wordt over een bankje aan 
elk eind van het dorp. Ook bij toeristische punten zou plaatsing mogelijk zijn. En o.a. bij 
de Biemeren mist men op de wandelroute een rustpunt in de vorm van een bankje. 
Handhaving snelheid: er wordt beperkt gecontroleerd maar het gebeurd wel. 
Ruiter en mountainbikeroutes: in de bossen is hiervoor de bosbeheerder 
verantwoordelijk. Harrie Hoppenbouwers dus voor de gemeentebossen  en Sjaak Smits 
voor de Staatsbossen. 
Speelplekken: Bij ons gaat dat vooral over het Drieske en het Groesveld. Dit onderwerp 
blijft een moeilijk punt. Er zal uitdrukkelijk overleg plaatsvinden tussen Leefbaar 
Wintelre, de Jeugdopbouwwerker en de gemeente. Duidelijk is wel dat er geen geld is 
voor vervanging van toestellen. Als er iets kapot is kan dit wel hersteld worden maar niet 
vervangen. Dit wordt als een onjuiste situatie beoordeelt. Ook bij de nieuwe aanbesteding 
van 9 speelveldjes in een keer en een mogelijke centrale gemeentelijke interactieve 
bespreking door de bewoners wordt met vraagtekens ontvangen. De opmerkingen worden 
door Mariëlle meegenomen en men komt daar dus nog op terug. De leefbaarheidsprijs van 
500 euro zal vermoedelijk samen met de JOC en de Overige jeugd in overleg met 



Marcellino verder besproken worden. Het traject met betrekking tot het vandalisme is 
lopende. 
Informatieborden: om misverstanden te voorkomen de borden en eventuele 
veranderingen daarvan is het pakje aan van het KOK. Wat Leefbaar Wintelre daarvan 
vindt staat daar los van. ( de borden van Vessem worden overigens zeer mager gevonden 
om toch een reactie te geven). 
Wegonttrekking: het juist uitvoeren van het raadsbesluit met betrekking tot Kreiel is een 
taak van de gemeente. 
Wandelvierdaagse: Wij zullen niet als groep meedoen. 
Verzending verslag: het verslag wordt via mail verzonden aan de leden. Plaatsing op de 
website gebeurt nadat dit is goedgekeurd in onze vergadering. De raadsleden en de 
flexleden hebben hierover via hun mail bericht over ontvangen. Er is geen afwijkende 
reactie ontvangen dus we veronderstellen dat men daarmee akkoord is. 

