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Verslag vergadering Stichting Leefbaar Wintelre, woensdag 18 november 2015 
 
Aanwezig: Jan Luttikhold, Jan Heuveling, Piet Coppelmans, Wim Wilting,Henk van der Heijden,     
Jan Kruit, Henk van Ham, Anny van Asten,Karin van Esch en Henk Bartels. 
Afgemeld: Lobke Kapteijns,Guido Schenning.. 
Gasten: geen 
 
1. Opening 
De  voorzitter opent de vergadering en heet de leden van Leefbaar Wintelre en werkgroep leden van 
harte welkom.  
 
2. Verslag vergadering 20 oktober 2015 
Men blijft het vreemd vinden dat de gemeente niet op de hoogte was van de samenloop van het 
Dickensfeest en de KTM cross. Dickens heeft naar aanleiding van onze mededeling daarover contact 
gezocht met de gemeente. Wij gaan er nu vanuit dat het parkeren, het inkomende Dickens verkeer en  
het vertrekkende verkeer samen met de gemeente en de KTM cross goed geregeld worden. Tijdens 
de vergadering van 20 oktober heeft de burgemeester aangegeven persoonlijk te controleren of de 
KTM route voldoet aan de eisen. Wij vertrouwen erop dat dit gebeurd. 
Met betrekking tot de andere zaken die in de brief van 13 oktober zijn genoemd zal nog een reactie 
gevraagd worden. Betreft festival, herrieterrein en afsluiting Oirschotsedijk. 
Verder geeft Jan Kruit aan, namens de VSW, dat de publicatie van de activiteiten voorlopig in dezelfde 
frequentie zal dienen te gebeuren in het Blaaike. Als de VSW meer bekend is kan de frequentie 
worden aangepast. 
Hierna wordt het verslag van 20 oktober onveranderd vastgesteld. 
 
 
3. Onderwerpen vanuit de werkgroepen 
Verkeer: 
- Openbare verlichting. Op 26 november is de laatste evaluatie. Behoudens een of twee nog ter 

discussie staande palen zal de situatie worden zoals die nu is. De overtollige palen zullen dan 
worden verwijderd. Opgemerkt wordt dat in de kom nog oude armaturen staan. Deze zullen 
geleidelijk door nieuwere vervangen worden. Men geeft vanuit de vergadering aan dat sommige 
fietspaden o.a. Slikdijk donker zijn. Dit kan aan de huidige stroomstoring liggen. Er wordt voor 
gepleit om duidelijke strepen op de fietspaden te plaatsen. Bij donkerte geeft dat oriëntatiepunten. 

- Op vrijdag voormiddag  27 november is er een verkeersmorgen op school gepland. Dat gaat 
vooral over het vrachtverkeer en de gevaren daarvan. Het geeft ons de mogelijkheid om de  30 
km actie in beeld te brengen. We willen middels een brief stickers verstrekken aan bewoners van 
doorgaande wegen om 30 km stickers op de kliko te plakken. De verkeersborden 30 km en 60 km 
worden de komende tijd geplaatst. In de hele gemeente is er dan nagenoeg een eenduidige 
regeling. Nu nog handhaven. 

- De mogelijke actie vanuit de gemeente om de vrachtwagens uit de kern te weren zal worden 
gevolgd. Aangegeven is dat het wel meer moet zijn dan enkel verbodsborden plaatsen. 

Wonen: 
- Op 21 oktober waren een 70 belangstellende voor de nieuwe plannen Koemeersdijk. En men was 

zeer tevreden over het plan. De gemeente raad heeft op 17 november het bestemmingsplan 
definitief gemaakt waarbij aangetekend dat het aantal woningen ook is opgehoogd naar 40 in 
plaats van oorspronkelijk 35. Wij en de gemeente willen voortvarend aan de slag.  
Inmiddels hebben 19 personen schriftelijk gemeld dat ze belangstelling hebben voor zowel huur 
als koop. Uitgezocht zal nog worden of de zogenaamde BTW regeling, Groningerakte, hier nog 
van toepassing is. Er zijn hierover wat tegenstrijdige berichten.  
Ook zal nog onderzocht worden of er net als bij vorige projecten subsidie mogelijk is. 
Geopperd wordt dat het wellicht mogelijk is om een bouwcoöperatie op te richten. 
Opgemerkt wordt dat het aantal senioren ook in Wintelre zal toenemen. Hier zal zo als het er nu 
naar uitziet alleen plaats zijn in het nieuwe Koemeersdijk plan. Vanuit de KBO Wintelre is de 
opmerking gekomen dat toewijzing van huurwoningen de laatste tijd voorbij gaat aan inwoners 
van Wintelre. Men heeft hier richting gemeente vragen over gesteld. 
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Recreatie: 
- Op 14 december is er een informatieavond over de speelplannen in Koemeersdijk. Onder andere 

komt hier ook het speelbos aan de orde dat bedoeld is voor het hele dorp. Iedereen is dus 
welkom.  

