
Leefbaar Wintelre. 
 
 
Verslag van de vergadering van de werkgroep Leefbaar Wintelre gehouden op 13 mei  2008. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Fr. Coppelmans, G. Schenning,  J. Heuveling, W. Wilting, T. van Gestel, en onze 
coördinatrice M. Voermans 
Afwezig: (met bericht) T. Spanjers, H. v.d. Heijden Fr. v.d.Velden, H.van Ham 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 en opent daarmee de vergadering. 
2. De notulen van de vergadering van 14 april worden goedgekeurd. 

Een aantal zaken komen in het verdere verloop van de vergadering weer aan de orde. 
      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. 
De opmerkingen over het verslag over de zorgbijeenkomst van 17 maart zijn nog niet  
vastgelegd. Het verslag komt volgende vergadering aan de orde. 

3. Ingekomen stukken: De brochure Niet met goede bedoelingen alleen…wordt als zeer 
verhelderend ervaren. We kunnen daar lering uit trekken. De verspreiding heeft 
plaatsgevonden aan de leden van Leefbaar Wintelre en aan de leden van de werkgroep 
Dorpsontwikkelingsplan. 
We hebben een uitnodiging ontvangen voor een informatieavond aangaande de 
Multifunctionele accommodatie Wintelre op 15 mei om 19.30 uur. Het gaat hierbij 
vooral over de samenwerking van de huidige gebruikers, zorginstellingen, school, 
kinderopvang en peuterspeelzaal. Wat heeft men nodig, wat heeft men te bieden en hoe 
kan men elkaar versterken. 

4. voortgang lopende zaken: 
Gemeenschapshuis: Het voorlopig ontwerp is zo goed als klaar. Intern zijn er overigens 
nog wel een aantal op- en aanmerkingen die nog opgelost moeten worden. Ook van de 
kant van de school komen nu nog opmerkingen. Eind mei zal het ontwerp wel gereed zijn. 
Men is ook bezig met het voorbereiden van de vergunningaanvraag. Met betrekking tot de 
te vormen klankbordgroep wordt een bericht in het Blaaike geplaatst om klankbordgroep 
leden te werven. In juni kan de groep dan van start. Er is inmiddels een projectleider 
benoemd. 
Bouw woningen: De duidelijkheid die eind mei zou worden geboden volgt nu in de 
tweede week van juni waarvoor een afspraak zal worden gemaakt met de bouwwerkgroep. 
Men is achterstand aan het inlopen. Overigens heeft het SRE onderzoek vertraging 
opgelopen. De uitslag wordt pas in juli verwacht. Met betrekking van het plan van 
Maanen zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden. Het Projectteam Bouwen Eersel zal 
in komende publicaties ook aandacht besteden aan Wintelre. 
Verkeer: Van de bespreking van 8 april komt nog een verslagje. Het verkeer en vervoer is 
het eerste onderwerp van de IDOP. Het verslag van de eerste bijeenkomst is al ontvangen. 
Aangezien daar toch enige onduidelijkheden en foutjes instaan zal de werkgroep verkeer 
middels een digitale versie de te wijzigen zaken melden aan Kees Veraa. Ook over de 
opzet en werkwijze zullen nog een aantal opmerkingen geplaatst worden. De verdere gang 
van zaken wordt vooralsnog overgelaten aan de werkgroep IDOP. 
Speelruimte: Wederom is dit een onderwerp dat uitgebreid besproken wordt. Er lopen 
momenteel een aantal zaken langs elkaar die het moeilijk maken definitieve beslissingen 
te nemen. Vandalisme is daar een aspect van. Het blijft dan ook op de agenda staan. 



