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Leefbaar Wintelre. 
Verslag van de vergadering van de werkgroep Leefbaar Wintelre gehouden op 19 Juli 2010. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Fr. Coppelmans, T. van Gestel, T. Spanjers, J. Luttikhold,  H. v.d. Heijden, Fr. 
van der Velden,  G. Schenning, en J. Heuveling 
Afwezig: (met bericht)  A. Franssen, M.Voermans, W.Wilting, H. van Ham, H. 
Hoppenbrouwers. 
Kopie verslag aan: J. van Ham, P. Bertens,  
                                 Rabobank Oerle-Wintelre  
1. Opening 
Francien opent de vergadering met een welkomstwoord. 
 
2. Notulen van de vergadering van 17 juni 2010. 
De notulen van onze vergadering van 17 juni worden onveranderd vastgesteld. 
Opgemerkt wordt dat onze zienswijze betreffende het Komplan is ingediend. Er is ook een 
ontvangst bevestiging ontvangen. 
Het verslag van de B&W bijeenkomst van 10 mei is nog niet beschikbaar. 
Mariëlle wordt verzocht dit snel ter beschikking te stellen mede in verband met de 
vakantieperiode. 
Het gespreksverslag van de verkeersgroep is aanleiding voor enkele opmerkingen. De 
suggestie wordt gedaan dat het periodiek rooien van bomen en terugplanten van jonge bomen 
wellicht beter is dan steeds wortels behandelen en wegen opknappen. 
Men is benieuwd naar het antwoord op het onderhoud van paden en bermen. 
Met betrekking tot de bewegwijzering naar het papegaaiencentrum zal een brief gestuurd 
worden waarin er op geduid zal worden dat het zandpad de Kerkheide niet geschikt is voor 
fietsers en dat een zandpad ook niet geschikt is om naar een evenementenpark te rijden. 
3. Ingekomen stukken 
-  Nieuwsbrief Inrichtingsplan Wintelre-Oerle. 
-  Uitnodiging provincie Bijeenkomst IDOP, Het XL effect op 22 september in Hilvarenbeek.  
4. Uit de werkgroepen: 
-  Wonen:  het verslag aangaande het DOP is nog niet ontvangen volgt dus. Er is een 
bijeenkomst gepland met de zaligheden a.s. dinsdag 27 juli om 09.30 uur met name over de 
seniorenwoningen in het plan Koemeersedijk. Juist vandaag zijn er borden geplaatst bij de 
pastorie en centrumplein die er op duiden dat er ontwikkelingen zijn. Wij hebben steeds 
aangegeven dat de gemeente zoveel mogelijk met het particulier initiatief mee zou moeten 
werken en niet tegenwerken. Dit lijkt nu te gebeuren. 
 Ook aan het Aangelag wordt gewerkt. 
- Verkeer: zie verslag. Na de vakantie is er weer een bijeenkomst gepland. De Kerkstraat zal 
voor de bouwvak vakantie weer geopend worden. Het dorpsplein zal voor de kermis zover 
zijn dat de kermis hier in ieder geval op kan.  
Meegedeeld wordt dat het klaphekje inmiddels is geplaatst. 
De opmerkingen over de afsluitingsborden in verband met de afsluiting van de Kerkstraat 
enzovoort zijn inmiddels naar tevredenheid opgelost. Wel wordt opgemerkt dat de 
communicatie wel iets beter had gekund.  
- Recreatiegroep:  we verwijzen naar de oproep in het Blaaike over het Stilte centrum. De 
parkeerplaatsen bij de Meren, de blauwe en de rode wandelroute die ingetekend wordt. In 
augustus is er weer een bijeenkomst. 
- Zorg: er zijn al diverse bijeenkomsten geweest. Onlangs een gesprek met Zuidzorg. 
Komende week een gesprek met St. Joris. De bijeenkomst op het provinciehuis over zorg op 
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afstand is bezocht. De kennis over domotica is inmiddels aanwezig. De bijeenkomst op 21 juli 
over welzijn , zorg enzovoort zal door enkele leden bezocht worden. 
Met betrekking tot de bibliotheekvoorzieningen zijn er afspraken gemaakt dat er een 5000 
euro vrijkomt om voor de ouderen een bibliotheekje in te richten naast of met de 
schoolbibliotheek in Kempkeshof. Hier zal nader overleg plaatsvinden tussen school, 
kempkeshof en het gemeenschapshuis. 
Opgemerkt wordt dat er ondoorzichtig en raar wordt omgesprongen met investeringsplannen 
en de daarbij horende subsidie. 
5. Wat verder ter tafel komt. 

