
Leefbaar Wintelre. 
 
 
Verslag van de vergadering van de werkgroep Leefbaar Wintelre gehouden op 28 oktober  
2008. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Fr. Coppelmans, T. van Gestel, J. Heuveling, H. v.d. Heijden, G. Schenning en  
W. Wilting. 
Afwezig: (met bericht) T. Spanjers, E van Gestel, H. van Ham, Fr.v.d. Velden  
alsmede M. Voermans 
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. Op verzoek van de firma van Nierop krijgen W.Aarts en F. Boomers de gelegenheid het 

probleem van het parkeren bij het Ouwe Meer te bespreken. Het is duidelijk dat dit 
bijzondere gebied beschermd dient te worden. Het meer zelf maar zeker ook de randen 
hebben een bijzondere natuurwaarde. Daar waar nu de sloot is gedempt is een natuurlijk 
parkeerterrein in te richten voor een 30 auto´s. Het dempen is overigens gedaan om het 
wegsijpelen van het water uit het meer tegen te gaan. Aan de andere zijde staat de 
Bosschuur. Hier zien wij mogelijkheden voor een tiental parkeerplaatsen. Een zand 
wandel-fietspad vanaf de inrit van het voetbalveld is ook te overwegen. Gebruik van de 
parkeerplaats van het voetbalveld is vooral op de drukste dag namelijk zondag geen 
alternatief. Met de voorgelegde plannen kunnen wij wel akkoord gaan. Wel wordt 
gewezen op de overlast van de honden. Het honden uitlaten op de huidige plaats past niet 
omdat het buiten het toegewezen gebied overlast veroorzaakt. De honden komen in het 
meer en langs de rand hebben wandelaars hinder van de honden. Een ander probleem 
vormen de motorrijders die wandelroutes vernielen. De oranje route is met name zeer 
slecht. Op andere plaatsen is overigens gezorgd dat pijlen de route weer goed aangeven. 
Het overhangend hout bij het fietspad Wintelre-Vessem heeft de nodige, wel late, 
aandacht gehad. Het in het dorpsontwikkelingsplan besproken fietspad langs de bosrand 
richting Zandoerle kan rekenen op ondersteuning van van Nierop. Ter verduidelijking nog 
het gebied rond het Ouwe Meer blijft, is, wandelgebied. Voorbij de parkeerplaatsen zal 
het gebied afgesloten worden voor voertuigen. Onduidelijk is het verkeer met paarden en 
paarden met rijtuig. Het gebied rond de Bosschuur geeft mogelijkheden om iets minder 
voorzichtig om te gaan met de natuur. Gemotoriseerd verkeer is hier echter ook uit den 
boze. Voor beide partijen een leerzame en positieve bijeenkomst. Het behoud van ons 
meer met het bijbehorende water en de bijzondere biotopen zal op deze manier voor 
Wintelre behouden blijven. 

3.  De notulen van de vergadering van 15 september worden goedgekeurd.  
Dit verslag zal komende week ook op het web worden geplaatst. 
Het verslag van de bespreking met B&W van 24 september is nog niet binnen en 
bespreking daarvan  wordt dus verplaatst naar de volgende vergadering. 

4. Ingekomen stukken: bericht ontvangen van de  Woningstichting de Zaligheden dat het 
plan een pannaveldje te maken bij het Aangelag met een financiële bijdrage mogelijk zal 
worden gemaakt. Inmiddels is er met de gemeente besproken dat plaatsing ook werkelijk 
kan op de geplande plaats. De gemeente is bereid om ook middels een cofinanciering mee 
te werken. Leefbaar Wintelre zal het plan nu verdere uitwerken samen met de jeugd. Wim 
zal gedetailleerde tekeningen maken en offerten opvragen. Hierna zal in overleg met de 
woningstichting en de gemeente het plan door Leefbaar Wintelre samen met de jeugd 
uitgevoerd worden.  



Van dezelfde stichting is bericht ontvangen  dat het plan om verlichting te plaatsen bij het  
speelveld van de Margrietlaan niet financieel door hen zal worden ondersteund. De  
gemeente heeft te kennen gegeven wel sympathie te hebben voor het plan. Men wil samen  
met Leefbaar Wintelre en de Blumkesbuurt kijken of er mogelijkheden zijn. 
Het bestemmingsplan buitengebied is op 22 oktober informatief met een aantal leden  
van Leefbaar Wintelre besproken. Duidelijk is wel dat ons buitengebied een belangrijke  
natuurhistorische waarde wordt toebedacht. Vanuit de agrarische sector is er voldoende  
aandacht voor het plan van de andere bewoners en niet agrarische bedrijven lijkt die  
aandacht minder. In een publicatie in het Blaaike zal nogmaals gewezen worden op het  
plan. De publicatie in de Hint wordt door ons als onvoldoende geacht. Aangezien het  
bericht pas in het Blaaike van 8 november komt is verzocht om enige coulance te hebben  
in de week daarop met opmerkingen. De reactietermijn sluit namelijk op 10 november.  
Tijdens de huidige vergadering wordt er op gewezen dat de zlto, de agrarische sector, in  
de overleggen maar  1 stem heeft in bijeenkomsten van natuur, milieu, waterschap en   
gemeente. Het agrarische belang delft nogal eens het onderspit. Wintelre is een agrarisch  
dorp en we missen de toekomstperspectieven voor deze groep. 
Naar aanleiding van de vele mailtjes en brieven die we ontvangen wordt aangegeven dat  
we als werkgroep zelf bepalen of en welke onderwerpen we op de agenda plaatsen en  
bespreken. 

