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Leefbaar Wintelre. 
Verslag van de vergadering van de werkgroep Leefbaar Wintelre gehouden op 14 september 
2010. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Fr. Coppelmans, J. Luttikhold,  H. v.d. Heijden, H. v. Ham,  G. Schenning, P. 
Coppelmans, H. Hoppenbrouwers, M. Voermans, A. Ramakers en J. Heuveling 
Afwezig: (met bericht)  T. van Gestel, T. van Ham, Fr. v.d. Velden 
Kopie verslag aan: J. van Ham, P. Bertens,  
                                 Rabobank Oerle-Wintelre  
1. Opening 
Francien opent de vergadering met een welkomstwoord aan Piet Coppelmans die overweegt 
lid te worden van onze stichting. A. Fransen heeft zich definitief afgemeld. 
En een welkom ook voor Jan Timmers die agendapunt 2 zal behandelen. 
2. Toelichting ontwerpvisie ’t Centrum,pastorie door Jan Timmers. 
Jan Timmers heeft in opdracht van A. Das en M. van Mol een ontwerpvisie  toegespitst op de 
plaats van de Pastorie en het oude Centrum. 
Er is een duidelijke uiteenzetting van de plannen met daarbij ook een duiding van het 
standpunt van de gemeente. 
Onzerzijds wordt meegedeeld blij te zijn met de uiteenzetting waardoor duidelijk is wat er 
precies aan de hand is. Later zal dit punt nog ter bespreking op onze agenda geplaatst worden. 
3. Stand van zaken DOP. 
Voor de verdere bewerking van het dorpsontwikkelingsplan wordt Kees Veraa assistentie 
verleend door Anja Ramakers. Die nu dan ook aanwezig is. 
In snel tempo worden enkele zaken doorlopen. 
Bij verkeer speelt de fietsoversteek, de renovatie van de Biemeren met aandacht voor de 
vraag wat Veldhoven hier kan en wil doen, de snelheidsbeperkingen in de dorpskern en het 
vrachtverkeer in de kern met aandacht voor de tom-tom kaarten. De volgende bijeenkomst is 
op 4 oktober om 19.30 uur. 
Bij recreatie is er aandacht voor de bankenlijst, het gesprek met DLG over het groen. 
Komende week is er een bijeenkomst met mensen die in het buitengebied bekend zijn. M. 
Claessen zal gevraagd worden de eigendommenkaart te bekijken. Verder wil men het wandel- 
en fietsroutenet op laten nemen in het landelijke net. Men wil werken aan verkorte routes, 
ommetjes en het maken van foldertjes. En bij het Ouw Meer is er aandacht van en voor 
Natura 2000, parkeervoorzieningen en informatieborden. De renovatie van de speelterreinen 
en de renovatie van de sacristie en inrichting als stilte centrum heeft de aandacht. 
Later op de avond, en de periode daarna, wordt geopperd om onze openbare vergadering die 
daarom ook verplaatst is naar 8 november, in het teken van de speelruimte te plaatsen. 
Bij zorg wordt meegedeeld dat er diverse besprekingen hebben plaatsgevonden. Er is 
aandacht voor de 24 uurszorg eventueel vanuit Vessem. Ook de ouderenbibliotheek blijft de 
aandacht houden. Met Kees Veraa is daarbij ook uitdrukkelijk afgesproken dat vanuit het 
DOP hiervoor zeker 5000 euro is gereserveerd. 
Bij wonen is de volgende bijeenkomst op 18 oktober om 13.30 uur. 
Bij ondernemingsgroep is later een bijeenkomst. 
De algemene opmerking wordt gemaakt dat in verband met de bezuinigingen diverse moties 
zijn aangenomen. Er is ook nog sprake van een reservepot van 17000 euro. 
4. Notulen van de vergadering van 19 juli 2010. 
De notulen van onze vergadering van 19 juli worden onveranderd vastgesteld. 
Het verslag van de B&W bijeenkomst van 10 mei is nog niet beschikbaar. 
5. Ingekomen stukken 
-  vrijwilligersavond op 29-10-2010 men kan zich hiervoor aanmelden. 
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-  High tea avond op 1 oktober. Hiervoor worden ook de werkgroepleden uitgenodigd. 
-  uitnodiging kempenconferentie 18 en 19 november men kan zich hiervoor aanmelden.   
6. Wat verder ter tafel komt. 
- Op 20 september komt de burgemeester op bezoek. Het programma is klaar en de laatste 
fietsen worden geregeld. Ook de Gemeenteraad komt dan op bezoek in de nieuwe Rosdoek. 
- Naar aanleiding van de uitleg van de ontwerpvisie t-Centrum en Pastorie wordt waardering 
uitgesproken voor het initiatief om iets aan de situatie te doen. We willen en kunnen geen 
uitspraak doen over de plannen. Wel zullen wij de gemeente met klem verzoeken om alle 
benodigde acties zo snel mogelijk uit te voeren. Dit zodat duidelijk wordt wat er kan en mag. 
Hein zal hiervoor een conceptbrief opstellen die na goedkeuring aan de gemeente, met een 
kopie aan de initiatiefnemers, zal worden verzonden. 
Hiermee zal ook de brief van de gemeente van 9 september 2010 over dit onderwerp 
beantwoordt worden. 
Er wordt nog aangehaald dat in het DOP op bladzijde 33 het een en ander is opgenomen. 
 7. Blaaike en P.R.  
-  Piet wil zich bezighouden met de PR. Activiteiten. 
-  De samenstelling van de diverse werkgroepen zal nogmaals in T’Blaaike worden 
gepubliceerd. 
-  Er wordt een actieplan groep samengesteld. Deze zal bestaan uit Guido, Piet, Francien en 
Henk. 
8. Rondvraag 
-  De vraag om de openbare vergadering te verzetten naar 8 november is onder punt 3 al 
beantwoord. 
9. Volgende vergadering:  
-  woensdag 20 oktober.  
10. Sluiting.  
Hierna wordt de vergadering gesloten. 
notulist.  