Geadviseerd wordt wel het speeltoestel op het Drieske te behouden. De plannen met 
betrekking tot het Groesveld zullen met de omwonenden dit jaar, nog voor de vakantie, op 
een aparte avond besproken worden. Het jaarlijks onderhoud is een punt dat nog de nodige 
aandacht moet krijgen op het gemeentehuis met name wat de nodige financiën betreft. 
BOW: op 26 mei is de jaarvergadering. Guido zal hier aandacht aan besteden. De 
contributie ad 6,80 euro voor 2008 zal worden betaald en gedeclareerd. 
Nieuwe Leden: er worden enkele namen genoemd maar er is nog niets definitief. 
Kleine Kernen:  geen mededelingen 
Zorg in Wintelre: Het verslag van 17 maart zal nog nader besproken worden. Momenteel 
is er een onderzoek tevredenheid cliënten WMO. Hopelijk worden we snel geïnformeerd 
over de uitslag. Zo mogelijk zal Mariëlle een enquêteformulier naar Leefbaar Wintelre 
sturen. Zelf hebben we ook een moment gedacht om een onderzoek te houden om te 
weten te komen welke zorg er nu precies geboden wordt en wat er nu precies nodig is. 
Integraal Dorpsontwikkelingsplan:  Onder het kopje verkeer is hier al iets van vermeld. 
Verder is de indruk dat behandeling van een onderwerp in één avond wel erg kort is. En 
de periode waarin alles moet gebeuren geeft meer de indruk met de korte termijn dan met 
de lange termijn bezig te zijn. Het inschakelen van de totale gemeenschap zal de nodige 
aandacht blijven vragen. De werkgroep heeft hier zeker aandacht voor. 

5. Wat verder ter tafel komt: De bibliotheek is met de school in gesprek om voor de 0-12 
jarige een voorziening te creëren. Ook zou daar dan aandacht zijn voor de ouderen. Het 
blijft onduidelijk wat er nu precies staat te gebeuren. Duidelijk spreken de aanwezigen uit 
dat de bibliotheekvoorziening goed geregeld moet worden voor alle leeftijdsgroepen. We 
moeten de voorstellen afwachten. De gevraagde cijfers zijn nog niet voorhanden 
De woningstichting de Zaligheden heeft een prijsvraag Zorg voor uw buurt  
aangekondigd. Mogelijk is hier aandacht aan te besteden in de vorm van plaatsing van  
ontbrekende bankjes. En er zijn wellicht nog meer mogelijkheden. Hieraan zal aandacht  
besteed worden. 
De vragenlijst van het nieuwe leefbaarheidsonderzoek is ontvangen. Reacties hierop 
zullen komende week aan Mariëlle worden doorgegeven. Zelf mogen we ook 1 of 2 
vragen verzinnen. Vraag 42 wordt hierbij genoemd als aandachtspunt. 
In Duizel wil men ook een dorpsraad op richten en in Knegsel wil men toch weer een  
leefbaarheidsgroep formeren. 
De Braderie heeft op 4 mei op gepaste wijze aandacht besteed aan onze Bevrijders en  
onze Militairen. De festiviteiten zijn om 20.00 uur onderbroken met een toespraak en  
een stilte periode. 
Op 28 juni zal de JOC een panna voetbal toernooi organiseren. De ontvangen  
leefbaarheidsprijs zal hierbij ingezet worden zodat ook de ongebonden en iets oudere  
jeugd hieraan kan deelnemen. (of de wethouder of burgemeester het toernooi opent of de  
prijsuitreiking verricht is nog niet geheel duidelijk). 

6. Bezoek van onze burgemeester: De suggesties zoals die binnen zijn gekomen worden 
besproken. We zullen die dingen laten zien waar we trots op zijn maar ook die zaken waar 
we bezorgd over zijn. Genoemd worden de kwaliteitszichtlijnen, het Ouw Meer, de 
Bosschuur, de waterleiding, het vliegveld, Distelveld maar ook Koemeer. Er zal een rit 
met de auto zijn rond het dorp en een fietstocht in het dorp. De nadere invulling zal 
komende weken gebeuren. Francien stelt haar auto beschikbaar. Jan Wim en Henk hebben 
een fiets beschikbaar. 

7. Stukje in het Blaaike: Zo mogelijk nader bericht over het bezoek van de burgemeester. 
En ook mededelingen over het dorpsontwikkelingsplan zullen hier vermeld gaan worden. 

8. Rondvraag: Jan zal ons vertegenwoordigen bij het 50 jarig huwelijksjubileum van To en 
Roel Spanjers en een enveloppe met inhoud overhandigen. 



9. Onze volgende vergadering  is op woensdag 11 juni om 20.00 uur. 
10. Hierna wordt de vergadering door de voorzitter gesloten met dank voor ieders inbreng. 
___________________________________________________________________________ 
notulist, (23-5-2008). 


