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Leefbaar Wintelre. 
Verslag van de vergadering van de werkgroep Leefbaar Wintelre gehouden op 17 februari  
2009. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Fr. Coppelmans,  H. v.d. Heijden, Fr. v.d. Velden, G. Schenning, H. van Ham, en  
                   W. Wilting  
Afwezig: (met bericht)  E van Gestel, T. Spanjers, T. van Gestel,   J. Heuveling, M. Voermans  
Kopie verslag aan: H. Lunenburg, M. Voermans, J. van Ham, P. Bertens,  
                                 Rabobank Oerle-Wintelre  
 
1/ Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
 
2/ Notulen vergadering 15 januari 2009. 
Pagina 1, punt 2, tekst ”betreft elektra verdeelkast door de herinrichting van het pleintje bij 
het herdenkingsmonument hoek Pastoor v.d. Heijdenstraat-Willibrodusstraat dominant “ enz. 
Pagina 2, punt 4,  hoofdstuk Bouw woningen, “Totaal wordt gedacht aan een 80 tal woningen, 
dat gefaseerd zal worden gebouwd.” 
Pagina 3,  hoofdstuk Bijeenkomst van het GUP,  “Agrariërs en particulieren grondeigenaren 
kunnen een vergoeding krijgen als er een wederzijdse goedkeuring is over de plannen.” 
(GUP  Gebiedsgericht Uitvoeringsprogramma) 

2A/ Concept Gespreksnotitie vergadering 24 september 2008 met B&W. 
Pagina 2, hoofdstuk: Toekomstplannen Leefbaar Wintelre “Naast leden van de werkgroep  
Leefbaar Wintelre zijn ook andere buurtschappen vertegenwoordigd in de DOP werkgroep.” 
Tekst wijzigen in:  “Naast leden van de werkgroep  Leefbaar Wintelre hebben ook  andere 
inwoners zitting  in de DOP werkgroep.” 
Voor de half jaarlijkse bespreking in maart moet nog een afspraak gemaakt worden. 
3/ Ingekomen stukken. 
a/ Brief van de gemeente gericht aan de bewoners van de Akkerweg. 
b/ Brief betreft bouwen op het Verlengd Aangelag door inwoner van de Akkerweg. 
    Met hem zal door de leden van Leefbaar Wintelre die in de DOP werkgroep hebben  
    gezeten een gesprek plaatsvinden.     
 c/ Bevestiging van de gemeente ontvangst van ons verzoek erkenning tot erkenning van  
    Stichting Leefbaar Wintelre in het kader van het convenant Dorpsraden. 
d/ Vragenlijst GUP voor het invullen daarvan. Francien zal hiervoor enkele personen  
    (mogelijk ook buiten Leefbaar Wintelre) benaderen.                               
e/ Verzoek (via mail) van de gemeente om mee te denken over het nieuwe bestemmings /    
    komplan van  Wintelre. Afgesproken is om in eerste instantie mee te doen met de  
    gezamenlijke informatie bijeenkomst(en) met Duizel en Knegsel en later specifiek alleen  
    besprekingen te houden  over het komplan Wintelre. Een afspraak met de betreffende  
    ambtenaar, Bas Joosten, zal worden gemaakt.                                           
     (Afgesproken voor de vergadering op donderdag 16 april, 20.00 uur.)  
f/  Folder over “Kern met Pit”  zal op de volgende vergadering worden besproken. 
g/ Brandbrief bewoners Bremveld (via Jan van Ham) betreft situering speelplaats. 
h/ Verlichting speelveldje aan de Margrietlaan, voor de uitvoering daarvan  zal door 
    Fr. Meijer  met Leefbaar Wintelre een afspraak worden gemaakt. 
i/  Van Steunpunt Vrijwilligers dat door de gemeente een verzekering voor de vrijwilligers in   
    de gemeente is afgesloten. (Deze komt pas in werking als de eigen verzekering het laat  
    afweten.) 
j/  Van gemeente het aanbod voor het volgen van een z.g. Signaleringscursus / workshop. 



