
Leefbaar Wintelre. 
 
Verslag van de vergadering van de werkgroep Leefbaar Wintelre gehouden op 18 oktober 
2007. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Fr. Coppelmans,  H. v.d. Heijden, W. Wilting, G. Schenning, T. van Gestel, E. van 
Gestel, H. van Ham en J. Heuveling. 
Afwezig: (met bericht) H. Lunenburg, Fr. van der Velden, en T. Spanjers.  
Kopie verslag aan: M. Voermans, J. van Ham, P. Bertens, Rabobank Oerle-Wintelre. 
1 De voorzitter heet iedereen welkom en opent daarmee de vergadering. 
2 De notulen van de vergadering van 11juni worden goedgekeurd. Datzelfde gebeurt met de 

notulen van de vergadering van 21 augustus. 
De notulen van de bijeenkomst van 19 september worden de volgende vergadering 
voorgelegd. 

3. Ingekomen stukken:  
      Via de vereniging Kleine Kernen is een verzoek gekomen van Reizigersoverleg Brabant  
       vrijwilligers  voor te dragen die informatie willen verstrekken over het openbaarvervoer  
       in de buurt. De heer Cremers en de heer van Houtum zal gevraagd worden of zij  
       regelmatige gebruikers kennen die hiervoor te benaderen zijn. Jan zal dit verder  
       behandelen. 
       Agendapunten vandaag ingediend door de gemeente: deze zullen onder agendapunt 5 A  
       worden behandeld. 
       Uitnodiging bijeenkomst B&W en Leefbaar Wintelre op 31 oktober om 20.00 uur. 
3A. Als agendapunten worden onzerzijds de steeds terugkerende punten die op onze eigen    
       Agenda staan aangedragen: 
       De woningbouw, de verkeerssituatie, het masterplan Wintelre, gemeenschapshuis, en het  
       wandelknooppunten netwerk.  
       Maar als eerste punt dient te worden opgenomen de organisatie van het overleg en de  
       communicatie over en weer. 
       Veel kritiek vindt zijn oorzaak bij dit punt. 
        Een aantal opmerkingen, kreten staan hieronder vermeld. 
       Als afspraken niet doorgaan laat dan iets weten. Zijn raadsleden apart te informeren om  
       na te gaan of  zaken wel aandacht krijgen op het gemeentehuis. Wordt wel gekeken of de  
       uitvoering overeenkomstig de plannen is of  de plannen wel voldoen aan het beoogde  
       doel. Een officiële status met statuten enzovoort vinden we nog moeilijk te realiseren.  
       Dus hoe wil de gemeente verder met ons omgaan. Een signaalfunctie, aanspreekpunt. Bij  
       andere officiële  raden worden moeilijkheden gemeld. Laten we als groep zo goed  
       mogelijk een klankbord proberen te zijn. 
4. Voortgang lopende zaken: 

Gemeenschapshuis: in grote lijnen is er overeenstemming met de vlekkentekening. Over 
de inrichting van de culturele zaal en het podium is nog enig verschil van mening. De 
vergadering is van mening dat de huidige functionaliteit behouden moet blijven. De 
kosten kunnen hier niet het probleem zijn volgens de vergadering. Met betrekking tot de 
sportzaal en het jeugdhonk lijkt er overeenstemming. De situering met betrekking tot de 
school krijgt de instemming. Dit is ook het geval bij de Buitenschoolse opvang, de 
peuterspeelzaal en de kinderopvang. Bij de inrichting van de kerkstraat tot plein worden 
een aantal kanttekeningen geplaatst. In een later stadium zullen we daar zeker nog de 
gelegenheid krijgen om daar op terug te komen. Op 30 oktober is de bedoeling dat b&w 
besluit om het plan ter goedkeuring voor te liggen in de raadsvergadering van 18 
december. 



