
Leefbaar Wintelre. 
Verslag van de vergadering van de werkgroep Leefbaar Wintelre gehouden op 15 januari  
2009. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Fr. Coppelmans,  T. Spanjers, T. van Gestel, J. Heuveling, H. v.d. Heijden, G. 
Schenning, H. van Ham, en W. Wilting  
Afwezig: (met bericht)  E van Gestel, Fr. V.d. Velden, M. Voermans  
Kopie verslag aan: H. Lunenburg, M. Voermans, J. van Ham, P. Bertens,  
Rabobank Oerle-Wintelre. 
1. De voorzitter heet iedereen welkom en wenst ieder een goed en gezond jaar toe en opent 

daarmee ook de vergadering. 
2. De notulen van de vergadering van 11 december worden goedgekeurd. Naar aanleiding 

van de opmerking over de toezending van de notulen aan de raadsleden wordt opgemerkt 
dat begin 2008 de raadsleden medegedeeld is dat deze geplaatst worden op het web. 
Indien men deze schriftelijk wenst dient men dit aan te geven. Aldus wordt gehandeld 
In verband met de opmerking over de dorpenderby wordt nog opgemerkt dat de 
electraverdeelkast door de herinrichting van het pleintje bij het herdenkingsmonument 
hoek Pastoor van der Heijdenstraat-Willibordusstraat dominant aanwezig en in het zicht is 
gekomen. Verplaatsing zou zeker een verfraaiing zijn maar wellicht is dit ook kostbaar. 
De gemeente wordt gevraagd hier aandacht aan te besteden.  
Met betrekking tot de publicatieborden kan medegedeeld worden dat de KOK hiermee 
bezig is. 
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. Als ingekomen stuk staan de statuten Stichting Leefbaar Wintelre op de agenda. Op 16 
december zijn deze notarieel verleden bij de notaris. Inschrijving bij de kamer van 
Koophandel heeft inmiddels plaatsgevonden. Een betaalrekening is geopend en gelden 
kunnen vanaf nu gestort worden op rekening 1349.16.182 ten name van onze stichting. 
Francien en Jan zullen de benodigde formulieren hiervoor ondertekenen namens de 
Stichting.  De gemeente zal gevraagd worden ons als zodanig te erkennen en daarna kan 
het convenant zoals dat voor dorpsraden van toepassing is, ondertekend worden. 
Vanuit de gemeente is bericht ontvangen en waardering uitgesproken over de realisering 
van het pannaveldje. Wim wordt daarbij terecht uitdrukkelijk genoemd. De opening heeft 
plaatsgevonden op 3 januari door de wethouder en de directeur van de Zaligheden. Door 
de kou was er maar een beperkt programma. De door ons verworven sponsorgelden zijn 
inmiddels overgemaakt aan de gemeente. Over een mogelijke verplaatsing van het veldje 
bij de bouw van woningen zal schriftelijke vastlegging worden gevraagd van de 
mondelinge toezegging. 
Met betrekking tot de brief over de Kerkstraat enzovoort kan nog medegedeeld worden 
dat er nadere besprekingen gaande zijn om dit goed in te vullen. Het verhaal over de 
kruisingen is daarbij zeker nog niet rond. Op 19 januari is hierover een bespreking met de 
werkgroep verkeer. 
Tijdens de laatste klankbordgroepvergadering is aangegeven door de wethouder bezwaren 
met betrekking tot het schoolplein via Leefbaar Wintelre bekend te maken. Inmiddels is 
ook een reactie ontvangen vanuit het Bremveld met betrekking tot dit schoolplein. Het 
dorpsplein in combinatie met het schoolplein lijkt overigens een gelopen race. De 
klankbordgroep zal zelf in actie moeten komen en een goed plan maken wil men nog iets 
veranderen Het Bremveld heeft bezwaren tegen het open karakter en wil een hekwerk. 
Deze reactie zal doorgestuurd worden naar de zogenaamde stuurgroep van de MFA De 
Rosdoek. De vergadering is van mening dat het huidige open karakter wel behouden moet 