5. voortgang lopende zaken:  
Integraal Dorpsontwikkelingsplan: in onze bespreking met B&W zijn een aantal 
opmerkingen over de procedure gemaakt. Deze zijn op verzoek ook op papier gezet maar 
niet overhandigd. De wethouder bleek al  direct actie te hebben ondernomen. Wel zullen 
we bewaken dat het niet bij goede bedoelingen blijft. Het project moet vanuit de 
bevolking komen en niet vanuit de gemeente. En de lange termijn doelstelling moet er 
duidelijk in naar voren komen. Nog twee bijeenkomsten worden er belegd om tot een 
juiste opstelling van het plan te komen. Op 5 november is er nog een gezamenlijk gesprek 
met de wethouder. Hierna wordt het eerste concept opgesteld wat voorgelegd zal worden 
aan de bevolking en wel op 9 december. Daarna wordt een definitief plan opgesteld wat 
via via aan de gemeenteraad zal worden aangeboden. 
Gemeenschapshuis: de bestemmingsplanwijziging ligt vanaf 8 oktober ter inzage. Enkele 
uitgangspunten dienen nog nader te worden onderzocht. Wat het ontwerp betreft zijn er 
nog enkele bemerkingen die wel opgelost zullen worden. In verband met de actie van het 
Oranjefonds Toplocatie is het plan om een lift te plaatsen ingediend. Dit is afgesproken in 
de bijeenkomst van gebruikers en de Raad van Aangeslotenen van eind september. 
Ook de klankbordgroep die gaat over de omgeving en het dorpsplein is op 7 oktober 
bijeen geweest. Met name de situering van de speelplaats en de inkrimping van 900 naar 
600 meter geeft veel weerstand. Het plan zoals dat op 7 oktober is voorgelegd  is 
onderwerp van discussie. Ook de situering is onduidelijk. De veiligheid is een belangrijk 
punt. Gedacht wordt hier aan verkeer maar ook aan brand. We gaan er vanuit dat niet 
achter een bureau maar in het veld het dorpsplein wordt ingevuld. 
Bouw woningen: de komende periode zullen er nadere berichten volgen. Bij het plan 
Koemeer zullen volgende week historische onderzoeken plaatsvinden. Bij het Aangelag 
worden komende week ook de reacties van de omwonenden verwacht. Op het moment dat 
er weer iets meer bekend is zal hiervan mededeling gedaan worden. 
Verkeer: Op 22 oktober is er overleg geweest van de verkeersgroep met Jan Smulders 
van de gemeente. Het verslag hiervan zal komende vergadering behandeld worden. 
Vooruitlopend hierop wordt de invoering van de 60 km zone Oostelbeersedijk en 
Rouwven  besproken. Aandacht wordt gevraagd voor de verlichting in de bochtige 
gedeelten van de Oostelbeersedijk. De verlichting is hier soms misleidend. Op 22 oktober 



is hier ook aandacht voor gevraagd. Ook het klaphekje bij Kuijlaars is besproken. 
Besproken is ook om de kruising bij het Centrum op te nemen in de plannen voor het 
dorpsplein. Aanpak hiervan is steeds uitgesteld in afwachting van de plannen voor het 
dorpsplein. Nu blijkt in de werkgroep dorpsplein deze kruising niet mee genomen te 
worden. Hierover volgt gemeentelijk overleg. 
Speelruimte: op 13 november is er overleg met de omwonende van het Groesveld over 
het ontwerp van Buroblad. Het pannaveldje is al besproken. Het speelruimte beleid zal 
door de gemeente opnieuw met de gemeenteraad worden besproken. Er wordt meer 
souplesse voorgesteld. Het onderhoud blijft onverkort een probleem. Een speeltoestel van 
het Aangelag is terug naar de fabriek. En voor het klimtoestel zal de extra spil worden 
geregeld. We hopen dat het nu wel gebeurt. 
BOW: de rapportage van Alders die 40.000 extra vliegbewegingen voorstaat geeft grote  
zorgen. Het welzijn van onze inwoners dient goed in het oog te worden gehouden door de 
gemeente. Onlangs is in ieder geval nog een terechte klacht ingediend over een zeer laag 
overvliegend vrachtvliegtuig. 
Nieuwe Leden: in de werkgroep dop zitten zeker belangstellende leden voor de toekomst. 
Verder geen mededelingen. 
Kleine Kernen:  op 30 oktober is de Dorpendag. Guido en Henk zullen deze bezoeken. 
Jane van der Heijden, directeur van onze basisschool zal hier spreken over de Brede 
School Wintelre. Op 12 en 19 november is er nog een bijeenkomst over de verhouding 
tussen gemeenten en dorpsraden. Op 19 november zal Guido deze bijeenkomst in 
Spoordonk bezoeken, mogelijk sluiten nog enkele andere leden hierbij aan. 
Zorg in Wintelre: de KBO in de persoon van Jan van de Ven heeft aangegeven een eerste 
aanzet voor een inventarisatie op te willen stellen. Het thema zal zijn hoe kunnen we 
allemaal in Wintelre blijven wonen.  

