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Leefbaar Wintelre. 
Verslag van de vergadering van de werkgroep Leefbaar Wintelre gehouden op 15 december 
2009. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Fr. Coppelmans, T. Spanjers,  H. v.d. Heijden, Fr. van der Velden, W.Wilting, H. 
Hoppenbrouwers en J. Heuveling 
Afwezig: (met bericht) M.Voermans,  A. Franssen, T. van Gestel, H. van Ham, G.Schenning, 
J. Luttikhold 
Kopie verslag aan: H. Lunenburg, M. Voermans, J. van Ham, P. Bertens,  
                                 Rabobank Oerle-Wintelre  
 

1. Opening 
Francien opent de vergadering met een welkomstwoord. 
2. Notulen van de vergadering van 9 november en van 22 oktober. 
De notulen van onze vergadering van 9  november 2009 worden onveranderd vastgesteld. Het 
verslag van onze jaarvergadering van 22 oktober wordt eveneens onveranderd goedgekeurd. 
In verband met de zeer lage opkomst op 22 oktober dienen we meer aandacht aan de 
publiciteit te besteden. De publicatieborden zijn te gebruiken en er dient een apart interessant 
onderwerp aan de orde te komen. 
Het verslag van de B&W bijeenkomst van 7 december is nog niet beschikbaar. 
3. Ingekomen stukken 
- mail over einde afsluiting Jan Smulderstraat-Merenweg komende week. 
- De start van de kwaliteitsimpuls openbaar groen op 3 december is door Hein bezocht. Er 
zullen nog een aantal stukken worden nagezonden door mevr. Claessens. Er wordt onder dit 
punt ook gewezen op de te verbeteren communicatie. 
- De nieuwsbrief Steunpunt vrijwilligerswerk Eersel zal in de publicatie map rondgaan. 
- De inloopavond  Koemeersdijk op 17 november is door diverse mensen bezocht. 
- Hans van Asten is bereid om de werkgroep ondernemers te bezoeken en daar uitleg te geven 
over het beleid van de gemeente.  Aandacht wordt gevraagd voor de mogelijkheden van 
toekomstige bestemmingen in het bestemmingplan buitengebied. 
- Op 17 december is er een bijeenkomst Stika Blauw Groene Diensten. In verband met de 
landinrichting Oerle-Wintelre is dit voor Wintelre maar zeer summier van toepassing. 
- Op 16 december en 23 december is er een inloopavond over het verkeersveiligheidsplan van 
de gemeente. Op drie plaatsen in Wintelre zijn aanpassingen gepland. Henk zal morgen nog 
gaan kijken. Het is inmiddels wel duidelijk dat enkele inwoners die hier bij betrokken zijn nog 
niet zijn aangeschreven. Jammer. 
4. Voortgang lopende zaken. 
- Het dorpsontwikkelingsplan.  De werkgroep recreatie heeft een bijeenkomst aanstaande 
donderdag. Er zal dan aandacht zijn voor het opgestelde projectplan speelplan wat richting de 
gemeente is verstuurd. Ook hier blijft de communicatie een probleem.  De werkgroep 
ondernemingen heeft ook binnenkort een bijeenkomst. Volgens de brief van de gemeente zijn 
er weinig mogelijkheden. Toch zal bezien worden op welke wijze de negatieve insteek van de 
gemeente omgebogen kan worden. 

- Gemeenschapshuis-dorpsplein. De vorderingen van het gemeenschapshuis zijn 
zichtbaar. De opleveringsdatum is opgeschoven naar 19-2-2010. De informatieavond 
van 1 december is goed bezocht. Hopelijk kan in de loop van april-mei de nieuwbouw 
in gebruik worden genomen.   