blijven. Uiteraard dient er wel aandacht besteed te worden aan mogelijke overlast die dat 
veroorzaakt. Algemeen wordt door de vergadering aangegeven dat het verplaatsen van het 
schoolplein naar de achterzijde een gemiste kans is om het zicht en de eenheid van de 
totale accommodatie tot zijn recht te laten komen. 
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op 5 januari is aan Jan-Wim van de Sande de 
gemeentelijke speld van verdienste uitgereikt. Wintelre was goed vertegenwoordigd en 
wel in Dickensstijl.  
Op 28 januari zal in ieder geval Guido en mogelijk Henk namens ons gehoor geven aan de 
oproep voor een informele bijeenkomst van de Dorpsraad Vessem. 

     
4. voortgang lopende zaken:  

Integraal Dorpsontwikkelingsplan: de tweede dorpsbijeenkomst is gepland op 20 
januari. Op 26 januari zal deze bijeenkomst geëvalueerd worden. Hierna zal het rapport 
definitief gemaakt worden en op 3 februari aan de gemeenteraad worden gepresenteerd. 
Daarna zal het plan ook op het web worden geplaatst. Er zijn nog wel zorgen dat het niet 
op tijd helemaal klaar is naar de zin van de werkgroep. In dat laatste geval kan het niet 
naar de gemeenteraad. 
In het Dop is sprake van meer bankjes in het dorp. Inmiddels is aangegeven dat er 
minimaal een bankje al zal worden geplaatst. De juiste plaats zal in overleg met ons 
worden bepaald. In dit verband wordt ook melding gemaakt van het bericht dat de 
verlichting bij het speelveldje aan de Margrietlaan zal worden gerealiseerd. 
Gemeenschapshuis:  de bouwvergunning is aangevraagd en op 16 februari is er een 
informatieavond voor het gehele dorp gepland. Enkele details moeten nog steeds verwerkt 
en besproken worden maar deze staan de vergunningaanvrage niet in de weg. Over de 
klankbordgroep, school en dorpsplein en de kerkstraat en omgeving is eerder al het een en 
ander gemeld. 
Bouw woningen: op 13 januari is er een informatieve bijeenkomst geweest over de 
koemeersedijk. Enkele eerste opmerkingen zijn: er is geen goede aansluiting, verbinding 
tussen de twee blokken woningen. De geplande schuurseniorwoningen wat betreft 
situering nog eens goed bekijken, ook met betrekking tot de drukke weg. De geplande 
parkeerplaats kan beter aan de wegzijde. Dit. En realisering van een voetpad richting 
Mostheuvel. In het plan zal een mix van woningen komen. In het DOP wordt aan de rand 
van dit plan gesproken over kleinschalige bedrijven. Hier is nu geen aandacht aan besteed. 
Totaal wordt gedacht aan een 80 tal woningen dat gefaseerd zal worden gebouwd. Deze 
zullen na de bijeenkomst van omwonenden op 22 januari met de woonwerkgroep worden 
besproken. Leefbaar Wintelre zal ook een uitnodiging ontvangen. Hierna zal snel ons 
commentaar worden geformuleerd. In week 5 zou deze reactie moeten worden verstuurd. 
Op 10 februari is de volgende bijeenkomst gepland.  
Met betrekking tot onze brief over het Verlengde Aangelag kan worden gemeld dat 
wethouder van Hooff heeft laten weten ermee aan de slag te gaan. 
Verkeer: het bord in de Kloosterstraat van geen toegang voor verkeer langer dan 6 meter 
is inderdaad ook van toepassing voor voertuigen met een aanhanger. De 6 meter worden 
dus snel gehaald. Het bord staat overigens verkeerd. Het verkeer vanuit de Pastoor van der 
Heijdenstraat kan het bord onmogelijk zien Het moet dus na de kruising komen staan. Ook 
de inrichting van het 60 km gebied is waarschijnlijk nog niet geheel gereed. Het bord is nu 
alleen bij kruising Merenweg geplaatst. Vanuit Oostelbeers, Oirschotsedijk ontbreken 
borden. Vanuit Mostheuvel komt men al in 60 km zone. Ook op het Kekkeneind blijven 
de problemen. De voetgangers moeten nu de weg op wat niet de bedoeling kan zijn. Ook 
wordt het beter gevonden dat de fietsers dienen te stoppen alvorens de rijweg op te rijden. 
Mogelijk zal dit op 19 januari nog besproken worden. 