- Op 23 november is er een informatieavond over de plannen van De Velden. Er komen 
aanmerkelijk minder bomen terug als gepland. Er is voor gepleit om de ontstane lege plekken 
meteen in te vullen met hagen. Dit is in de plannen meegenomen. De bekende bijzondere bomen 
blijven staan. 

- Ook zullen in de Willibordusstraat op enkele plaatsen de plantvakken worden gerenoveerd. Direct 
aanwonenden worden hierover geïnformeerd. 

- Inmiddels zijn de straatnaambordjes klaar en ook de palen zijn aanwezig. Men gaat die komende 
tijd plaatsen. 

- Op sommige plaatsen worden weer zandpaden omgeploegd. Het blijft nodig om dit te melden. Als 
men dat moeilijk vindt kan dat ook richting leefbaar Wintelre. Wij zullen dit dan melden. 

- De wandelroute Bruggerijt heeft de aandacht. De herinrichting zou dit moeten doen maar men 
schuift dit meer en meer op het bord van de recreatiegroep. Daar heeft men wel wat moeite mee . 
Wel wordt het gezien als een aanwinst vooral al een langere route. 

- De herfstwandeling van 25 oktober was een succes. Ook het komend jaar wil men dit weer 
organiseren. Genoemd wordt 30 oktober als datum. 
Wintelre heeft denkelijk als enige veel tijd gestoken in het 10000 stappen plan. Er zijn inmiddels 
door het jaar door vier seizoen-wandelmomenten. Lentewandeling KBO, wandelvierdaagse in de 
zomer, de nieuwe herfstwandeling en de kerstwandeling van vvDEES. 
Waarom vanuit de gemeente nu weer een nieuw plan, buurtcoach, wordt gelanceerd is niet 
begrijpelijk. Is subsidie de drijfveer.? 
Ook de website waarop de wandelrouten staan is aanleiding om daar opmerkingen over te 
maken. Men heeft de indruk dat zaken steeds maar half afgewerkt worden. Volgende 
subsidietraject. Onderhoud heeft geen aandacht.   

- De borden wandelgemeente zijn geplaatst. 
- Over de KTM cross  en andere zaken is al gesproken onder agenda punt 2. Wordt dus vervolgd. 
- De beoogde fietspaden Koemeer en Bosrand liggen klaar om ingestuurd te worden. 
Zorg en welzijn: 
- Jan Kruit deelt mede dat samen met het GOW  een dagbesteding zal worden gestart. Drie 

dagdelen in Kempkeshof en 1 dagdeel in de Bosschuur. Dinsdagmiddag. Op 1 december wordt 
begonnen onder leiding van een professionele kracht. Er zal ook gestart worden met vragen naar 
helpende vrijwilligers. Het is een vrij laagdrempelige dagbesteding en bestemd voor alle ouderen. 
Mogelijk dat 1 december toch nog 8 december wordt. Er is nog overleg gaande met de Bosschuur 
daar zal dan waarschijnlijk ook pas gestart worden in het nieuwe jaar. 

- Het onderhoud van de sociale kaart zal de werkgroep Zorg op zich nemen. Ook richting Eersel 
voor Elkaar. Dit ook in samenspraak met de PR werkgroep. 

