
Leefbaar Wintelre. 
Verslag van de vergadering van de werkgroep Leefbaar Wintelre gehouden op 12 november  
2008. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Fr. Coppelmans, T. van Gestel, T. Spanjers, J. Heuveling, H. v.d. Heijden, G. 
Schenning, H. van Ham, Fr. v.d. Velden, W. Wilting en M. Voermans 
Afwezig: (met bericht)  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 28 oktober worden op enkele punten verbeterd. 

Onder punt 2  Hier zien wij (wel) mogelijkheden voor een tiental parkeerplaatsen. Hier 
wordt het woordje wel verwijderd.  (Na)Voorbij de parkeerplaatsen zal het gebied 
(ook)afgesloten worden voor voertuigen. In deze zin wordt het woordje Na vervangen 
door Voorbij en het woordje ook wordt verwijderd. Onder punt 8 wordt onder het hoofdje 
bladerbakken  Steenoven vervangen door hoek Kempkesveld/Biezenvelden. En onder de 
actie Dorpenderby wordt 111.brabant.nl/dorpenderby veranderd in 
www.brabant.nl/dorpenderby. Na deze aanpassingen wordt het verslag goedgekeurd. 
In het vervolg zal het verslag pas na goedkeuring verzonden worden aan niet-leden van de 
werkgroep. Het verslag zal dan ook op het web geplaatst worden. 
Het verslag van de verkeersbijeenkomst van 22 oktober is door Jan Smulders akkoord 
bevonden. Dit verslag wordt eveneens goedgekeurd. Dit zal nu ook op het web geplaatst 
worden. En dit zal gebeuren onder het hoofd werkgroepen subgroep verkeer. 
Opgemerkt wordt dat de onder 2.4.genoemde wateroverlast inmiddels netjes is opgelost. 
En juist vandaag is men bezig om het een en ander te doen aan de duidelijkheid voor 
fietsers en voetgangers bij de binnenkomst in het dorp zoals genoemd onder punt 2.2 van 
het verslag. Door Mariëlle wordt onder dit punt nog gevraagd wat eigenlijk het grootste 
verkeersknelpunt volgens ons is. Men is van mening dat het gelijkwaardig maken van 
alle kruisingen in het 30 km gebied eenduidigheid bewerkstelligt, snelheidremmend is en 
dus ook de veiligheid bevordert. De opmerking dat dit veel geld kost wordt niet 
onderschreven. In Hoogeloon zijn alle wegen gelijkwaardig gemaakt. Alle borden zijn 
weggehaald en bij de kruisingen zelf zijn alleen de haaientanden vervangen door gewone 
klinkers. Geen verhogingen of andere maatregelen zijn er genomen. Volgens ons kost dat 
weinig. Als tweede knelpunt wordt het kruispunt Slikdijk- Mostheuvel-Kerkstraat-
Kloosterstraat genoemd.  
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. 

3. De ingekomen brief aangaande de Kerstraat wordt besproken. We kunnen de 
bezorgdheid van de briefschrijvers wel begrijpen. Voor zover de plannen bij ons bekend 
zijn is het onduidelijk welke verkeersremmende maatregelen genomen worden. Er wordt 
in dit kader ook opgemerkt dat er meer mogelijkheden zijn dan alleen drempels. 
Onzerzijds is in het verkeersoverleg ook gewezen op het kruispunt Slikdijk-Mostheuvel-
Kerkstraat en Kloosterstraat. Dit dient een onlosmakelijk onderdeel van de plannen te 
worden anders blijven het deeloplossingen die uiteindelijk nog niet werken. Met 
betrekking tot dit kruispunt wordt onder andere voorgesteld om op de Slikdijk tijdelijke 
verplaatsbare versmallingen te maken. Men kan dan de verkeersremmende werking testen 
zonder dat er dure definitieve oplossingen worden gemaakt. Wij zijn van mening dat een 
hernieuwd overleg met de verkeersdeskundige nodig is over het gehele traject Slikdijk tot 
en met kruising Willibrordusstraat. Hierover zal een brief geschreven worden aan B&W. 
Hierin zal vermeld worden dat we de bezorgdheid van briefschrijvers ondersteunen. En 



dat die bezorgdheid niet expliciet richting de direct omwonende gaat maar richting de 
algemene verkeersveiligheid van onze kinderen en inwoners. Dat we al eerder de door hen 
genoemde punten aangehaald hebben. Dat de verkeersdeskundige uitdrukkelijk naar de 
situatie dient te kijken samen met de groep die bij de realisering van het dorpsplein is 
betrokken. Een eerste aanzet is volgens ons het per direct gelijkwaardig maken van de 
kruisingen. 
Daar het verder onduidelijk is hoe het nu verder gaat met de klankbordgroep van het 
dorpsplein zal Francien hierover middels een mail opheldering vragen. 