Bouw woningen: in de vanmiddag nog aangeleverde agendapunten door Marielle 
Voermans blijkt het gebrek aan informatie vanuit de gemeente als vervolg op de 
woningbouwenquête. Toegezegd wordt dat op korte termijn daar aandacht aan zal worden 
besteed. Tot nu toe zijn we hoofdzakelijk aangewezen op krantenberichten. 
Daaruit blijkt dat men druk bezig is met aankopen van grond bij het Koemeer. 
Op 12 oktober worden de woningen in het plan van Maanen te koop aangeboden voor 
284.500,-- tot 297.200,-- V.O.N.. We gaan uit van een drukfout. Het zouden 
starterswoningen worden.. 
De vraag wordt ook gesteld of bouwplannen in het Koemeer stroken met het 
Landbouwontwikkelingsgebied dat daar aangrenst. En zijn in dit gebied Megaboeren te 
verwachten. Graag wil men over deze vragen enige opheldering. 
Verkeer:  in de Hint hebben we gelezen dat er binnenkort begonnen wordt met de 
reconstructie van d´n Draai. Als dat gereed is is een nieuwe evaluatie van de 
werkzaamheden in 2007 op zijn plaats. Alvast enkele opmerkingen. Het snoeien in de 
buurt van de borden is nog steeds gewenst. 
Het bord van de bebouwde kom bij de sluis bij de Biemeren is verplaatst. Hierdoor 
hebben fietsers en automobilisten weinig tot geen zicht meer. Fietsers en automobilisten 
zien elkaar niet tijdig. Gesuggereerd wordt dat hierdoor al enkele ongelukken zijn 
ontstaan. Het zicht bij de oorspronkelijke plaatsing aan de andere kant was beter. Hier is 
op korte termijn door de gemeente naar te kijken. 
Opgemerkt wordt dat in het nieuw aangelegde gedeelte van de Kloosterstraat in het 
midden van de weg verzakkingen ontstaan. Een mogelijke oorzaak is een defect aan de 
riolering. 
Nogmaals is het overal doorvoeren van rechtsvoorrang aan te kaarten. Deze wijzigingen 
hebben een lange doorlooptijd is gebleken. 
Aan het Aangelag zijn de bomen schijnbaar aan de verkeerde kant van de weg 
weggehaald. Of hier reparatie zal plaatsvinden is niet bekend. Hoewel op momenten lastig 
wordt door de vergadering het belang van bomen en groen onderschreven. De bomen 
moeten dan wel goed verzorgd worden. Met name heeft deze opmerking ook betrekking 
op de wortels en de gevolgen voor de stoepen. 
Nieuwe leden: de openstaande buurten zullen nogmaals benaderd worden door Francien 
en Henk. 
Kleine Kernen: de contributie nota ad 35,-- euro is betaald en gedeclareerd bij de 
gemeente. 
Verder is er een uitnodiging ontvangen voor de jaarlijkse regionale avonden en wel op 13 
november in gemeenschapshuis de Brink in Eerde en op 20 november in 
gemeenschapshuis de Trapkes in Sprundel. Aanvang telkens om 19.45. 

5. Wat verder ter tafel komt: 
Van de op 1-9-2007 ingediende bezwaarschriften is bericht van ontvangst ontvangen. Van 
de verder afhandeling is nog niets vernomen. 

      Ondanks dat er nog geen verslag van is wordt aangegeven dat de bijeenkomst van 19  
      september wel als belangrijk is ervaren. De verzorger moet naar je toekomen , dagopvang  
      en dagverzorging, gezamenlijk eten, domotica, in de eigen omgeving blijven.  
      Zorgwoningen. Voor kempkeshof wordt hier wel een rol gezien. Zoals uit het verhaal van  
      Hoogeloon blijkt is het iets dat met kleine stappen gaat. Afgesproken wordt om dit  
      onderwerp regelmatig op de agenda te plaatsen.  
      Opgemerkt wordt dat het hebben van een vervoersdienst en een klussendienst geen  
      vervanging mag zijn van een taxi of handswerkman. Ook de gemeente mag haar  
      verantwoordelijkheid genoemd in de WMO niet afschuiven op de vrijwilligers. Als dat als  
      zodanig door de vrijwilligers wordt ervaren zullen ze afhaken. 