4. voortgang lopende zaken: 
Gemeenschapshuis: Verwacht wordt dat begin volgende week het voorlopig ontwerp 
klaar is. Men is ook bezig met het voorbereiden van de vergunningaanvraag. Met 
betrekking tot de te vormen klankbordgroep is al enkele keren aan Laride 
(bouwmanagement) aangegeven dat de aangemelde personen bericht willen hebben. Dat 
bericht zou nu zijn dat er nog geen bijeenkomsten en activiteiten zijn. Hopelijk komt dit 
bericht deze week bij de betreffende mensen. Nu ontstaat onnodig onrust. Francien 
Coppelmans wil zich namens leefbaar Wintelre aanmelden voor deze klankbordgroep. 
Bouw woningen: zoals al eerder gesteld komt er eind mei meer duidelijkheid. Met 
betrekking tot van Maanen zijn er ook nog geen nadere ontwikkelingen. Wel lijkt hij op 
eigen risico aan de gang te gaan voor de vrijstaande woning. 
Verkeer: Van de bespreking van 8 april komt nog een verslagje. Duidelijk is dat men al 
met een aantal opmerkingen aan de gang is. Bij den Draai hebben de voetgangers en de 
fietsers aandacht. De situatie richting Hemelrijksestraat voor de vrachtwagens wordt nader 
bekeken. De voetpaden in de Kloosterstraat hebben de aandacht. De Engelenburg zal 
enkele palen krijgen zodat auto geweerd worden. De Biemeren krijgt zijn reperatie. De 
oversteek bij de school heeft de aandacht. De wateroverlast nabij Mostheuvel-Kerkstraat 
wordt bekeken. Het voetpad aldaar wordt inmiddels opgeknapt. Bij de Meermarkt-
Pastorie zal een bord “ weg van rechts” geplaatst worden. Het oude zebrapad zal 
verdwijnen. Bomen worden opgesnoeid. En de situatie van de bomen en de wortels 
daarvan bij de Oostelbeersedijk zullen aandacht krijgen. Er zullen tellingen worden 
gemaakt om de verkeersstromen in beeld te krijgen. Gewezen wordt onzerzijds op de aan 
te leggen weg Scherpenering-Biemeren door de gemeente Veldhoven. Afgesproken is dat 
op 14 oktober de verkeersgroep weer bij elkaar komt. 
Speelruimte: is en wordt uitgebreid besproken. Mogelijk zou een gesprek met Oerle, die 
via de markt gelden verworven hebben ook hier extra middelen kunnen trekken.  Er wordt 
wel opgewezen dat de extra aandacht in Oerle het gevolg is van het jarenlang ontbreken 
van enige activiteit voor de jeugd. Gelukkig is dat bij ons niet het geval. 
BOW: geen mededelingen. 
Nieuwe Leden: er zijn nog gesprekken lopende. Verder is wellicht de opstelling van het 
IDOP voor enkele de aanleiding om toe te treden. 
Kleine Kernen: het jaarverslag gaat momenteel rond. Henk en Guido hebben de 
jaarvergadering bezocht. Guido heeft de bijeenkomst Buurten in Brabant bezocht. De 
provincie heeft hier wederom gesproken over de 30 miljoen (over 5 jaar verspreid) die 
beschikbaar komt om vooral de sociale kant nadruk te geven. De informatie bijeenkomst 
in Venhorst gaf ongeveer dezelfde informatie en was zeker beter. Duidelijk is wel 



geworden dat als je wilt dat iets gebeurd zul je het wel zelf moeten doen. Melding is ook 
gemaakt van de ontwikkeling in Sterksel waar men van 1100 naar 1700 inwoners wil. 
 Naar aanleiding hiervan wordt uitgesproken dat Wintelre naar 2500 inwoners wil om een  
leefbaar dorp te blijven. In dit kader wordt ook genoemd het weren van vrachtwagens uit  
de kern. Het weren van alle verkeer uit het dorp wordt daarentegen weer als slecht  
bestempeld. Als niemand het dorp meer aandoet wordt het wel erg stil. En dat is ook niet  
goed voor de middenstand. 
Zorg in Wintelre: naar aanleiding van het verslag van 17 maart zal de zorggroep zich 
nader beraden. In het Kempkeshof bestuur heeft momenteel mevrouw Geven zitting 
genomen. Zij heeft de zorg als aandachtsgebied. 
Integraal Dorpsontwikkelingsplan:  15 april is de oppinerende raadsvergadering over 
dit onderwerp met als agendapunt de startnotitie. Toegezegd is dat alle stukken ruim voor 
de eerste bijeenkomst op papier bij de werkgroep leden zullen zijn. In de notitie is 
aangegeven dat bestaand (gemeentelijk) beleid en de meningen van de werkgroep weleens 
kunnen botsen. Het terugkomen op besluiten zal moeilijk zijn. Zo is het plan Koemeer een 
gegeven. Maar het is de vraag wat moet er nadat of tijdens de uitvoering van dat plan 
gebeuren. Het zijn steeds vervolgstappen. 
Het verslag dat aan de IDOP werkgroep leden gestuurd is is een verslag van een 
bijeenkomst van leefbaar Wintelre als voorbereiding op d eerste vergadering van de IDOP 
werkgroep. De onduidelijkheid hierover zal hersteld worden. 

