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Verslag vergadering Stichting Leefbaar Wintelre, maandag 21 november 2016 
Aanwezig: Jan Heuveling, Anny van Asten, Henk van der Heijden, Wim Wilting, Jan Kruit,Henk van 
Ham,  Karin van Esch, Jan Luttikhold, Piet Coppelmans 
Afgemeld: Lobke Kapteijns, Henk Bartels, Leojan Velthoven.  
Gasten: Ton van der Heijden, Kees Dankers, Ad Adriaans 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet de leden van Leefbaar Wintelre en werkgroep leden van 
harte welkom.. 
2. Verslag vergadering 21 september 2016 
De onduidelijkheden over  de financiën bij de dagbesteding,nu het GOW niet meer betrokken is bij de 
dagbesteding, zijn er nog.  Jeroen heeft toegezegd hier navraag over te doen en te zorgen dat er 
duidelijkheid komt. Die vraag wordt dus nogmaals gesteld. 
Met betrekking tot het overleg met bewoners en de gemeente over de Willibrordusstraat wordt 
opgemerkt dat het gebleven is bij het opsnoeien van drie bomen.  De overlast blijft dus. Door de 
gemeente wordt aangegeven dat het geld op is om het onderhoud ook werkelijk goed te doen. In de 
vergadering vraagt men zich wel af waarom er in Eersel op de markt geen blad te vinden is en in ons 
dorp daar kennelijk geen tijd of geld voor is. 
Het verslag van de jaarvergadering van 19 oktober wordt eveneens goedgekeurd. Achteraf zijn er 
velen die ook de film over de zuster wel hadden willen zien. Mogelijk kan deze nog vertoond worden 
tijdens de kerstviering, 14 december, van de KBO. Piet Coppelmans zal nagaan of dit ook technisch 
kan. 
Het verslag, actielijst van het overleg met B&W is er nog niet en kan dus niet behandeld worden.  
3. Onderwerpen vanuit de werkgroepen 

Verkeer: 
- Tijdens het gesprek met B&W is al het een en ander besproken. De Groene Corridor zal voor 

Wintelre minder effect hebben dan voor Oirschot. Wel dienen we de Landsardseweg in de 
gaten te houden.  

- Het fietsnetwerk blijft de aandacht houden. Ook tijdens het B&W overleg is aangegeven dat 
het rapport en de voortgang daarvan niet overeenkomstig onze wens is. Onze opmerkingen 
zijn nogmaals ingezonden. “Gehoord, dus aan verplichting voldaan”. Een opmerking die bij 
meerdere punten aan de orde lijkt. 

- Het rapport over minder vrachtverkeer in de kernen is klaar. De conclusie is dat het vooral 
plaatselijk vrachtverkeer betreft. Er zal dus weinig veranderen. 

- Opgemerkt wordt vanuit de vergadering dat steeds duidelijker wordt dat communicatie een 
belangrijk punt is. Daar dient duidelijk verbetering in te komen. 

Wonen: 
- Op 1 december wordt de overdracht van de gemeente naar van Gisbergen officieel getekend.  
- Wij verwachten vanuit de gemeente meer en meer druk om in Wintelre sociale huurwoningen  

te doen bouwen door Woningstichting de Zaligheden. Zij willen in Wintelre niet bouwen wel in 
andere dorpen. Wij zijn er van overtuigd dat de gemeente hier te weinig aan doet. Een extra 
inspanning van de gemeente is uitdrukkelijk nodig. 

- De werkgroep wonen zal komende maand weer aandacht gaan besteden aan het vervolg van 
Koemeersdijk.  

- Er is belangstelling. Voor de vrijkomende woning in Kempkeshof waren er 6 kandidaten. Voor 
de laatste HAT woning waren er 28 kandidaten. 
Aan koopwoningen tussen de 200-300.00 euro zijn er nog maar twee te koop. 

Recreatie en speelterreinen: 
- Onze 100 jarige is tevreden met zijn boom en wat er om heen is gebeurd. De weg hiernaar toe 

stemt ons niet tot tevredenheid. 
- De Film over de zuster is een succes. 
- Met het PMB is contact over het rolstoelpad zoals dat door ons al eerder is voorgesteld. 

De kennismakingsbrochure wordt doorgestuurd. 
Zorg en welzijn: 
-  De dagbesteding, bibliotheek en vrijwilligerssteunpunt zijn de grote onderwerpen voor de 

agenda. Momenteel weinig nieuws te melden.  De Brunch van de KBO die een promotie is 
voor de dagbesteding wordt door 90 personen bezocht. 
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- De thema bijeenkomst van de Bibliotheek was weer goed bezocht. De natuur had hier 
bijzondere aandacht. 

- Over het Vliegveld is weinig  te melden. Er komen weinig berichten over de evaluatie van 
route 1 B. Tijdens de B&W vergadering is gevraagd sneller met berichten te komen als er iets 
bekend is hierover. 

- Er is nog een bezoek geweest aan de hondenkennel. Niet alle afspraken zijn nagekomen. Hier 
is nader overleg over. Het TNO rapport is niet gevolgd. 

- Tijdens de bijeenkomst van BOW in Knegsel was er sprake van de MER die problemen gaf bij 
het rechtdoor vliegen. Onduidelijk is hoe dit zit. 

