
Leefbaar Wintelre. 
 
Verslag van de vergadering van de werkgroep Leefbaar Wintelre gehouden op 17 december 
2007. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Fr. Coppelmans, H. v.d. Heijden, W. Wilting, G. Schenning, T. van Gestel, Fr. van 
der Velden en  J. Heuveling. 
Afwezig: (met bericht) T. Spanjers,  H. Lunenburg, H. van Ham en E. van Gestel. En ook 
onze coördinatrice M. Voermans heeft zich afgemeld. 
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 21 november worden goedgekeurd. 

Ook de notulen van de vergadering van 19 september die vrijwel geheel in het teken 
stonden van de zorgcoöperatie worden goedgekeurd. Afgesproken wordt om een korte 
samenvatting hiervan in `t Blaaike te zetten. Ook zullen we contact opnemen met 
Kempkeshof om te praten over zorgzaken. Enkele personen hebben aangegeven dat als er 
een werkgroep over zorg komt hierin zitting te willen nemen. 
Verslagen over de bijeenkomst met B&W op 31 oktober,  de bijeenkomst over verkeer en 
de bijeenkomst over wonen van 4 december met de betreffende afdelingen van de 
gemeente zijn nog niet ontvangen. Dit punt komt dus terug op de volgende vergadering. 

3. Ingekomen stukken: de raadstukken komen sinds kort ook naar ons toe. Dit wordt een 
goede zaak gevonden. Wel wordt afgesproken dat we zelf beslissen of er onderwerpen op 
onze eigen agenda geplaatst worden. Daarbij willen we geen politiek bedrijven en ons 
hoofdzakelijk beperken tot zaken die betrekking hebben op Wintelre. 

4. voortgang lopende zaken: 
Gemeenschapshuis: We zijn best tevreden met het voorliggende resultaat. Hopelijk stemt 
de raad wel in met de amendementen en moties die ingediend worden om het podium 
beter functioneel te laten zijn. Op 18 december wordt het voorstel door de Raad 
behandeld. 
Bouw woningen: op 4 december is er een gesprek geweest met de wethouder en de 
betreffende ambtenaar, Nicole Gerarts en ook Mariëlle Voermans was daarbij aanwezig. 
Henk en Jan waren daarbij van ons aanwezig. Er is gesproken over het Aangelag, het 
Koemeer, `t Centrum, Kempkeshof in het kader van zorg, ook de woningcorporatie de 
Zaligheden wordt hier genoemd. Er wordt op gewezen dat starters en senioren eigenlijk 
zelf aan de gang moeten. Volgens ons kan dat pas als er concrete plannen of 
mogelijkheden tot plannen zijn. En dan zal in die plannen een mix van woningen moeten 
komen. De wethouder zegt dat aan het eind van het eerste kwartaal van 2008 de plannen 
duidelijk zullen zijn. Dan zal men weer richting de werkgroep communiceren. 
Vanuit de vergadering wordt verzocht nog eens uitdrukkelijk naar de invloed van de 
geurcirkels op alle plannen. Een onjuiste vaststelling van de geurnormen zou het dorp op 
slot kunnen doen voor woningbouw. Dat was een van de conclusies, opmerkingen tijdens 
de dorpendag georganiseerd door het Streekhuis. 
Met name de plannen bij het Koemeer zouden hier in conflict kunnen komen met  het 
daaraan grenzende Landbouw Ontwikkelings Gebied. Een vraag aan Mariëlle Voermans 
om hierover uitsluitsel te vragen. 
Met betrekking tot het plan van Maanen is nog sprake van bezwaarschriften.  
Verkeer: Eveneens is hier op 4 december een gesprek geweest met de wethouder en de 
betreffende ambtenaar. Over het algemeen kan men stellen dat men tevreden is over 
hetgeen er is gemaakt. Met betrekking tot de wens om overal gelijkwaardige kruisingen te 
realiseren wil men dit proberen te bereiken in het nieuwe jaar. De kruising bij `t Centrum 



