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Leefbaar Wintelre. 
Verslag van de vergadering van de werkgroep Leefbaar Wintelre gehouden op 15 juli 2009. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Fr. Coppelmans,  T. Spanjers,  T. van Gestel,  H. v.d. Heijden,  G. Schenning, E. 
van Gestel,  W. Wilting, Fr. Van de Velden, A. Franssen, J. Luttikhold en J. Heuveling 
Afwezig: (met bericht) M. Voermans en  H. van Ham. 
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 18 mei 2009. 
De notulen worden onveranderd vastgesteld. 
De gewijzigde kadernota aangaande het DOP wordt summier besproken. Ten opzichte van 
onze opmerkingen van 16 juni zijn enkele punten niet opgenomen. Zo bijvoorbeeld het 
voetpad in de Pastoor van der Heijdenstraat en het fietspad bij de Slikdijk. Wel is afgesproken 
dat alle punten wel in het plan blijven staan en dus niet geschrapt zijn. Het Dop zal een 
agendapunt van ons blijven. 
3/ Ingekomen stukken. 
a. Bezorgdheid verkeersoverlast Knegsel: Indien maatregelen genomen worden om de 
overlast in Knegsel te verplaatsen blijven de problemen bestaan voor de kernen. In de 
vergadering wordt uitgesproken dat samenwerking  nodig is van alle kernen. De zorg voor de 
verkeersstromen door de kernen is ook al uitgesproken in Hoogeloon en in Vessem. In ons 
Dop wordt ook al gezinspeeld op een randweg vanaf Reusel naar Eindhoven. Dit probleem 
wordt een aandachtspunt voor onze verkeersgroep.  
3A.Uitgaande stukken. 
De Zienswijze herinrichting Wintelre-Oerle is door Erik ingediend. Inmiddels is de 
bevestiging ontvangen. 
Aan B&W is verzocht mede te werken aan plaatsing van GSM mast door KPN Mobiel om het 
bereik ook in Wintelre te verbeteren. 
4/ Voortgang lopende zaken. 
a. Het Integraal Dorpsontwikkelings Plan.  
De behandeling op 7 juli in de raad was ongeveer een hamerstuk. Toegevoegd is nog wel het 
opstellen van een beeldkwaliteitplan betreffende de Willibrordusstraat.  
Door de vergadering wordt wel opgemerkt dat bij het opstellen van deze plannen ook 
uitdrukkelijk rekening moet worden gehouden met het latere onderhoud. Het onderhoud van 
bomen laat hier en daar te wensen over. Ook het verwijderen van ongerechtigheden op 
voetpaden en wegen kan beter. 
b. Gemeenschapshuis MFA de Rosdoek 
Iedereen kan de vorderingen zien. 
c. Klankbordgroep inrichting Dorpsplein.  
Er is afgesproken dat er nog zeker een vergadering komt. Aan de buurt is destijds toegezegd 
dat er geen drempels in de straat komen. Men is met een ontwerp bezig. Ook de 
verkeersgroep heeft hier aandacht voor. 
d. Bouw woningen 
De plannen voor de Koemeersdijk zijn in grote lijnen rond. De gemeenteraad wil alvorens 
men verder gaat hierover nog haar oordeel geven. De verwachting is dat in september het plan 
ter inzage kan komen. Vanuit de werkgroep is er ook contact geweest met SIR 55. In 
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september zal hier een vervolg op komen. Bezien wordt dan of het plan Koemeersdijk 
mogelijkheden geeft om hier mee samen te werken. 
Ook aan het plan Verlengde Aangelag wordt verder gewerkt. 
e.  Verkeer  
Het verslag van de laatste bijeenkomst is nog niet ontvangen. Opmerkingen zoals over 
vrachtverkeer, situatie Slikdijk, snoeien van bomen enzovoort zullen hierin genoemd zijn. De 
verwachting is en dat is ook afgesproken dat de volgende vergadering het verslag wel 
aanwezig is. Dan kan beoordeelt worden wat er nog openstaat. 
Wel wordt opgemerkt dat er in de voorjaarsnota schijnbaar veel geld wordt uitgetrokken voor 
het asfalteren van het Kekkeneind. Mogelijk is dit geld beter elders in het dorp te besteden. 
Het hoe en wat is bij niemand bekend. De verkeersgroep zal vragen hoe het zit. 
f. BOW 
Er is ter ondersteuning een spandoek aangeschaft kosten 66 euro. Het doek is met 
toestemming van de eigenaar van de centrumplaats daar opgehangen. 
De verdere ontwikkelingen worden gevolgd. 
Met betrekking tot het spandoek wordt nog gevraagd wat de regels voor het ophangen van 
spandoeken zijn in de gemeente. Graag een antwoord hierop van Mariëlle. 
Met name is men bezorgd over het nodeloos lang laten hangen van spandoeken. En ook 
constateert men dat pijlen van wandel- en fietstochten niet worden verwijderd. Wat zijn de 
regels dus. 
g. Nieuwe leden 
h. Kleine Kernen 
In de nieuwsbrief staat het een en ander over ZORG in Elsendorp. Dit wordt onder de 
aandacht gebracht van de Zorggroep. 
Verder is er op 19 juli om 2 uur opening van het Streekhuis in Middelbeers waarvoor we 
genodigd zijn. 
i. Zorg in Wintelre 
De zorggroep is bij elkaar geweest. Het zo lang mogelijk in Wintelre kunnen blijven wonen 
heeft men als leidraad gekozen. Via een enquête wil men de situatie onderzoeken en middels 
een interview de mening van diverse mensen vragen. Ook de ziekengroep zal hierbij 
ingeschakeld worden. De volgende bijeenkomst is op 30 juli. 
j. Speelruimte, recreatie. 
Dit agendapunt zullen we voortaan recreatie noemen zodat de naam aansluit bij de betreffende 
werkgroep.  
De verlichting bij het speelveldje aan de Margrietlaan is naar tevredenheid gerealiseerd. 
Het bankje op het Drieske is geplaatst. De afvalbak zal komend weekend nog verplaatst 
worden zodat het afval niet rond het bankje wordt gedeponeerd. Er zijn wel problemen met de 
omrastering van het Pannaveldje. Er zijn veel schroeven los. Naar een oplossing wordt 
gezocht. 
Het Drieske is momenteel de ontmoetingsplaats voor de jeugd die voorheen op de speelplaats 
kwam. Voor de toekomst zien we toch dat de ontmoetingsplaats op het nieuwe dorpsplein zou 
moeten zijn.  
Opgemerkt wordt dat de jeugdwerker schijnbaar uit beeld is. 
Marcelino zag en sprak men vaak. Nu lijkt het contact helemaal niet meer aanwezig te zijn. 
Hopelijk vergissen we ons. 
Wat het speelruimte beleid betreft zou er nog een evaluatie komen en een eventuele 
aanpassing van dit beleid. Hier zijn nog geen gegevens van. Opgemerkt wordt dat in ieder 
geval het raadplegen van de inwoners belangrijk is. Ook het stimuleren van de 
zelfwerkzaamheid is daarbij belangrijk. En de buurt moet vooral ruim gezien worden niet 
alleen de direct aanwonenden. 