Speelruimte:  het Groesveld loopt nog en Buroblad is bezig met een ontwerp. Er komt 
ook nog informatie over het aangepaste beleid met betrekking tot de speelveldjes. 
BOW: de krant meldt dat gesprekken met het vliegveld vooralsnog zijn mislukt. Het 
vliegen in het weekend en ’s-nachts zijn niet bespreekbaar. Verder momenteel geen 
nadere mededelingen.     
Nieuwe Leden:  geen mededelingen. 
Kleine Kernen:  geen mededelingen 
Zorg in Wintelre: hier zijn geen nieuwe ontwikkelingen.  

5. Wat verder ter tafel komt: de bijeenkomst met de bibliotheek laat zien dat de subsidie 
van de provincie niet afkomt. Men heeft dus financiële problemen. Tot augustus kan er 
absoluut niets. De plaats Kempkeshof bevalt goed. De kinderen zorgen ook voor meer 
openheid. De vergoeding voor Kempkeshof dient nader besproken te worden. 
Grootletterboeken en een leestafel zijn nog niet bespreekbaar. Men wil vooralsnog niet 
verder gaan dan de kinderen een extra boek aan te bieden. Bestellen kan nog niet omdat 
het vervoer niet goed en goedkoop geregeld kan worden. Ouderen kunnen dus nog niets 
komen doen. Nieuwe volwassenboeken is ook een probleem. In juni is het volgende 
overleg gepland. De teleurstelling blijft dus. 
De bijeenkomst van het GUP van 14 januari. Het GUP ( gebiedsgericht 
uitvoeringsprogramma)  gaat over de inrichting van het buitengebied. Wij, als inwoners 
kunnen aangeven wat we wensen in het buitengebied. Het gaat over graskantenbeheer, 
bloemen, wandelpaden in ere herstellen fietspaden (onverhard), biodiversiteit dus. Kortom 
hoe moet het buitengebied er volgens ons uitzien. Agrariërs en particulieren 
grondeigenaren kunnen een vergoeding krijgen als er een wederzijdse goedkeuring is over 
de plannen. Daarvoor komt een overeenkomst. De presentatie van 14 januari en het 
vragenformulier zal aan ieder worden gestuurd. Gevraagd wordt aan Erik om hier extra 
aandacht aan te besteden. 

6. Stukje voor Blaaike: hierin wordt voorrang gegeven aan het Dop. 
7. Rondvraag:  Leefbaar Wintelre is opgenomen in de gemeentegids. In dit kader wordt wel 

gevraagd om een LOGO te ontwerpen en een emailadres voor de stichting te maken. 
Het archiveren van de diverse stukken dient aandacht te krijgen. Ook het rooster van 
aftreden dient opgesteld te worden. 

8. Volgende vergaderingen: de volgende vergadering is op 17 februari a.s. 
Het verdere vergaderschema is alsvolgt vastgelegd: 17 februari, 18 maart, 16 april, 18 
mei, 16 juni en 15 juli. 
Op 3 februari wordt het dorpsontwikkelingsplan aan de gemeenteraad aangeboden. 
Op 10 februari 14.00- 15.30 is een vergadering gepland van de werkgroep wonen over 
plan Koemeersedijk. 
Op 16 februari is de informatieavond over de multifunctionele accommodatie De 
Rosdoek. 

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

notulist, (26-1-2009). 


