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Leefbaar Wintelre. 
Verslag van de vergadering van de werkgroep Leefbaar Wintelre gehouden op 9 november 
2009. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Fr. Coppelmans, T. Spanjers, T. van Gestel, H. v.d. Heijden, G. Schenning, Fr. 
van der Velden, J. Luttikhold, W.Wilting, H. van Ham. H. Hoppenbrouwers en J. Heuveling 
Afwezig: (met bericht) M.Voermans,  A. Franssen 
Kopie verslag aan: H. Lunenburg, M. Voermans, J. van Ham, P. Bertens,  
                                 Rabobank Oerle-Wintelre  
 

1. Opening 
Henk opent de vergadering, als tijdelijk voorzitter daar Francien iets later zal komen, en heet 
allen welkom in het bijzonder Hein Hoppenbrouwers die als nieuw lid zal toetreden tot de 
Stichting. 
2. Notulen van de vergadering van 16 september 
De notulen van onze vergadering van 16 september 2009 worden onveranderd vastgesteld. 
Het verslag van onze jaarvergadering van 22 oktober is inmiddels wel verzonden maar 
aangezien nog niet iedereen in de gelegenheid is geweest deze te bestuderen zullen die de 
volgende vergadering besproken worden. 
3. Ingekomen stukken 
- Bericht is ontvangen dat het gemeenschapshuis bereid is plastic verzamelzakken te     
  verstrekken. De gemeente zal zorgen dat er voldoende voorraad is. De normale verstrekking  
  door de gemeente gaat ook gewoon door. 
- Aan het verzoek om mee te werken aan een artikel in de Uitstraling over dorpsraden zal 
worden  
  meegewerkt als het gaat over de inhoud en de activiteiten. Het jaarverslag van 22 oktober  
  kan daar in grote lijnen voor als leidraad gebruikt worden. Francien zal dit verder bespreken  
  met de redactie.  
- Quintijn Maas is onze jongerenwerker en kan als zodanig benaderd worden. 
- Reclameborden en dergelijk beleidsnotitie van de gemeente ontvangen. Ook is er een  
  enquête formulier ontvangen over een eventuele herziening en uitstallingenbeleid. Guido zal  
  dit verder verzorgen. 
- De agenda voor ons halfjaarlijks overleg met B&W op 7 december blijft gelijk aan de  
  agenda zoals deze was opgesteld voor 5 oktober. 
- Het eindevaluatierapport over de informatiepunten Vessem en Wintelre is ontvangen. De  
  conclusie is dat door de zeer geringe belangstelling de informatiepunten zijn opgeheven.  
  Voor Wintelre geldt wel dat de vier vrijwilligers van destijds beschikbaar blijven om  
   inwoners te helpen. Hier wordt gebruik van gemaakt. 
- Vandaag is door Henk en Tonnie gehoor gegeven aan de uitnodiging om de overdracht van  
   de starterswoningen aan de Willibrordusstraat mee te maken. De laatste struikjes zijn  
   geplant en de nieuwe inwoners hebben een schop gekregen om daar flink mee te werken.  
   Aan het begin van het straatje zal een huisnummerverwijzing komen daar het een zijstuk 
van de Willibrordusstraat is. 
- Meegedeeld wordt dat er dat er een schouw komt van de industrieterreinen. Voor Wintelre  
  dus de Akkerweg en de Margrietlaan. 
4. Voortgang lopende zaken. 
- Het dorpsontwikkelingsplan. Tijdens de dorpendagen is de provinciale subsidie aan de orde  
  geweest. Door de daarbij aanwezigen is aan de provincie duidelijk gemaakt dat het  
  toekennen van subsidie tenzij voldoende is gedaan aan reconstructie door de gemeenten  
  onfatsoenlijk is. Bewoners worden aangespoord om inspanningen te doen om een goed door  
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de inwoners gedragen plan op te stellen en om het mee uit te voeren. Het past niet om de 
gemeente dan subsidie te weigeren als ergens anders (nog) niet aan de wensen van de 
provincie is voldaan. 
Ondanks dat dit negatief werkt op de motivatie wordt onzerzijds besloten door te gaan met de 
voorbereidingen van de uitvoering van de plannen. Wel willen we op de hoogte gehouden 
worden van de stand van zaken. Er is al enkele maanden niets meer gehoord. 
In het DOP is ook sprake van een werkgroep ondernemingen. Hans van Asten van de 
gemeente wordt gevraagd om de mogelijkheden van bedrijven en bedrijventerreintjes aan te 
geven. Tijdens het bezoek van de burgemeester is ook gevraagd naar de mogelijkheden en 
aandacht voor kleine ondernemers. Hier zou men nog op teruggekomen. Frans zal de 
werkgroep op korte termijn bij elkaar roepen. 
De bijeenkomst van de diverse werkgroepen die oorspronkelijk gepland was op 22 oktober en 
verplaatst was naar 22 november zal vervallen en wordt nu verplaatst naar 20 januari 2010. 

