
Verslag jaarvergadering Stichting Leefbaar Wintelre gehouden op 22 oktober in ons 
gemeenschapshuis de Rosdoek. 
1.  Onze vervangend voorzitter Jan Heuveling opent de vergadering met een welkom aan de  
      aanwezigen. Francien Coppelmans is wegens omstandigheden verhinderd.  

Ondanks de magere opkomst toch een overzicht van het afgelopen jaar. De werkgroep 
Leefbaar Wintelre is eind 2008 veranderd in de Stichting Leefbaar Wintelre. Duidelijk is 
gekozen voor Leefbaar Wintelre om daar nog eens mee te benadrukken dat de stichting 
geen politieke doelstellingen heeft. Wel kan er gevraagd en ongevraagd advies gegeven 
worden richting gemeente.  
Leefbaar Wintelre is ook het aanspreekpunt van de gemeente. De inwoners kunnen hun 
vragen, ideeën, op- en aanmerkingen bij ons kwijt. Daarbij wel de opmerkingen dat we 
geen klachtenbureau zijn.  
Bij de samenstelling van het bestuur proberen we alle buurten vertegenwoordigd te 
hebben alsook de diverse groepen, jongeren, iets ouderen en ouderen. Op die manier 
kunnen geluiden uit het dorp samengebracht worden en kunnen we daarop actie 
ondernemen. Nieuwe leden zijn nog steeds welkom. 
Om de communicatie over en weer beter en makkelijker te maken worden de verslagen 
van onze vergaderingen op de website Wintelre.info geplaatst. 
 En inmiddels hebben we ook een e-mailadres namelijk: leefbaarwintelre@gmail.com. 
Eind 2008 hebben we samen met de woningstichting de Zaligheden, de gemeente, de 
jongeren en enkele ondernemers van Wintelre een pannaveldje gerealiseerd. Ook zijn hier 
en daar nog een bankje geplaatst met medewerking van de gemeente. 
Halfjaarlijks hebben we overleg met B&W over allerlei lopende zaken. Daar wordt steeds 
over en weer met veel betrokkenheid gesproken. 
Ook de kennismaking met de burgemeester met ons dorp is vorig jaar en ook dit jaar door 
ons georganiseerd. 
Dit jaar is er veel aandacht besteed aan het dorpsontwikkelingsplan. De uitvoering komt 
nog aan de orde. 
Aandacht moet er blijven voor het bibliotheekpunt wat nu nog alleen de schooljeugd 
bereikt. 
We hebben ook zitting in de klankbordgroep die over het dorpsplein gaat. We weten wat 
er speelt en we proberen in de gaten te houden dat het proces goed en volgens de regels 
verloopt. Verder krijgen we ook informatie over onze nieuwe multifunctionele 
accommodatie. 
Door de vorming van de stichting is het voor de gemeente ook mogelijk ons financiële 
middelen te verstrekken zoals dat ook met de dorpsraden gebeurd. We hebben 3500 euro 
voor het jaar 2009 ontvangen. Middelen om de vergaderingen en alle bijkomende zaken 
financieel mogelijk te maken. 
Om de rechtmatigheid van de uitgaven te controleren is een kascommissie nodig. 
Vanuit de vergadering zijn Karin van Esch en Riny Reniers bereid de kas en de  
jaarstukken over het jaar 2009 voor 1 april 2010 te controleren. 
 
Met als leidraad het uitvoeringsprogram van het dorpsontwikkelingsplan gaan we naar 
agendapunt 2. 

2.   Dorpsontwikklingsplan in uitvoering. 
Een belangrijk onderdeel van de uitvoeringsplannen is de zelfwerkzaamheid. En per 
onderwerp dient een plan van aanpak gemaakt te worden. En met als aanspreekpunt Kees 
Veraa dient overleg gevoerd te worden met de gemeente. Zodra werkelijk budget 
beschikbaar is zal dit meegedeeld worden. De verwachting is dat binnenkort de 
gevraagde subsidie wordt toegekend. Verder is besproken dat vooralsnog budget 



beschikbaar is via het DOP voor het maken van kosten voor vergaderingen. Deze 
werkgroepvergaderingen drukken dan niet op het budget van Leefbaar Wintelre. 
 

      - Verkeer en vervoer: de fietsoversteek bij sportpark de Meren. De huidige plannen 
         liggen ter inzage. Hier is zeker de ontsluiting van de Bosschuur via de parkeerplaats van  
         het voetbalveld te betrekken. Hier is op korte termijn overleg over. De    
         sportverenigingen moeten hier ook bij betrokken worden. 
      -  Het wegdek van het fietspad langs de Biemeren verbeteren. Hier is ook aandacht te  
         besteden aan de kant van Veldhoven. Die is zeker zo slecht als de Wintelrese kant. Ook  
         hier zijn de bewoners van de Biemeren en de Willibordusstraat bij te betrekken. 
       - aanpak van snelheid in de dorpskern en op de invalswegen; hier aandacht voor de  
         gelijkwaardige kruisingen. En ook aandacht voor de snelheid van de eigen inwoners. 

- vrachtverkeer uit de kern weren: overleg is eventueel mogelijk met onze eigen 
   vrachtvervoerders. De activiteiten van het leger ook na de bouw van de MFA beperken     
   zeker tijdens het naar en van school gaan en komen. Het verkeersprobleem is feitelijk  
   een probleem vanaf Reusel tot en met Eindhoven. Er zal ook contact op genomen  
   worden met de andere dorpen om gezamenlijk het probleem aan te kaarten bij de  
  gemeenten. 
 