- Het blijven melden van overlast als men dat heeft blijft noodzakelijk. 
www.samenopdehoogte.nl 

     PR-groep:  
- Geen meldingen.  

 
4. Naamswijziging.  

- De naam van onze stichting geeft steeds meer de indruk dat we een politieke partij zijn. 
Besloten wordt dan ook om aan te sluiten bij de nu gebruikelijke naam Dorpsraad. Wij zullen 
dan ook op korte termijn onze statuten wijzigen in Stichting Dorpsraad Wintelre. 

- Nadat de naamswijziging is doorgevoerd zoals onder punt 4 genoemd zal de PR groep dit op 
de diverse plaatsen kenbaar maken. 

 
 5. Diversen. 
 

- Een eerste evaluatie van het overleg met B&W op 15 november spreekt van een 
merkwaardige sfeer. Een erg zakelijke sfeer. Het lijkt of men kwam om zich te verdedigen en 
bereidheid tot overleg bleek niet erg aanwezig. (Dit zijn de regels enz.) 

- Boom voor 100 jarige is cadeau van de gemeente. Die bepaald. Dus die regelen het ook. 
- Parkeren tijdens festivals langs en op de Landsardseweg. Dat moet Leefbaar Wintelre maar 

aankaarten. Dat is geen zaak,taak van de gemeente. Wij hebben niets met de gemeente 
Eindhoven te maken dat is aan Wintelre zelf. Volgens ons dient juist de gemeente de 
belangen van Wintelre bij de gemeente Eindhoven te behartigen. De gemeenten zijn geen 
eilandjes. Geeft ons een slecht gevoel en is volgens ons een slechte zaak. 

- Anderzijds wordt ook vanuit de vergadering genoemd dat er ook wel veel punten op de 
agenda stonden die een mogelijke vorm van kritiek in zich hielden. Iets wat de indruk van 
zeuren kan veroorzaken. 

- De kermis was een punt dat wel met veel overleg uiteindelijk prettig is geregeld voor alle 
betrokken partijen. Ook in de evaluatie naderhand komt dat tot uitdrukking. Nog niet alle 
partijen zijn gehoord. De definitieve rapportage van de evaluatie komt dus nog. 

- De situatie met betrekking tot van Berkel is onduidelijk. Moet de raad een nieuw besluit nemen 
of is volgens de Raad van State een duidelijkere motivatie van de afwijzing nodig. Wij lezen uit 
het oordeel van de Raad van State dat een duidelijkere motivatie nodig is en volstaat.                
Het college geeft niet de indruk hier oor voor te hebben. Wij zullen als leefbaar Wintelre daar 
toch de nodige aandacht aan besteden. 
Tijdens de vergadering wordt er ook op gewezen dat daar  waarschijnlijk zaken buiten de 
vergunning plaatsvinden. B&W zouden dan ook kijken of handhaving mogelijk nodig is. 

- Het accommodatiebeleid 2017-2020 is ook tijdens B&W ter sprake geweest. Ook hier is 
afgeweken van het oorspronkelijke pad dat uitgezet was. Niettemin zijn met name de 
sportclubs met elkaar in overleg. Duidelijk is wel dat de clubs wel willen samenwerken maar 
dat er zeker op 6 dorpen sportvelden moeten blijven. 

- Zoals bij vele rapporten worden externen ingeschakeld. Kost veel geld. En worden de 
rapporten wel afgemaakt en wordt er toch uiteindelijk niets mee gedaan. 

 Is het niet zinvol om of in de eigen gelederen te kijken of eens naar wat andere gemeenten 
reeds op dit gebied gedaan hebben. We hoeven toch niet elke keer het wiel opnieuw uit te 
vinden. 

- Al met al dus geen positieve indruk van de bespreking met B&W op 15 november. 
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6. Bestuur van Leefbaar Wintelre in de toekomst. 
 

- Karin van Esch is onze nieuwe penningmeester.  
- Als notulist wordt Wim Wilting per januari bereid gevonden om dit te doen voor een jaar, 

daarna iemand anders. 
- Voor de andere functies zal nog gezocht worden waarschijnlijk buiten de eigen kring. Een 

ieder zal daar naar uitkijken. 
Mogelijk dat per tourbeurt of deeltaken andere taken kunnen worden ingevuld. 
 

7. Ontmoetingsavond. 
 

- Als datum voor de ontmoetingsavond wordt vrijdag 27 januari 2017 vastgelegd. 
Het hoe en waar wordt komende tijd bepaald. 

          
 8. Rondvraag 
 

- Annie van Asten en Piet Coppelmans en mogelijk Francien Coppelmans zullen op kraamvisite 
gaan bij Lobke Kapteijns 

- De kruising Koemeersdijk, Slikdijk, Akkerweg is gevaarlijk. Aanpassing is dringend nodig. 
Henk van der Heijden zal hier nog een bericht over doen naar de gemeente. We hebben hier 
al dikwijls op gewezen. 

 Nu de voorrangsituatie is gewijzigd is het nog gevaarlijker. Ook de snelheid speelt hier een rol. 
- Ook wordt gewezen op de onoverzichtelijke situatie Steenoven-Akkerweg. 
 

9. De volgende vergadering is op dinsdag 20 december 2016.  
 
10. Sluiting;  
-  De voorzitter dankt allen voor de levendige discussie en wenst hun een wel thuis. 
 

Notulist. 