- Gemeenschapshuis-dorpsplein. De vorderingen van het gemeenschapshuis zijn 
zichtbaar. Op 1 december zal er nog een informatieavond worden georganiseerd door 
het bestuur van het gemeenschapshuis. Daar zal meer over de binnenkant worden 
verteld en wat er mogelijk is in het gebouw.  

      Met betrekking tot het dorpsplein is er op 2 december een gesprek gepland met de  
      buurtbewoners die aan het schoolplein wonen. Medio december zal de klankbordgroep  
      bij elkaar geroepen worden. Klankbordgroepleden zijn van mening dat het plan nog  
      open is. Er gaan geruchten dat er drempels komen in de Kerkstraat terwijl  
      uitdrukkelijk is afgesproken dat dit niet zou gebeuren. De stilte rondom de plannen  
      zou ook veroorzaakt zijn door kabels en leidingen die verlegd dienen te worden.  
      Kortom er is nog grote onduidelijkheid en men is van mening dat het plan nog niet  
      definitief kan zijn. 
- Bouw. Op 17 november is er een inloopbijeenkomst van 16.30 tot 19.30 met 

betrekking tot de ter inzagenlegging van het plan Koemeersdijk. Als vervolg daarop 
zal met de gemeente een bijeenkomst worden belegd met onze stichting waar het 
vervolg ter sprake dient te komen evenals de ontwikkelingen met betrekking tot het 
Aangelag, de omgeving van het Centrum en andere mogelijke bouwlocaties.  

- Verkeer. In het gesprek met de gemeente heeft de verkeersgroep gesproken over de 
kruisingen aan beide kanten van het dorpsplein. Het fietspad Wintelre-Oerle dient ook 
in overleg met Veldhoven te gebeuren anders is de helft maar gerenoveerd. Ook te 
bezien of de weg op korte termijn wordt aangepast. Mogelijk is dit dan tegelijkertijd te 
doen.  

      De oversteek van het fietspad bij het voetbalterrein. Formeel hebben we hier niets van 
gezien. Wel is door Henk tijdens de informatieavond in Vessem, waar het plan 
Merenweg/Jan Smuldersstraat ter inzage lag, even een tekening gezien hoe het zou 
worden. Daar de tekening nog niet officieel was hebben we die nog niet kunnen 
meenemen.  Vanuit het parkeerterrein bij het sportterrein dient wel een fiets- of voetpad 
richting Bosschuur te worden gemaakt. Hiervoor dienen de nodige aanwijzigingen vanaf 
de weg voor auto’s, fietsers en voetgangers te worden gemaakt. Op die manier hoeven 
fietsers, komend vanuit richting Wintelre, richting Bosschuur niet tweemaal de drukke 
weg over te steken. Autobezitters kunnen zeker door de week hun auto op het 
parkeerterrein zetten van de voetbalvereniging. Afgesproken is dat de gemeente contact 
opneemt met van Nierop. Dit punt is ook opgenomen in het Dorpsontwikkelingsplan. 
Overleg is hier niet geweest omdat het een werk met werk project is gezamenlijk met de 
paddenoversteek en aanpassingen bij de ingang van Vessem.  Deze manier van werken 
wordt als niet acceptabel beschouwd. Ook richting DOP werkgroep demotiverend. 
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Verder is het bekende klaphekje weer ter sprake gebracht. Het komt er nu echt of anders 
worden de auto’s weer toegelaten. 
Aangehaald is ook dat de verkeersregels beter gehandhaafd dienen te worden. De eigen 
inwoners zullen via ‘t Blaaike op het houden aan de maximum snelheid worden gewezen. 
De Kloosterstraat,  vrachtverkeer en de juiste borden op de juiste plaats zijn ter sprake 
geweest. Bij het Distelveld en de Korenbloemlaan worden drempels of druppels 
overwogen om snelheid te remmen. In verband met mogelijke overschrijding van de 
geluidsnorm wordt onderzocht of aanpassing van het wegdek van het Kekkeneind nodig 
is. Gesproken is over de belijning van de Willibrordusstraat. 
De reparatie van storingen van de straatverlichting schijnt traag te verlopen. Mogelijk ligt 
dit ook aan het melden van storingen. De werkwijze zal nog eens in ’t Blaaike worden 
geplaatst. Het verzoek om het militairverkeer ook na het gereedkomen van de Rosdoek 
tijdens het naar en van school gaan en komen zal door de gemeente worden gedaan. Op 
het kermis gebeuren zal nog een keer apart op teruggekomen worden. Dit is ook met het 
burgemeestersbezoek besproken. Het onderhoud van de bermen was volgens ons weer (te) 
laat. Gevraagd is om een duidelijke scheiding te maken bij garage van Hoof tussen 
benzinepomp en fietspad. Ook de overgang fietspad-voetpad bij het Kekkeneind is nog 
steeds niet goed. Aangegeven is hoe het zou moeten en kan. 
In de verkeersgroep en de werkgroep verkeer DOP zal nog besproken worden dat de 
overleggen met de gemeente bedoeld zijn als informatie uitwisseling. Het overleg is geen 
beslissingorgaan. 
- Speelruimte. Hier zijn geen nieuwe ontwikkelingen. We wachten op de evaluatie. 
- BOW. Momenteel is het rustig. De militaire ruimte lijkt in beweging. Men wacht op 