5. Wat verder ter tafel komt: de bibliotheekvoorziening zal in de huidige vorm verdwijnen. 
Leefbaar Wintelre denkt wel dat er ruimte kan worden gevonden. We zullen de 
ontwikkelingen af moeten wachten. Wel zijn we van mening dat niet alleen de school en 
de ouderen de mogelijkheid moeten hebben. De bibliotheekvoorziening moet voor 
iedereen bereikbaar zijn. Dat zal ook gepaard moeten gaan met echt aanwezige boeken. 
Het opheffen van taalachterstanden is nog steeds een van de taken. Verder zou een 
rapportage van het huidige gebruik handvaten geven om de nodige maatregelen te 
bedenken. De gemeente zou hierop aan kunnen dringen of wellicht heeft men de cijfers al.    

6. Stukje in het Blaaike: Nagegaan zal worden wie het stukje over hondenpoep in het 
Blaaike heeft gepubliceerd. Vermoedelijk is dat de gemeente. Men is van mening dat het 
artikel niet geheel juist is. Opgemerkt wordt ook dat daar waar de zaak netjes wordt 
opgeruimd in een plastik zakje dit zakje dan weer in de berm wordt gedeponeerd. Dat was 
ook niet exact de bedoeling en de oplossing van het probleem. 
Burgemeester: onze nieuwe burgemeester wil graag een keer kennismaken met ons dorp. 
Dat wil zeggen een rondleiding door het dorp en een kennismakingsgesprek met de 
verenigingen en dorpsgenoten. 
Afgesproken Wordt dat ideeën van hoe of wat via de mail zullen worden gemeld de 
komende week bij Wim Wilting. Deze zal de ideeën verzamelen en inbrengen in de 
volgende vergadering van 13 mei en mogelijk al eerder een concept sturen. 
In het komende Blaaike zal het verzoek van de burgemeester gepubliceerd worden en aan 
de verenigingen gevraagd worden deze kennismaking mee voor te bereiden en aan te 
geven op welke wijze dat volgens hen zou kunnen gebeuren. 
Af gesproken wordt dat als datum een avond of middag en avond medio juni geprikt zal 
worden. Het een en ander is ook afhankelijk van de tijd die de burgemeester ter 
beschikking heeft. 
Henk en Jan zullen ervoor zorgen dat in het komende Blaaike de uitnodiging hiervoor zal 
worden gepubliceerd. Mariëlle zal zo mogelijk voor vrijdagmiddag een datum en tijd 
meedelen. Dit is makkelijk maar nog niet strikt noodzakelijk. 



7. Rondvraag: Afgesproken wordt dat de informatiemap terugkomt op het beginpunt 
namelijk bij Tonnie. Deze zorgt ervoor dat het of in het archief verdwijnt of in het 
snelarchief 
Is er aandacht voor de speelplaats tijdens de bouw van de multifunctionele accommodatie. 
Die aandacht is er. Er gaat komende week een werkgroep van school en 
gemeenschapshuis van start die de knelpunten tijdens de bouw moet inventariseren en 
oplossingen moet aandragen. Op dit punt wordt ook extra aandacht gevraagd voor de 
jeugd die na schooltijd op de speelplaats vertoeft. Mogelijk wijkt deze uit naar het 
Drieske. Gevraagd wordt om hier dan te kijken naar de  mogelijkheden en noodzaak van 
verlichting. Sociale controle heeft ook te maken met zichtbaarheid of mogelijke 
zichtbaarheid.  
De klankbordgroep krijgt ook als taak om ervoor te zorgen dat er plaats blijft voor de 
kermis. Zoals het er nu voorstaat komt er eerder meer plaats voor de kermis dan minder 
maar dat is vooruitlopen op de conclusies van de klankbordgroep die nog met haar 
werkzaamheden moet beginnen. 
Mariëlle deelt nog mee dat zij gaat genieten van een welverdiende vakantie. Voor de 
volgende vergadering is ze echter weer net terug. 

8. Onze volgende vergadering  is op dinsdag 13 mei om 20.00 uur. 
9.   Hierna wordt de vergadering door de voorzitter gesloten met dank voor ieders inbreng. 
___________________________________________________________________________ 
notulist, (16-4-2008). 