 - 3 -

Voor de actie Kern met Pit is het plan ingediend om alle ontbrekende bankjes geplaatst te 
krijgen. Een delegatie van de betreffende organisatie is op bezoek geweest. Nadere 
informatie, de verdere gang van zaken en of we in aanmerking komen volgt nog. Duidelijk is 
wel dat zelfwerkzaamheid ook hier verwacht wordt. Bij mededinging zal in september 2010 
een beoordeling volgen over de behaalde resultaten. 
In het gesprek werd wel duidelijk dat medewerking van de gemeente bij de uitvoering 
belangrijk was. Dit zowel bij de werkelijke uitvoering als bij de benodigde toestemmingen.  
5. Wat verder ter tafel komt. 
a. De conceptbegroting wordt goedgekeurd. Deze begroting zal ook naar de gemeente 
gestuurd worden zoals door hen is gevraagd.  
b. Bibliotheek. Uit het laatste overleg blijkt dat men wel uitbreiding wil naar senioren en 
bestellen van boeken maar dat de geldmiddelen ontbreken. De gemeente Bladel heeft geld 
uitgetrokken om de kernen te kunnen bedienen. In Eersel is men nog niet zover. Het plan 
wordt geopperd om bij de Rabobank Kempen West voor de kernen van de gemeente Eersel 
een subsidie te vragen voor realisatie van bestelmogelijkheden en het dan ook op de diverse 
bibliotheekpunten afleveren van boeken. Francien zal hier mee aan de slag gaan. 
c. Erik van Gestel heeft aangegeven een tweetal jaren rust te nemen. Wel zal hij bij de 
recreatiegroep betrokken blijven. Francien dankt hem voor het werk van de afgelopen jaren. 
En we spreken af dat we hem op de hoogte zullen houden.  
6. Stukje voor het Blaaike.  
Na de vakantieperiode zal aandacht gevraagd worden voor de meld- en herstellijn. 
7. Rondvraag 
-De verhoging van de eigenbijdrage voor de dagbesteding in Kempkeshof  is voorheen ter 
sprake gebracht. Het hoe en wat blijft nog onduidelijk. Guido zal verder materiaal 
verzamelen. Jan zal de stukken die via het GOW zijn ontvangen doorsturen. 
-Is het mogelijk dat bijvoorbeeld in het gemeenschapshuis zakken voor plasticafval kunnen 
worden afgehaald?  Het is inmiddels mogelijk om de zakken telefonisch op het gemeentehuis 
te bestellen. Indien het gemeentebestuur dat wenst zal het gemeenschapshuis gevraagd 
worden of er mogelijkheden zijn om afgifte van die zakken te regelen. 
Aan Mariëlle de vraag dus om dit ten gemeentehuizen te onderzoeken. 
8. Volgende bespreking:  
De nog komende vergaderdata dit jaar zijn: 
16 september,  
22 oktober samen met alle werkgroepen 
9 november  
23 november Algemene Vergadering, Alle inwoners genodigd. 
Op 30 september 19.00 uur wordt een gezellig informeel samenzijn, met barbecue 
georganiseerd 
9. Sluiting 
Hierna wordt de vergadering gesloten. 
Notulist.  
 
 
  


