
 

Verslag jaarvergadering 20 mei 2019. 

Er zijn een dertigtal personen aanwezig. 

Het onderstaand verslag is een toelichting op de PowerPointpresentatie zoals die tijdens 
de jaarvergadering is gebruikt. 

De voorzitter heet de aanwezigen welkom op deze jaarvergadering.  Een terugblik op 
2018 en het eerste deel van 2019 en een vooruitblik op de rest van 2019 staat de 
agenda. 
De agenda heeft een formeel gedeelte wat verantwoording betreft over de afgelopen 
periode en een informatief gedeelte wat gaat over het Ouw Meer en over handhaving. 
Het doel van de dorpsraad is om alles in het werk te stellen de leefbaarheid van de 
inwoners van Wintelre te bevorderen en te verbeteren. 
In september 2018 mochten we dat doen voor 2000 inwoners en op 31 december waren 
we in Wintelre met 1007 vrouwen en 1007 mannen totaal dus 2014 personen. 
De dorpsraad werkt vanuit verschillende werkgroepen. 
Werkgroep wonen: 
Koemeersdijk is voor 2018 belangrijk en is in 2018 voor het grootste gedeelte 
opgeleverd. In 2019 worden de laatste percelen verkocht en gebouwd. 
Nu komt de laatste fase in beeld met de bouw van een veertigtal woningen volgens 
publicatie in de krant. Hier zijn zeker ook huurwoningen bij. Het soort woningen moet 
overigens nog bepaald worden. Levensloopbestendig voor starters en senioren. Tegen 
het eind van 2019 hopen we meer duidelijkheid te hebben. 
Vanuit de aanwezigen wordt aangegeven dat 40 op het betreffende stuk wel erg veel is. 
Men was uitgegaan van 25 woningen. Verder worden er nog nieuwe bouwlocaties 
gezocht. Inbreiding heeft daarbij de voorkeur. 
Hotel 46 is begin mei geopend. Dit zal zeker zorgen voor meer activiteiten in Wintelre en 
is goed voor de werkgelegenheid. Hoe het zich verder ontwikkeld wachten we af.  
Ook de heropening van de Coöp. is belangrijk voor ons dorp. De dagelijkse 
boodschappen kunnen we dichtbij blijven halen. 
De pastorie blijft ook onze aandacht vragen. De eigenaar komt hopelijk binnenkort met 
een besluit. 
Werkgroep verkeer: 
In april is er een bijeenkomst geweest over de toekomstvisie verkeer tot 2030. Van alles 
besproken. 
Ook een rondweg is besproken zoals vanuit de vergadering wordt gevraagd maar zal het 
niet halen. Ondernemers hebben overigens graag dat er verkeer door het dorp blijft 
komen. 
Aan de buurtvereniging de Hut is een voorstel gevraagd om de straat veiliger te maken 
voor fietsers. 
En er is op 27 mei weer een dorpsschouw. We blijven zaken in de gaten houden. En we 
luisteren graag naar de inwoners en hun opmerkingen. 
Werkgroep recreatie en speelterreinen: 
Meeste zaken staan in de PowerPoint genoemd. Onderhoud speelterreinen heeft constant 
de aandacht alsmede de wandelpaden. 
Werkgroep Zorg een welzijn: 
Alle zaken zijn in de PowerPoint genoemd. Duidelijk is dat veel vrijwilligers hierbij 
betrokken zijn en dat er behoefte is aan steeds meer. 
Sub groep Vliegveld: ook hier staat alles in de PowerPoint. Het is wel de groep die het 
meest in de belangstelling staat. We merken wel elke dag dat er een vliegveld is. 
Werkgroep PR: 
Deze zorgt voor de publicatie in het Blaaike en op wintelre.info en eventuele andere 
publicaties zoals bijvoorbeeld de huidige PowerPoint. 
Het financieel verslag wordt nu gepresenteerd. Uiteindelijk een klein positief resultaat. De 
reserves zijn nog voldoende. Voor afzonderlijke projecten vragen we wel extra geld van 
de gemeente anders blijft het niet lukken. Met dank aan Karin, die ook dit jaar goed op 



 

de centen heeft gepast, wordt de jaarrekening over 2018 goedgekeurd. Wel dient de 
kascommissie nog haar controle uit te voeren. 
Benoemd worden hiervoor voor 2018 Jan Luttikhold en Kees Dankers en voor het jaar 
2019 Kees Dankers en Henk Bartels. 
Mededelingen: 
Bijeenkomst: participatie “Dorpen maken het Verschil” 
Het DNA van Eersel-Wintelre 
HAS studenten komen helpen met aanvragen voor het leefbaarheidsfonds. 
Diversen: 
Alle buurten zijn in 2018 bezocht om de bekendheid van de dorpsraad te vergroten. De 
indruk hebben we dat men ons beter weet te vinden. Graag hebben we ook meer 
vertegenwoordigers in de werkgroepen en de dorpsraad zelf. 
Dat is belangrijk omdat de geluiden uit het dorp dan beter doorkomen maar ook 
belangrijk omdat enkele leden gezien hun leeftijd plaats willen maken voor jongeren. 
Hierna wordt het formele gedeelte van de vergadering afgesloten. 
Na de pauze is er uitgebreide uitleg over de gedane werkzaamheden aan ons Ouw Meer. 
De voorbereiding, het belang voor de natuur, het toekomstig onderhoud en allerlei 
randzaken. 
Vanuit de vergadering ook kritische opmerkingen. Al met al geeft de uitleg vertrouwen 
voor de toekomst van ons Ouw Meer. 
Het toegankelijk ommetje, rolstoelpad, wordt ook nog genoemd en is in bewerking. 
Hierna nog een uitleg over de handhaving in onze gemeente. Alle mogelijkheden komen 
aan de orde. 
Personeelsgebrek betekent ook dat er veel beperkingen zijn. Maar bij meldingen volgt er 
wel actie. 
Duidelijk is ook dat er meningsverschillen zijn tussen hondenliefhebbers en anderen. Ook 
rondom het Ouw Meer blijft die discussie bestaan. 
Met enig begrip voor elkaar wordt dit overigens meestal wel opgelost. 
 
Hierna sluit de voorzitter de jaarvergadering af met een dankwoordje voor de inleiders, 
voor de 
bezoekers en voor de werkgroepleden en dorpsraadsleden. 
Voor 2019 en volgende jaren rekenen we weer op de medewerking van iedereen in 
Wintelre. 
20-5-2019. 
 
 
 