is daarbij het grootste project. Mogelijk zal dit pas aangepakt worden bij realisering van 
het dorpsplein. Afgesproken is dat men in april weer bij elkaar komt. De verkeerssituatie 
of de wijziging daarvan heeft ook een financieel aspect richting ondernemers. Het 
afsluiten van wegen of het realiseren van omleidingen kunnen ook onverwachte c.q. 
negatieve gevolgen hebben. Dit moet dus goed bekeken worden. Gedoeld is hier met 
name op de Kloosterstraat. Oversteken in de Willibrordusstraat is nog mogelijk. Dus 
rigoureuze maatregelen zijn niet nodig. De snelheid is nog het probleem maar dat zal na 
de gewenningsperiode zeker minder worden. 
Verder is de verzakking bij d´n Draai weer opgelost. Opgemerkt wordt dat de eerste 
druppel ´s-avonds moeilijk zichtbaar is. Wellicht dat oogjes hier een oplossing zijn. 
Verder is het snoeien zoals gevraagd is nog niet gebeurd. 
In de bespreking is verder afgesproken dat de snelheidspaal weer tijdelijk geplaatst zal 
worden. En er zal op snelheid gecontroleerd gaan worden. 
Leefbaarheidsprijsvraag 2007: Wim heeft samen met de jongeren een mooie presentatie 
gemaakt van het idee om op het veld van het Aangelag een Pandaveldje te realiseren. 
Volgens ons een goed plan dat het ook verdient om uitgevoerd te worden. De 
werkgroepleden geven aan ook daadwerkelijk werk te willen verrichten. Tijdens de 
nieuwjaarsreceptie van de gemeente zullen de prijzen uitgereikt worden.  Aangezien wij 
meegedaan hebben maken we ook kans om in de prijzen te vallen. Wim, Henk en Jan 
zullen in ieder geval de receptie bijwonen. Anderen kunnen zich nog aansluiten. Voor 
zover nu bekend is de receptie op 7 januari 2008 en vangt deze aan om 17.30. (Tijdens de 
vergadering werd een onjuiste datum genoemd.) 
Speelruimte: De glijbaan van het speelveldje het Drieske is het aan het begeven. Er is 
ook veel troep op het veldje. Ook krijgt men de indruk dat het een hangplek in de minder 
gunstige zin aan het worden is. Wim zal hierover contact opnemen met Marcelino. 
Bij het speelveldje aan de Steenoven zijn de betonnenbuizen inmiddels verdwenen. Het 
vervolg is niet bekend.  
De container die al geruime tijd schijnbaar nutteloos in Kempkesveld staat is bedoeld voor 
renovatie van een keuken. Dit is het resultaat van veel op en neer bellen naar instanties die 
geen uitsluitsel kunnen geven.  Men heeft inmiddels aangegeven dat de klus voor 15 
januari geklaard zal zijn en dat dan ook de container zal zijn verdwenen. Enige 
communicatie richting buurt was hier wel op zijn plaats geweest. 
BOW:  Eindhoven Airport staat op 18 december ook op de agenda van de Raad. 
Door ons is in eerdere verslagen al gewezen op de zorgen die we hebben bij uitbreiding 
van openingstijden enzovoort. Daarlangs is het voor ons onmogelijk om zo´n omvangrijk 
dossier tot in detail te behandelen. We zullen ons in de toekomst dan ook beperken tot 
algemene opmerkingen of opmerkingen die ons direct raken. We gaan er vanuit dat de 
verslagen van onze werkgroep naar alle politieke partijen gestuurd worden zodat ze hier 
kennis van kunnen nemen. Afgesproken wordt verder dat een individueel lid ook op 
persoonlijke titel kan reageren. Dat kan wat ons betreft ook over andere raadstukken. 
Nieuwe leden: de Hut, Slikdijk en Groenstraat zijn de nog openstaande buurten. Een 
mogelijke vertegenwoordigster van de Slikdijk wil bij nader inzien alleen toetreden tot 
een werkgroep die over de zorg gaat. Francien en Henk blijven eraan werken. Met 
Carnaval staan de buurten weer extra in de belangstelling. Mogelijk is het dan makkelijker 
contacten te leggen. Ook zullen we proberen om onze bijeenkomsten door mogelijke 
belangstellende te laten bijwonen zeg maar op proef. 
Medegedeeld wordt ook dat Henrieke Lunenburg zich vooralsnog niet meer beschouwd 
als lid  van de werkgroep. Ze blijft wel belangstellende en is bereid op te treden als 
informant richting starters. 