6. Wat verder ter tafel komt: de EHBO heeft ook via de woningstichting de Zaligheden 
middelen ter beschikking gekregen om defibrillators aan te schaffen voor Knegsel en 
Vessem. Het onderhoud zal daarbij via de gemeente dienen te worden geregeld. De 
EHBO zal het onderhoud van de defibrillator die zij via de Stichting Dorpsfeesten 
Wintelre met medewerking van de bedrijven en inwoners hebben ontvangen ook bij de 
gemeente onderbrengen. Leefbaar Wintelre is schijnbaar nog slecht te vinden op de 
website van Wintelre. De verslagen van onze vergaderingen worden daar opgenomen. 
De samenstelling van de diverse werkgroepen is wel aangegeven maar schijnbaar moeilijk 
te vinden. De contactmogelijkheden moeten duidelijker worden. 
Besloten wordt om ontwerp statuten op te stellen zodat op korte termijn formeel kan 
worden overgegaan tot de oprichting van de Stichting Leefbaar Wintelre. 

7. Stukje voor Blaaike: hierin zal gewezen worden op het voorontwerp bestemmingsplan 
buitengebied zoals dat in de Hint heeft gestaan. En onzerzijds is daaraan toegevoegd ook 
daadwerkelijk aandacht aan het ontwerp te besteden door de betrokkenen.. 

8. Rondvraag:  de bladerenbakken zijn hier en daar op een andere plaats gesitueerd. Bij de 
hoek Kempkesveld/Biezenvelden staan ze nu op een parkeerplaats. Door bewoners 
worden bladeren echter nog op de oude plaats gedeponeerd. De bouwhekken worden 
onvoldoende genoemd. Tijdens de vergadering met b&w is er het een en ander over 
verteld. De ontevredenheid wordt nog eens geuit. Het blijft overigens mogelijk om de 
gemeente middels de meld en herstellijn te informeren. Men onderneemt dan actie. 0497-
531300.  Een opmerking wordt gemaakt om groenstroken met paaltjes af te zetten. 
Anders worden er parkeerplaatsen van  gemaakt. Bij de Had-woningen zijn tuintjes 
schijnbaar vervangen door tegels. Het niet bijhouden van de tuintjes door de bewoners is 
daarmee ondervangen. Volgens ons draagt dat niet bij tot de leefbaarheid van de buurt. 



Op 6 november is er een CDA bijeenkomst over woningbouw. Hiervoor is een ieder 
uitgenodigd. Guido gaat daar wellicht naartoe. 
 
Tijdens een recente bijeenkomst van de school en de bibliotheek blijkt dat het 
bibliotheekpunt in Kempkeshof gericht blijft op kinderen van 0-12 jaar. De voorziening 
is een moment tijdens schooltijd en een moment na schooltijd. Op 15 januari is er een 
nieuw gesprek. Teleurstellend is dat er alleen maar schoolboeken beschikbaar zijn. De 
leestafel zoals beloofd is er nog niet. En boeken voor ouderen dus ook niet. Voor de 
acceptatie en integratie is het erg belangrijk dat dit er snel komt. Destijds zijn er duidelijk 
meer beloften gedaan dan nu gerealiseerd wordt. 
Inmiddels is de actie Dorpen Derby van start gegaan. Bij deze actie kunnen ideeën en 
projecten die het dorp echt leefbaarder maken ingediend worden bij de provincie. De 10 
beste en origineelste initiatieven kunnen 10.000 euro winnen met daarbij professionele 
begeleiding. Nadere mededelingen staan op www.brabant.nl/dorpenderby. Onzerzijds zal 
de Kloosterstraat hierop geattendeerd worden. De Kloosterstraat kan wel een facelift 
gebruiken. 

9. Volgende vergaderingen: de volgende vergadering is op 12 november a.s. 
 

10. Hierna wordt de vergadering door de voorzitter gesloten met dank voor ieders  
inbreng. 

___________________________________________________________________________ 
notulist, (3-11-2008). 