      Met betrekking tot het dorpsplein is er op 14 december een klankbordgroep 
bijeenkomst geweest. De daar getoonde plannen zijn positief ontvangen. Dit in samenhang 
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met de wijzigingen van de Kerkstraat-Slikdijk. Wel wordt er in de vergadering nog op 
gewezen dat de kruising Slikdijk-Akkerweg ook meteen kan worden aangepakt. 
Ook het schoolplein kan de goedkeuring van de meesten van de klankbordgroep 
ontvangen. Wel is er nog enig verzet van de naaste buurt. 
De inrichting van de Kerkstraat zal minder bomen bevatten omdat er veel kabels en 
leidingen moeten worden verlegd als het oorspronkelijk geplande groen zou worden 
geplaatst.        
- Bouw. Op 17 november is er een inloopbijeenkomst  geweest met betrekking tot de ter 

inzagenlegging van het plan Koemeersdijk. Als vervolg daarop is er met de werkgroep 
een gesprek geweest met de gemeente. Het verslag daarvan is bij de agenda gevoegd. 
De laatste opmerkingen zoals die nog door Guido zijn verwoord zullen nog 
opgenomen worden. Met betrekking tot het Aangelag en de overige locaties volgt nog 
een gesprek. Het Aangelag krijgt nu weer meer aandacht.  

- Verkeer. Het verslag van de verkeersgroep is bij de agenda gevoegd. Van het gesprek 
met de aanwonenden van de Kerkstraat is nog geen verslag ontvangen. Gezien de 
gepresenteerde plannen in de klankbordgroep heeft men goed geluisterd is de indruk. 
Enige onduidelijkheid is er binnen de werkgroep ontstaan over de werkwijze. 
Duidelijk wordt dat een standpunt van Leefbaar Wintelre pas genomen wordt in onze 
vergadering van de Stichting Leefbaar Wintelre niet in de werkgroepen. We hebben 
vooral een functie richting buurtbewoners om er voor te zorgen dat het proces goed 
verloopt. Dat ze gehoord worden op het juiste moment.  

      De oversteek van het fietspad bij het voetbalterrein roept nog vragen op. Vooral de 
voorrangsituatie van de uitrit van het voetbalveld op de fietsers wordt als vreemd 
aangemerkt. Een uitrit heeft voorrang op doorgaand verkeer. Dit zal nog nagevraagd 
worden door Henk. 
- Speelruimte. De werkgroep recreatie is hier mee bezig zie onder IDOP. Met 

betrekking tot de jongerenruimte van de MFA zal een publicatie komen in het Blaaike.  
- BOW. Inmiddels is gratis een nieuw spandoek verkregen. Dit zal weer worden 

geplaatst. 
- Nieuwe Leden. Er zal nog navraag gedaan worden bij enkele kandidaten. 
- Kleine Kernen.  
- Zorg.  De enquête is gestart. Er zijn veel formulieren retour gekomen. Men is nu druk 

bezig met de verwerking en de analyse hiervan. Medio Januari 2010 hoopt men 
hiervan verslag te kunnen doen. In het komende Blaaike zal nogmaals gevraagd 
worden formulieren in te leveren. 

5. Wat verder ter tafel komt. 
- het logo is in bewerking. Voor het eind van het jaar is er wel een ontwerp wordt verwacht. 
6. Blaaike.  
-Guido zal nogmaals aandacht besteden aan de enquête over de zorg. 
7. Rondvraag 
-  Op de website zal ook het e-mail adres vernoemd gaan worden bij elke werkgroep zodat 
men steeds direct contact kan opnemen. Geprobeerd zal worden de site up to date te houden 
en te brengen. 
- Aandacht wordt gevraagd voor het mail verkeer. Enige discipline is geboden. 
8. Volgende vergadering:  
- Woensdag 20 januari met de DOP werkgroepleden, donderdag 18 februari, maandag 15 
maart (openbaar), dinsdag 20 april, woensdag 19 mei, donderdag 17 juni en maandag 19 juli.  
9. Sluiting.  
Hierna wordt de vergadering gesloten. notulist.  