Kleine Kernen: op de dorpendag van  29 november zijn diverse workshops bezocht door 
Guido en Francien.  De workshop over wonen ging vooral over starters. De opmerking 
was wel dat dit momenteel wel grote woningen zijn. En wat zijn nu starters. Ook is er wel 
een verschil in behandeling mogelijk tussen mensen uit het eigen dorp en buiten het dorp. 
Mensen moeten eigenlijk zelf bouwen. Het groepsgewijs bouwen vergroot de 
gemeenschapszin en de buurt wordt zo eigenlijk al meteen gevormd. Ook prijstechnisch is 
dit interessant. Verder is er aandacht te besteden aan het verschil tussen koop van de 
grond en verwerving via erfpacht. 
In de workshop over het Integraal Dorps Ontwikkelingsplan (Idop) kwam men tot de 
conclusie dat het inhoudelijk wel tegenviel. Elsendorp en Moergestel waren hier aan de 
orde geweest.  De werkwijze is steeds dat Arcadis als projectleider een projectgroep 
opstart die een enquête organiseert. Daarlangs worden er informatieavonden 
georganiseerd met verenigingen en groepen mensen. Arcadis verzorgd hiervan de 
terugrapportage en maakt een keuze van nader te bespreken onderwerpen. Deze worden 
dan nogmaals besproken en men gaat over tot opstelling van het rapport en de uitvoering. 
Men had de indruk dat er weinig invloed was vanuit het dorp.  
In Moergestel was de conclusie dat de communicatie met de gemeente slecht was en als 
item was er het dorpsplein. Er is verder niets meer gebeurd. 
In  Mariaheide is er een plan gemaakt. Er is ook niets mee gebeurd. Nu heeft de dorpsraad 
het plan weer boven water gehaald om het alsnog op te pakken. 
Ook in Wintelre gaat men een IDOP maken. Vanuit de vergadering wordt al het een en 
ander genoemd wat er in het plan moet komen. Aandacht voor de Brede School, de 
verkeerstechnische situatie, de jeugdopvang. Hoeveel kinderen worden er geboren? Hoe 
gaat het met de school? Hoe gaat het met de Meermarkt en de Rabobank? Hoeveel 
bewoners, bewoning, heb je nodig om een dorp te kunnen laten draaien? 
Het IDOP moet een afspiegeling zijn van de mensen van het dorp. Het mag niet zo zijn 
dat vooraf vaststaat wat de uitslag moet zijn. De opdracht richting projectbureau zoals die 
door de gemeente wordt geformuleerd bepaald de uitslag in belangrijke mate is de 
veronderstelling van de aanwezigen. Volgens ons moet er in het rapport komen wat er 
werkelijk leeft in het dorp. Daarbij is het noodzakelijk dat vanaf het begin het dorp bij het 
proces betrokken is. Wat wil men bespreken. Hoe wil men betrokken worden. Welke 
vragen wil men beantwoord hebben. En alle aspecten moeten in het rapport terugkomen. 
Een andere workshop ging over starters. Men wil in de regio komen tot een uniforme 
formulering van een starter. En men wil duidelijk nadenken over de grote van de 
woningen. Er zou ook ruimte moeten komen voor vrijgezellenwoningen. En uiteraard 
moeten energiezuinige woningen gebouwd worden. Daarbij wordt opgemerkt dat de 
installatie nog veel te duur is om dit massaal aan te pakken. 

5.   Wat verder ter tafel komt: 
De proef met het Lokaal Loket start in Vessem op woensdag 30 januari en op donderdag 
31 januari in Wintelre. De locaties zijn voor beiden in het respectievelijke  
gemeenschapshuis. En zoals dat hoort is er een goede samenwerking tussen de groep uit 
Vessem en Wintelre. 
Leefbaar Wintelre gaat ook deelnemen aan de website van Wintelre. Jan zal er voor 
zorgen dat de agenda en de notulen op de site worden geplaatst. 

6. Stukje in het Blaaike:  
In een van de volgende Blaaikes zal iets gepubliceerd worden over paarden in het verkeer 
en zoals eerder aangegeven een samenvatting van de zorgcoöperatie bijeenkomst. 

7. Rondvraag: Het plan om een firma de bedrijfcontainers te laten ophalen heeft nog tot 
weinig reacties geleid. Nadere actie zal nodig zijn vanuit de ondernemersvereniging. 



De tekst bij ´t Centrum op de omheining vindt men ongepast. Het verzoek aan de 
gemeente om een zeil te vervangen. 
Het verdwijnen van de bibliobus in de loop van 2008 dient goed opgevangen te worden. 
De collectie van de Basisschool wordt voor de kinderen te klein geacht. In de nieuwe 
Multifunctionele Accommodatie is er hopelijk rekening meegehouden dat een ruimte 
beschikbaar moet zijn om toch een behoorlijke collectie kinder- en volwassenboeken te 
kunnen herbergen. Men wil wel een goede voorziening terug als de bibliobus verdwijnt. 

8. De volgende vergadering wordt geplaatst op dinsdag 15 januari 2008. 
En voor het daarop volgende halfjaar worden de volgende vergaderdata vastgelegd: 
Woensdag 13 februari 
Donderdag 13 maart 
Maandag 14 april 
Dinsdag 13 mei 
Woensdag 11 juni. 

     Hierna wordt de vergadering door de voorzitter gesloten met dank voor ieders inbreng. 
___________________________________________________________________________ 
 
Notulist Jan Heuveling, (28-12-2007). 