      De inmiddels ontvangen conceptstatuten zullen in een kleine groep nader besproken  
worden. De uitkomst hiervan verwachten we volgende week. Hierna worden deze ter  
beoordeling toegezonden. Afwerking kan dan nog eind november, begin december. 
Notitie Evaluatie Dorpsraden en Leefbaarheidsgroepen: Mariëlle geeft de grote lijnen  
aan van deze notitie en de bedoeling hiervan. Ze geeft ook aan dat een nieuwe beknoptere  
en duidelijkere notitie in de maak is. Graag heeft ze daar onze reactie op. Verder heeft ze  
graag een opgave van de door ons gemaakte kosten over het jaar  2007 en 2008. En het is  
de bedoeling dat op 9 december een themabijeenkomst plaats vindt waarbij een discussie  
zal plaatsvinden tussen college, raadsleden, dorpsraden en leefbaarheidsgroepen. Als  
gevolg van deze themabijeenkomst op 9 december zal de geplande dorpsbijeenkomst over  
het dorpsontwikkelingsplan worden uitgesteld.     

4. voortgang lopende zaken:  
Integraal Dorpsontwikkelingsplan: de geplande dorpsbijeenkomst van 9 december zal 
dus verplaatst worden. Dit zal dan wel januari 2008 worden. Er is een informerende 
bijeenkomst geweest met wethouder van Hooff. Men is druk bezig met de definitieve 
tekst. De kwaliteit blijft belangrijker dan de snelheid. Door het uitstel van de 
dorpsbijeenkomst is er ook weer iets meer tijd. We zijn op de goede weg is de algemene 
indruk. 
Gemeenschapshuis: men is druk bezig om het voorlopig ontwerp definitief te maken. 
Enkele, overigens belangrijke details moeten nog verwerkt worden. Inmiddels heeft het 
Oranjefonds een bedrag van 91.550,00 euro toegezegd om de plaatsing van een lift in het 
gebouw mogelijk te maken. De lift verbindt dan de kelder, begane grond,  podium, eerste 
verdieping en tweede verdieping van de school met elkaar. Het betreft hier een bijdrage 
voor de lift zelf en de bouwkundige voorzieningen. Een mooi resultaat. 
Over de klankbordgroep is al eerder iets gemeld. Er zijn nog onduidelijkheden over de 
speelplaats en over de eigenlijke bedoelingen van de school. Het belang van kinderen en 
parkeerplaatsen, haal- en brengmogelijkheden, situatie Kerkstraat, eenheid van gebouw en 
omgeving zijn punten die volgens enkele nog eens uitdrukkelijk bestudeerd moeten 
worden. Ook een gerenommeerd landschapsarchitect heeft niet per definitie gelijk. 
Bouw woningen: de bijeenkomst van het CDA ging vooral over starters en de 
woongarantregeling. Door Guido is ook aandacht gevraagd voor woningen voor ouderen 
en andere groepen.  Medegedeeld wordt dat inmiddels de omwonende van het Verlengde 
Aangelag schriftelijk hebben gereageerd. Een mededeling hierover kan nog niet worden 
gedaan. Verder zijn er geen mededelingen over dit punt te doen. 
Verkeer: in het Eindhovens Dagblad van vandaag staat een artikel over een 70 tal 
uitwijkroutes voor opstoppingen op de snelwegen. Nagevraagd zal worden of  Wintelre 
daar ook bij betrokken is of wordt. 
Aandacht wordt nog gevraagd voor het maar half afsluiten van de Kloosterstraat voor 
vrachtverkeer. Dit is opgenomen onder punt 4 van het verslag verkeer van 22 oktober. 
Speelruimte: op 13 november is er een presentatie van het ontwerp van het speelveldje 
bij de Steenoven. Bewoners en omwonenden zijn genodigd.  
Voor de toestellen bij het Drieske lijkt een oplossing gevonden te zijn. 