       Bibliotheek De Kempen: aankondiging dat er iets gaat gebeuren met de bibliobussen en  
       de verdere organisatie van de bibliotheek in de Kempen. Men is een project opgestart om  
       de gewenste dienstverlening in de kernen te kunnen bepalen. Op 6 november om 19.30 is  
        hiervoor een bijeenkomst in de bibliotheek in Eersel. Henk en Jan zullen deze  
        bijeenkomst bezoeken. Jan verzorgt de aanmelding. 
        Het centrum: het centrum stort langzaam in. Gevraagd wordt of er voldoende controle is  
        op de gevolgen voor de veiligheid en milieuaspecten. 
        Onderhoud bermen: De opmerking wordt gemaakt dat de bermen wel worden gemaaid  
         maar dat rondom bomen en lichtmasten en andere bermobstakels onderhoud achterweg  
         blijft. Met andere worden is er voldoende controle op de uitvoering van de uitbestede  
        diensten. Het onderhoud van de openbare ruimte wordt ervaren als steeds minder. De  
        kreet meer betalen minder service wordt gebezigd. 
        Zo is het regelmatig zuigen van de bladeren in de goten van de straat in deze periode  
        geen overbodige luxe. Verder wordt de voorkeur gegeven aan bladkorven boven de  
        huidige afzetting met hekken. Het blad blijft dan beter op zijn plaats. Ook is het te  
        overwegen om de voorziening te plaatsen op het moment dat de bladval begint en niet op  
        een vooraf  bepaalde datum. Zelfs wordt voorgesteld om bladkorven het gehele jaar te  
        plaatsen om ook snoeiafval daarin te deponeren. 
5.A. Aangedragen agendapunten namens de gemeente: 
       Verzoek plaatsing tent tijdens Carnaval: 
        De vergadering is van mening dat voor Carnaval plaatsing als overbrugging kan. Wel  
        dient dit geen blijvende situatie te zijn. 
        De grote van de tent moet wel in verhouding zijn met de grote van de vereniging. 
        Liever zien we dat de (caranavals)verenigingen samenwerken met de kasteleins net als  
        met de kermis is gebeurd. 
        Hint-artikel: Ja, wij willen meewerken. Contact kan worden opgenomen met Francien.  
        En we hebben afgesproken dat zij een geschikte avond afspreekt waarbij de externe  
        interviewer een gesprek kan hebben met de hele werkgroep. En graag hebben we  
        daarbij vooraf een opgave van de speerpunten die in het gesprek aan de orde dienen te  
        komen. 
        Leefbaarheidprijs: Het bericht hier is dat ook in 2008 een leefbaarheidprijs zal worden  
        Georganiseerd. Uw verzoek om een leuk en zinvol voorstel ter vergroting van de  
        Leefbaarheid in Wintelre te bedenken wordt aan de leden van de werkgroep  
        meegegeven. 
6. Stukje in het Blaaike:  

Op dit moment is er geen aanleiding om iets te publiceren. 
7. Rondvraag: Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
8. De volgende vergadering wordt geplaatst op woensdag 21 november. 

Dit is een andere datum dan oorspronkelijk is afgesproken. 
9. Op 31 oktober zal Francien rijden. Henk is op vakantie. Indien er nog anderen niet kunnen 

dit via de mail aan iedereen laten weten. 
Hierna wordt de vergadering door de voorzitter nog net op de 18e afgesloten met dank voor 
ieders inbreng. 
___________________________________________________________________________ 
 
Notulist Jan Heuveling, 19-10-2007. 