- Het kermisterrein: De gemeenteraad heeft een motie aangenomen om de 
kermisactiviteiten over te laten gaan naar particulier initiatief. Unaniem geeft de 
vergadering aan dat dit onjuist is. De organisatie van de kermis dient bij de gemeente te 
blijven die dit samen met de kermisexploitanten regelt. Particuliere initiatieven dienen ter 
ondersteuning van de kermis te zijn. Hierover zal een brief richting gemeente gestuurd 
worden. Zondag, maandag en dinsdag zal het gemeenschapshuis open zijn. Zaterdag is het 
gewoon JOC. Men vraagt of een combinatie mogelijk is. Dit zal voorgelegd worden. 
- Een tweetal bomen zijn door de storm bij Kempkeshof gesneuveld. Om hier een mooie 
laan van te maken zou het rooien van de rest nodig zijn en zouden Leilinden geplaatst 
kunnen worden.  
- Op 20 september zal de burgemeester op bezoek komen. Als programma wordt gedacht 
aan: bezichtiging voorgestelde doorsteek parkeerplaats voetbalveld naar Dorpsschuur. 
Kantine en kleedlokalen voetbalclub. Bezichtiging korfbalveld. Afhankelijk van het weer 
zou dit met de fiets kunnen. Bezichtiging Kerkstraat, Sacristie, dorpsplein. Daarna 
bezichtiging vorderingen jeugdhuis, Bezoek Kempkeshof met informatie over Zorg en 
bezichtiging bibliotheek. 
Daarna informeel samenzijn in de foyer van ons gemeenschapshuis de Rosdoek. 
Aan de hand van deze suggesties zal een programma worden opgesteld met medewerking 
van de diverse te bezoeken verenigingen en instanties. 
- Ook op 20 september zal door het gemeenschapshuis de Rosdoek de gemeenteraad 
worden uitgenodigd om de nieuwe multifunctionele accommodatie te bekijken. Dit is 
tussen 19.00 en 20.00 uur.  

6. Blaaike en P.R.  
-  We dienen nog een activiteitenplan op te stellen. Daarin komt in ieder geval ontwerp van 
een Logo en een plan om een betere naamsbekendheid te krijgen. Een aantal suggesties 
worden gedaan. (Hoevenaars of vrijwilliger, Grafische School, Design Academie, ROC, 
Fontys. 
Na de vakantie van ´t Blaaike zullen we nogmaals publiceren waar leefbaar Wintelre voor 
staat, welke werkgroepen er zijn en wie daar zitting in hebben. 
7. Rondvraag 
-  de schuilhutten zouden voor de vakantie geplaatst worden. In Wintelre is dit nog niet 
gebeurd. Wanneer gebeurt dit? En komen daar geen banken bij? De plaatsing zou gebeuren 
bij de Oostelbeersedijk, het Rouwven en de vijfsprong bij het Ouwe Meer. 
-  de moties met betrekking tot het Kekkeneind gaan in tegen de wensen van de bewoners er is 
wel verzocht om overleg met hen te voeren. Wij gaan er vanuit dat dit gebeurd. 
- Het rapport betreffende het leefbaarheidsonderzoek zal komende vergadering besproken 
worden. 
-  in de Raad is een motie aangenomen om het voorbereidingskrediet DOP Wintelre met 
17.734 euro te verlagen. Waar heeft dit betrekking op en als men met partijen iets 
overeenkomt kan dan een partij zomaar iets wijzigen zonder overleg? 
8. Volgende vergadering:  
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-  Dinsdag 14 september, woensdag 20 oktober, donderdag 18 november, maandag 22 
november openbare vergadering,, dinsdag 14 december.  
- ons jaarlijkse informele bijeenkomst zal plaatsvinden in de week van 20 tot 25 september in 
de avonduren. De theetuin zal de plaats zijn.  
9. Sluiting.  
Hierna wordt de vergadering gesloten. 
notulist.  
 