- recreatie: banken en picknickplekken plaatsen in het buitengebied. In beeld is 

gebracht waar eigenlijk plaatsing nodig zou zijn. Ook is er in de zienswijze ontwerp 
inrichtingsplan Wintelre-Oerle aandacht besteed aan dit onderwerp. 

- Behoud en versterking van groene omgeving rondom de dorpskern. Ook hier is het 
inrichtingsplan aan de orde. 

- Wandel en fietsroutes voorzien van adequate bewegwijzering: het onderhouden van 
de bestaande routes in de gaten houden. Ook het Kreieltspaadje weer terug in ere 
herstellen via het landinrichtingsplan. 

- Zandpaden rondom dorpskern behouden 
- Het Ouw meer behouden 
- En de speelterreinen renoveren 
Het totaal beeld van Wintelre moet aantrekkelijker worden. Een uitspraak tijdens de 
vergadering was: “Het is moeilijker Wintelre te vinden als iemand in Wintelre te vinden.” 
We moeten ons dus op de landkaart zien te krijgen. 

 
- Sociaalklimaat en Zorg:  
- Verbeteren van de zorgvoorzieningen in Wintelre. Een werkgroep is hier 

uitdrukkelijk mee bezig. Via een enquête zullen inwoners van Wintelre bevraagd 
worden over de stand van zaken. Over wat goed is, wat fout is en wat ontbreekt. Het 
thema is hoe kunnen we zo lang mogelijk en zo goed mogelijk in het eigen dorp 
blijven wonen. 

- Bestuderen of zorgtaken kunnen worden uitgebreid, c.q. door zorgverantwoordelijken 
of door eigen dorpelingen. 

- Verbouwen voor de toekomst; mensen willen graag in hun eigen huis blijven wonen. 
Samen op zoek gaan naar de mogelijkheden en de gemeente wijzen op hun 
verantwoordelijkheid daarin. Dus snel beslissen over aanvragen. Dit uitvoeringsplan 
loopt samen met het onderdeel wonen. 

- Zorgen voor woningen voor jonge mensen met beperkingen. De overtuiging is er dat 
zeker deze groep ook in Wintelre wil blijven of weer wil komen wonen. In het plan 
koemeersdijk is hier aandacht aan te besteden. Ook zullen we na moeten gaan of er 



werkelijk belangstelling is zodat er bij de gemeente feiten als argument kunnen 
dienen. Ook dit uitvoeringsplan loopt samen met het onderdeel wonen. 

- Ook de bibliotheekvoorziening dient verbetert te worden. 
- De nieuwe multifunctionele accommodatie zal zeker bijdragen tot de leefbaarheid van  
      ons dorp. We zullen daar overigens ook zelf voor moeten zorgen. 
 
- Wonen: zorgen voor seniorenwoningen. In het plan koemeersdijk zijn diverse soorten 

seniorenwoningen gepland. We hebben hier een voorkeur voor geschikt of verzorgd 
wonen. De term domotica valt tijdens de vergadering. Genoemd wordt Henk van 
Meel van Zuidzorg als adviseur. Kontakten zijn er ook met Sir-55 die van advies kan 
geven bij eventuele bouwplannen. Het plan Koemeersdijk komt binnenkort ter inzage. 

- Zorgen voor starterswoningen. Starters komen in beeld als er werkelijke plannen 
liggen. De eerste aanzetten zullen dus door de werkgroep gemaakt moeten worden 
daarna kunnen de starters het wel zelf doen. Het plan koemeersdijk zijn diverse 
starterswoningen gepland. 

- De restauratie van de sacristie tot stiltecentrum wordt akkoord bevonden. 
- Woningen energiezuiniger maken is een noodzakelijk onderwerp in deze tijd. 
 
- Ondernemingen en werkgelegenheid In het uitvoeringsplan van het dop is hier niets 

voor opgenomen. Wel willen we aandacht besteden aan kleine ambachtelijke 
bedrijfjes. In het plan koemeersdijk is aan de rand de mogelijkheid tot een woning 
met een klein ambachtelijke werkruimte. Tijdens het gesprek met de burgemeester is 
ook aandacht toegezegd voor de bedrijven en startende bedrijven. 

 
Nu zijn een aantal onderdelen uit het dorpsontwikkelingsplan aan de orde geweest en 
deze onderwerpen zullen door de gemeente ter hand worden genomen en zo mogelijk 
worden uitgevoerd. Het dorpsontwikkelingsplan is echter een plan voor de lange termijn. 
Politieke partijen hebben ons wel gevraagd naar wensen. Wij hebben ze verwezen naar 
het dorpsontwikkelingsplan daar staat in wat Wintelre nu en in de toekomst wil. 
 

3. Wat verder ter tafel komt: 
- de zakken voor plasticafval kunnen voortaan ook bij het gemeenschapshuis afgehaald 

worden. 
- Plaatsing van een gsm-mast in de kerktoren door KPN komt inzicht. Voorzover 

bekend is het nog wachten op de vergunning van de gemeente. 
 

4. Rondvraag 
- Men vraagt wanneer de klankbordgroep dorpsplein weer bij elkaar komt en hoe de 

plannen er nu voorstaan. Het is inmiddels al ruim 6 maanden geleden dat er iets 
gehoord is. Hier zal navraag naar gedaan worden. 

- Hoe staat het met het speelruimte plan. Hier zou 8 maanden geleden al een evaluatie 
over plaatst vinden. Van gemeentewege is hier niets meer van gehoord. Ook hier is 
onduidelijk wat de status is en er zal navraag worden gedaan. 

 
5. Hierna wordt de vergadering gesloten met een dankwoord voor de komst en voor de 

inbreng bij de diverse onderwerpen. 