 - 2 -

k/ Van blad Kernkracht (verschijnt 4x per jaar) de vraag of we meerdere exemplaren willen  
    ontvangen. Voorlopig is 1 exemplaar voldoende en zal gevraagd worden voor een digitale  
    uitvoering.                                                                                                       
l/ Bankje geplaatst hoek Biemeren / Molenweg. Verzoek van de gemeente om hiervan een  
   foto te maken en deze aan te reiken zodat men t.z.t. deze kan plaatsen in de Hint.  
4/ Voortgang lopende zaken. 
a/ Het Integraal Dorpsontwikkelings Plan is op dinsdag 3 februari aangeboden aan de  
    gemeente en is daar positief ontvangen. Een aantal werkgroep leden wil daar, in  
    samenwerking met Leefbaar Wintelre, verder aan werken. 
    Mogelijk dat ook enkele leden van de werkgroep zitting willen nemen in Leefbaar  
    Wintelre. Dit zal op 3 maart door de leden van Leefbaar Wintelre die zitting hebben in de  
    DOP werkgroep gevraagd worden.  Zij die positief reageren worden voor de eerst volgende  
   bijeenkomst van Leefbaar Wintelre (woensdag  18 maart) uitgenodigd.       
                                                                  
    Vanuit de werkgroep DOP is gevraagd dat Leefbaar  Wintelre de uitvoering het DOP blijft  
    aansturen / volgen.  Om hieraan te kunnen voldoen moet een herverdeling van de  
    onderwerpen gekoppeld aan personen binnen Leefbaar Wintelre gemaakt worden. 
    Op de volgende bespreking van de DOP werkgroep zal een structuur van 2 personen uit  
    Leefbaar Wintelre aangevuld met 2 tot  4 leden van de werkgroep per onderwerp worden  
    voorgesteld. (Onderwerpen zijn de 5 thema’s in het DOP.)  Verder afspraken over vergader  
    frequentie, rapportage  e.d. moeten nog worden gemaakt. 
b/ Gemeenschapshuis MFA de Rosdoek 
    Bouwvergunning is  aangevraagd en ligt tot 26 maart ter inzage.  Het merendeel van de  
    wensen  van de  gebruikers is ingewilligd. De resterende wensen zijn misschien mogelijk  
    als de aanbesteding “meevalt”.  (Aanbesteding geschied onderhands, hiervoor zijn  
    5 bedrijven  benadert.  Aanbesteding vindt plaats op 23 maart.) 
    Op 16 februari is er openbare dorpsbijeenkomst geweest welke goed is bezocht. (ca. 100  
    Personen. 
c/ Klankbordgroep inrichting Dorpsplein  Het eindrapport van de projectgroep roept bij  
    enkele buurtbewoners (Bremveld) nogal wat reacties op. Door Jane vd Heijden, directeur   
    van de Basisschool Wintelre , is op  4 februari een informatie bijeenkomst georganiseerd en  
    een uiteenzetting gegeven met welke motivatie de speelplaats van de voorkant naar de  
    noord-oost kant is verhuist. Voor de aanwezige bewoners was de uitleg en daarmee de   
    antwoorden op hun vragen  niet  bevredigend. Zij hebben dit nogmaals kenbaar gemaakt op  
    de bijeenkomst van 16 februari. De Klankbordgroep zal, nadat Peter Stabel het  
    verkeersplan inrichting Kerkstraat met Leefbaar Wintelre (maandag 2 maart)  heeft  
    besproken, worden uitgenodigd om nog eens met elkaar van gedachten te wisselen. 
d/ Bouw woningen plan Koemeer.   Op 22 januari is op verzoek van de gemeente aan een  
    aantal omwonenden een uiteenzetting gegeven van het plan.  Jammer genoeg waren  
    hiervoor niet alle omwonenden / belanghebbenden uitgenodigd.  
    De opmerkingen die op 10 februari door ons zijn gemaakt zijn grotendeels meegenomen. 
    De gespreksnotitie van Koen Bierens zal voorzien van enkele opmerkingen naar hem  
    worden verzonden.       
    Het plan Koemeer zal op 3 maart tijdens de vervolg DOP bijeenkomst worden besproken.        
e/ Verslag Verkeer bespreking 19 maart     Van deze bijeenkomst, met als onderwerp  
    bespreking inrichting Kerkstraat is geen verslag gemaakt. Het betreft een informatieve  
    bijeenkomst waarbij door ons enkele  suggesties zijn gedaan. Een vervolg bijeenkomst  
    is gepland op maandag 2 maar om 17.00 uur.     
f/ BOW, geen bijzonderheden te melden. Leefbaar Wintelre zal de ontwikkelingen rondom  
    het vlieg gebeuren nauwlettend volgen en zo nodig via het voornoemd orgaan reageren.   
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g/ Nieuwe leden, zie opmerking bij DOP. 
h/ Kleine Kernen, geen nieuws te melden. 
i/ Zorg in Wintelre. Vanuit DOP de uitwerking hiervan voortzetten. Leefbaar Wintelre zal dit 
    met hernieuwde inspanning voortzetten.  Het moet met de moderne middelen (domotica)    
    toch mogelijk zijn om onze ouderen en minder validen langer in ons dorp  te laten wonen. 
    (Zie voor informatie over de mogelijkheden de websites aangegeven op de bijlage) 
 