Met betrekking tot het Pannaveldje kan gemeld worden dat de specificaties en tekening 
inmiddels zijn goedgekeurd. Er zal een offerte voor de materialen worden gevraagd 
waarna het een en ander definitief kan worden. De financiering kan dan verder geregeld 
worden waarna met de uitvoering kan worden gestart. 
BOW: de 40.000 extra vluchten blijft de aandacht houden. Er zijn veel instanties mee 
bezig. In de dop-bijeenkomst deelde de wethouder mede dat ook de gemeente de zaak 
volgt en zich zeer terughoudend opstelt bij de uitbreiding van de vluchten. De vorige 
vergadering gemelde klacht is inmiddels beantwoord. Het betrof inderdaad een 
laagvliegend vliegtuig op 200 meter. Het betrog hier een tactische oefenvlucht. In het 
gesprek is gevraagd om oefeningen vooraf aan te kondigen zoals momenteel ook is 
gebeurd met betrekking tot de Afghanistangangers. Men zou deze opmerking doorgeven. 
Nieuwe Leden: in de werkgroep dop zitten zeker belangstellende leden voor de toekomst. 
Verder geen mededelingen. 
Kleine Kernen:  op 30 oktober is de Dorpendag geweest. Besproken is dat een 
dorpsontwikkelingsplan gevolgd dient te worden door een uitvoeringsplan. Dat geeft weer 
subsidie mogelijkheden en dan moet het ook nog uitgevoerd worden. Belangrijk is dat nu 
al vastgelegd wordt hoe in de toekomst de overlegstructuur zal zijn om het traject zoals 
hiervoor genoemd zal verlopen. Wat de zorg betreft is het belangrijk dat de mensen zich 
bewust worden dat de ouder wordende mens ervoor zorgt dat alles goed gaat. Dat het gaat 
zoals men het zou willen. Ouder worden is zelf meer investeren in de gevolgen van het 
ouder worden. Ouderen moeten leren denken dat ze in hun eigen dorp kunnen blijven 
wonen. En ze moeten zich er van bewust worden dat ze zelf actie moeten ondernemen om 
dat te regelen. Jane van der Heijden, directeur van onze basisschool heeft hier gesproken 
over  de Brede School Wintelre. Ze had een goed en enthousiast verhaal over Wintelre en 
zo is het ook ontvangen. 
Met betrekking tot de zorg kwam de familie en de mantelzorg in beeld. Aandacht was er 
voor de mogelijkheden van de WMO. Er was ook hier sprake van een netwerk voor zorg 
opbouwen. Een coöperatie werd genoemd. Ouderen moeten zich voorbereiden op de 
mogelijkheid dat men zorg nodig heeft. Bouw een netwerk op. 
Op 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. Hier is verder nog niets van bekend.  

5. Wat verder ter tafel komt: geen punten. 
6. Stukje voor Blaaike: op de een of andere manier heeft het Blaaike het voorontwerp 

bestemmingsplan niet opgenomen. De mailbox is een keer volgelopen. Mogelijk is dat de 
oorzaak. Gezien de reactie mogelijkheden is herplaatsing niet zinvol. Jammer. Bij de 
bespreking van het voorontwerp is wel besproken dat publicaties vanuit de gemeente niet 
alleen in de Hint maar ook in het Blaaike zullen worden geplaatst. Verder zal de 
berichtgeving vanuit het DOP de voorrang krijgen. De oprichting van de Stichting 
Leefbaar Wintelre is een aanleiding om nog eens het een en ander te publiceren over ons 
in het Blaaike. 

7. Rondvraag: Is in de gemeentegids Leefbaar Wintelre opgenomen? Dit zal worden 
nagegaan. 

8. Volgende vergaderingen: de volgende vergadering is op 11 december a.s. 
9. Hierna wordt de vergadering door de voorzitter gesloten met dank voor ieders  

inbreng. 
___________________________________________________________________________ 
notulist, (14-11-2008). 