- De werkgroep Vliegveld is een sub groep van de werkgroep Zorg en Welzijn. Henk Bartels en 
Ineke Neggers worden hierbij ondersteund door een kleine klankbordgroep.  
Er is veel werk verzet het afgelopen jaar. Correspondentie, media aandacht, tweedekamer, 
gemeenteraad, provincie alles is wel aan de orde geweest.  
Zoals bekend zijn we in afwachting van definitieve beslissingen vanuit den Haag. Belangrijk blijft 
het melden vooral nu in januari 2016 een evaluatie van route 1 B is voorgenomen. Het annuleren 
van route 1 B blijft het belangrijkste punt van ons. Verder aandacht voor de toename van overlast 
voor de direct betrokkenen door de toename van het vliegverkeer. Isolatie en compensatie 
maatregelen. Het rechtdoor vliegen een helpende hinderbeperking.  
Er komt waarschijnlijk een Uitvoeringsoverleg waarin omringende dorpen zitting krijgen. Een 
vertegenwoordiging vanuit Wintelre wordt door ons voorgesteld. Op 23 november is er overleg 
over de plaatsing van de mobiele meetunit. Wij zijn voor plaatsing bij Riek Wouters. Ook aandacht 
vragen voor metingen van andere palen onder de 60 db. 
Ook zijn we nog bezig met de regeling van een bezoek aan het vliegveld. Een tiental mensen 
willen een bezoek brengen. We proberen dat op een goede manier te regelen. Wordt vervolgd.  
Door de sluiting van de vlieghaven begin juni kan wellicht de vliegerwedstrijd weer een keer 
worden gehouden. Het oude comité is gevraagd of ze dit willen oppakken. 

- De uitbreiding van het composteringsbedrijf van Berkel/Bierings is door de gemeenteraad op 17 
november afgestemd. De acties van de omwonenden heeft dus succes opgeleverd. Het blijft 
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overigens zaak attent te blijven. Het huidige bedrijf dient zich ook binnen de vergunning te 
gedragen. En het is niet ondenkbaar dat er nieuwe plannen komen. 

 
 

PR-groep: 
- De PR groep heeft graag dat vanuit de werkgroepen, indien men plaatsing in het Blaaike wil, dit 

middels een concept artikel wordt aangeleverd. Zij hebben dan minder werk. 
- Het watts-app verhaal, buurtveiligheids-app vergt een coördinator. Jan Luttikhold zal samen met 

de PR groep kijken op welke manier dit allemaal het best geregeld kan worden. Enkele buurten 
hebben al iets geregeld. We kijken hoe we het in een keer goed kunnen regelen voor ons dorp. 
De vergadering vindt het duidelijk een belangrijk punt. 

- Met betrekking tot de vluchtelingenproblematiek zal gewezen worden op de gemeentelijke 
website. Op het eigen web kan wel het volledige artikel geplaatst worden. In het Blaaike dus 
slechts de verwijzing. Momenteel zal Wintelre niet direct betrokken worden bij de vluchtelingen. 
Zodra dit wel het geval gaat worden zal de gemeente ons tijdig berichten zodat daar voldoende 
aandacht aan kan worden besteed en het goed geregeld kan worden.  

 
4. Nieuwe Leden: 
- De opmerkingen van de vorige vergadering hebben er toe geleid dat Henk Bartels, Karin van 

Esch, Anny van Asten en Piet Coppelmans naast Jan Kruit toe zullen treden tot het 
stichtingsbestuur. Een goede ontwikkeling die er voorzorgt dat de stichting als zodanig kan 
functioneren en een goede afspiegeling is en blijft van ons dorp. Een eerste goed begin. Er blijft 
nog plaats om de spreiding en vertegenwoordiging volledig te maken. 

- Onze gezamenlijke jaarlijkse bijeenkomst is op vrijdag 20 november in het gemeenschapshuis. 
Een goede gelegenheid om kennis te maken met de werkzaamheden van de diverse 
werkgroepen en klankbordgroepen. Het is een veelheid van onderwerpen waar we mee bezig zijn. 
Soms beperkt tot een briefje of een telefoontje maar ook langdurige aandacht. Goed om dat 
informeel eens te delen. 

 
5.6.7. Agendapunten worden gezien de tijd verschoven naar de volgende vergadering. 
 
8. Rondvraag. 
- Het vergaderschema voor het jaar 2016 zal rondgestuurd worden. Het blijft in de derde week van 

elke maand en we beginnen op donderdag 21 januari en dan naar maandag enzovoort. 
- Verder geen vragen. 
 
9. De volgende vergadering is op maandag 21 december 2015. 
 
10.Sluiting 
Met dank voor de inbreng vanuit diverse hoeken bij de  onderwerpen die aan de orde zijn geweest 
sluit de voorzitter de vergadering. 

 
Notulist. 