5/ Wat verder ter tafel komt. 
a/ Wim heeft een eerste aanzet voor een eigen logo van Leefbaar Wintelre gemaakt. 
    Hij zal dit met de gemaakte opmerkingen nog verder uitwerken. 
b/ Werkwijze Leefbaar Wintelre zal in de komende tijd aandacht krijgen. 
     Hierbij denkend aan het formaliseren van besprekingen, vastleggen en bewaren van  
     verslagen, uitvoering geven aan de statuten en thema “trekkers” herverdelen. 
     Een werkgroep bestaande uit: Francien, Jan, Guido en Wim zullen hiervoor een eerste  
     aanzet geven.                                                             
c/ Het is niet bekend hoever de stand van zaken is ten aanzien van Leefbaar Wintelre en het  
    convenant en budgettering. Hierover zal contact met de gemeente worden opgenomen.  
         
d/ Bij uitvoering van het plan Verlengd Aangelag moet het speelveldje verplaatst worden. 
     Is dit meegenomen in het concept projectplan? Dit zal gemeld / nagevraagd worden. 
                                  
 e/ Bij de bespreking “herinrichting Groesveld” was geen afgevaardigde van de gemeente  
     aanwezig. Hierdoor is in de omgeving verwarring ontstaan  voor welke doelgroep het speel  
     terreintje bedoelt is. Hiervoor zal contact met de gemeente worden opgenomen. 
                          
 
 6/ Stukje voor het Blaaike.  
     Uit deze vergadering zijn geen onderwerpen welke publicatie behoeven. 
     Mogelijk kan in een volgende uitgave iets vermeld worden over de uitvoering van DOP. 
 
7/ Rondvraag 
Francien:      Niet alle leden van Leefbaar Wintelre zijn in het bezit van een fysieke uitgave 
van het  DOP. Aan Kees Veraa  zal gevraagd worden enkele exemplaren aan Leefbaar 
Wintelre ter beschikking  te stellen. Tevens wordt gevraagd om ook aan alle leden het DOP 
digitaal te sturen.                              

Wim   Heeft de  toezegging dat de komende week het ontbrekende toestel op het speelveld   
    Aangelag worden terug geplaatst. 
Henk v.Ham    Zal bij de komende bespreking op 18 maart  niet aanwezig zijn. 
Volgende bespreking: Woensdag 18 maart, 20.00 uur   
 
Samenvatting opgesteld door: 
Henk van der Heijden  
 
 
  
Mogelijke websites domotica: 
        http://nl.wikipedia.org/wiki/Domotica  ,  http://www.waakzaamwonen.nl/ 
      http://www.domoticawonenzorg.nl/           
http://www.ruimtevoorzorg.nl/nieuws/13/14_mei_congres_domotica_voor_mensen_met_dem
entie  ,  http://www.zorgvoorbeter.nl/onderwerpen/over/dementie/voorbeelden/domotica/ 