het advies van Alders. Ons spandoek is weggehaald. Datzelfde is in Vessem gebeurd. 
Aangifte is gedaan. 

- Nieuwe Leden. Als nieuw lid wordt Hein Hoppenbrouwers verwelkomd. Hij zal 
toegevoegd worden aan de werkgroep wonen en recreatie (landinrichting). 

- Kleine Kernen. De dorpen Dag is bezocht. Over de DOP subsidie is al wat vermeld. 
Aandacht is er geweest voor de inrichting van de bibliotheek-computercursussen 
enzovoort op een centraalpunt. Een richting die wij met de MFA ook opgaan. 

- Zorg. Er zijn een 6 tal bijeenkomsten geweest. De voorgenomen enquête staat op punt 
van beginnen. Tijdens de vergadering wordt er op aangedrongen naast de mondelinge 
enquête bij een kleine groep ook de enquête te houden bij de totale 55 + groep. Dit kan 
dan schriftelijk. De enquête is al in ’t Blaaike aangekondigd. Overleg zal plaatsen met 
de werkgroep. Na verwerking van de enquête volgen de verdere stappen. 

5. Wat verder ter tafel komt. 
- het bezoek van de burgemeester aan het gildehuis en de MFA is goed verlopen. Het 
interview had beter gekund. De opstelling nodigde onvoldoende uit om te discussiëren. 
Het kermis verhaal kreeg veel aandacht maar was dan ook actueel. Er was ook aandacht 
voor de kleine ondernemer. Ook de zorg en het wonen had de aandacht. Voor de kermis 
zal nog in apart overleg worden georganiseerd. De kleine ondernemer krijgt ook nog 
opnieuw aandacht. In de toekomst zullen we een betere PR moeten verzorgen. De 
publicatieborden zijn daar onder andere ook voor te gebruiken. 

6. Blaaike.  
-Guido zal nogmaals aandacht besteden aan de enquête over de zorg. 
- Henk zal volgende keer aandacht besteden aan verkeer en het melden van klachten en 
storingen via de meld- en herstellijn of via de website van de gemeente. 
7. Rondvraag 
-  Op de website zal ook het e-mail adres vernoemd gaan worden. Ook zullen er weer de 
nodige wijzigingen van de werkgroepen worden aangebracht. Afgesproken wordt dat indien 
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iemand een opmerking of vraag via de mail aan ons stelt de ontvangst bevestigd zal worden 
en zal worden meegedeeld hoe de verdere routing zal zijn. 
- De palen voor de wandelroutes zijn op. Zodra er opnieuw geschilderd moet worden kan men 
een beroep op ons doen. 
- Het kerkbestuur heeft gevraagd te melden dat zonder overleg op het kerkhof het een en 
ander uitgepaald is. Men is erg verontwaardigd. Actie zal worden ondernomen. 
- Bij de nieuwe MFA zal ook voor de bewoners van Kempkeshof de achterdeur niet open zijn. 
Wel kan men vanuit Kempkeshof langs de sportzaal naar de hoofdingang. Wel is de nodige 
aandacht aan de verlichting te besteden. 
- Er zal door Wim nog aandacht aan het logo besteedt worden. 
- Aan Mariëlle zal nog gevraagd worden of nog ergens financiële ruimte is om bankjes te 
plaatsen. Verdere afhandeling kan het beste plaatsvinden via de werkgroep recreatie. 
8. Volgende vergadering:  
- dinsdag 15 december 20.00 uur. Dan zal de planning worden gemaakt voor het 1e halfjaar 
van 2010. 
- woensdag 20 januari 2010 samen met DOP werkgroepen. 
9. Sluiting. 
Hierna wordt de vergadering gesloten. 
Notulist.  


