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Verslag vergadering Stichting Leefbaar Wintelre, maandag 27 juni 2016 
Aanwezig: Jan Heuveling, Karin van Esch, Anny van Asten, Wim Wilting, Jan Kruit,Henk van der 
Heijden,Jan Luttikhold, Piet Coppelmans, Henk van Ham 
Afgemeld: Lobke Kapteijns, Wim ten Boske, Henk Bartels  
Gasten: Guido Schenning, Ton van der Heijden, Jeroen Weekers, Chris Tönissen 
1. Opening 
De  voorzitter opent de vergadering en heet de leden van Leefbaar Wintelre en werkgroep leden van 
harte welkom. Ook een welkom voor wethouder Chris Tönissen, die Wintelre als aandachtgebied heeft 
en Jeroen Weekers als coördinator van de dorpsraden en leefbaarheidsgroepen. 
2. Verslag vergadering 19 mei 2016 
Het verslag wordt onveranderd vastgesteld. 
3. Onderwerpen vanuit de werkgroepen 
Verkeer: 

- Tijdens het overleg met de gemeente op 14 juni gesproken over het gelijkwaardig maken van 
alle kruisingen in Wintelre. Uitdrukkelijk aandacht gevraagd voor het herinrichten van de 
Slijkdijk. Dit mede met het oog op de nieuwbouwwijk Koemeersdijk. Aandacht voor de slechte 
staat van D’n Draai. De slechte staat van de Willibrordusstraat en de Kloosterstraat. De 
situatie bij de kerk heeft men inmiddels onderkend. Het melden via de meld en herstellijn blijft 
echt belangrijk. En daarbij ook de voetpaden melden. Aandacht voor het uitzicht Groenstraat-
Biemeren. 

- Aangedrongen op het visualiseren van fietspaden op de wegen in de bebouwde kom maar 
ook bijvoorbeeld bij de Oirschotsedijk. Hierdoor wordt de indruk van smallere wegen gewekt 
wat remmend werkt. En voor de fietsers en automobilisten is het duidelijker. 

- De digitale snelheidsmeters zijn inmiddels weer verplaats. Als men suggesties heeft voor een 
volgende plaatsing dit melden. Elke 5 a 6 maanden worden ze ergens anders geplaatst. Uit de 
lijst van snelheidsmetingen blijkt dat de snelheid binnen de normen blijft hoewel de indruk 
soms wel anders is. Het aantal autobewegingen is sinds de nieuwe randweg afgenomen. En 
het aantal vrachtverkeer bewegingen is niet groot. 

- Nogmaals gevraagd een verwijzingsbord naar Wiltng Components te plaatsen bij de ingang 
van de Kloosterstraat. Het is daar verboden voor vrachtverkeer. 

- Gevraagd om overleg te voeren met de gemeente Veldhoven en Eindhoven over het 
verbeteren van de fietspaden respectievelijk Biemeren en Landsardseweg. 

- De aanvragen voor fietspaden langs het Ouwe Meer en Koemeersdijk liggen bij de gemeente. 
- De ontsluiting naar Eindhoven geeft op het eerste oog weinig gevolgen voor Wintelre. Vanaf 

de Landsardseweg kan men naar Best en via de Anton Fokkerweg naar Woensel-centrum 
Eindhoven. Voor het fietsverkeer zal het iets verbeteren. Plan dient in 2018 te starten en in 
2020 klaar te zijn. Hoewel zowel de gemeente Eindhoven als de gemeente Eersel zegt dat er 
regelmatig contact is en uitwisseling van elkaar rakende zaken willen we er toch op 
aandringen dit dan te intensiveren. 

Wonen: 
- Op 13 juni heeft de loting plaatsgevonden voor de inschrijvers van de Koemeersdijk. Voor 23 

van de 24 inschrijving was er een woning die als voorkeur was opgegeven. Overigens niet 
altijd de eerste voorkeur. De toewijzing heeft inmiddels plaatsgevonden. In augustus kan men 
de samenstelling van de woning nader bepalen. In september wordt het contract opgemaakt 
en getekend. De bouw kan dan van start. Volgend jaar rond deze tijd hopen we op de eerste 
opleveringen. In september start ook de verkoop van de overgebleven kavels. Men is nog 
bezig om enkele kavels waarop niet is ingeschreven op een andere manier in te delen. 
Uitdrukkelijk wordt hierbij naar de mogelijkheden van sociale huur gekeken. De wethouder gaf 
aan dat hij er alle vertrouwen in had dat dat ging lukken.  

- Er op gewezen dat de gemeente snel moet beginnen met het bouwrijp maken van het plan. 
- Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat nu, maar zeker in september gestart moet worden 

met het volgende plan. De doorloop tijd is erg lang. Ter illustratie bij de 1e fase van 
Koemeersdijk was de loting op 29-2-2012. En de start van het oorspronkelijk plan gaat terug 
naar 2002-2008. 

Recreatie en speelterreinen: 
- De Bruggerijt is in behandeling evenals het padennetwerk, de kerstboom. En over de 100 

jarige is contact met de gemeente en de familie. 
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- Over het onderhoud van de speelterreinen zijn opmerkingen richting gemeente gedaan. Het 
verzoek wel om zelf via de meld en herstellijn mankementen te melden. Helpt over het 
algemeen het beste. 

- Vanuit de wandelvierdaagse wordt gemeld dat het maaien allemaal op het juiste moment is 
gebeurd. Dit ondanks de slechte omstandigheden. 

- Gemeld wordt dat het onderhoudsniveau van het groen door de gemeente is bijgesteld naar 
voldoende. Voldoet dus niet altijd aan ieders verwachtingen. 

- Met betrekking tot  de landinrichting wacht men nog steeds op een juiste tekening. 
- Het speelbos bij Koemeersdijk is zo goed als klaar. Er zijn wel opmerkingen over het meertje. 

Hier is een afscheiding middels zeker een poortje afgesproken. Zonder een goede afscheiding 
vindt en vond men het gevaarlijk. De bewoners zijn hier met de gemeente mee bezig. 

- Van de groep re-design buitengebied zou een rapport komen maar is nog niet ontvangen. 
- In het adviesorgaan Toerisme zal van de werkgroep een persoon zitting nemen. Wie ligt aan 

het tijdstip dat de bijeenkomsten plaatsvinden. Dit zal zo doorgegeven worden aan Natasja 
Vogels. 

Zorg en welzijn: 
- Met onze nieuwe inwoners gaat het goed. De financiën zijn nu geregeld en men kan daarmee 

eigen wensen invullen. School gaat goed. Men voelt zich hier goed. 
-  De dagbesteding loopt redelijk tot goed. Meer gasten en meer vrijwilligers blijft nog gewenst. 

Hier wordt veel aandacht aan besteed. De PR groep vraagt om hier het komend Blaaike iets 
voor aan te leveren. Op enig moment is het wellicht ook mogelijk de bevindingen van een 
deelnemer in het Blaaike te plaatsen. 
 De ondersteuning van het GOW stemt niet tot tevredenheid. Door vele wisselingen loopt dat 
moeizaam. 

- De VSW gaat verder goed,  Antennegroep ook evenals de bibliotheek  
- De werkgroep Vliegveld is een sub-groep van de werkgroep Zorg en Welzijn.  
- Eind juli is er nader overleg met de gemeente o.a. over de vertegenwoordiging in de nieuwe 

Uitvoeringstafel. De mobiele unit geplaatst bij Cor Bles is in werking. De gemeten DB ( 70 en 
meer) worden ook in dit overleg betrokken. We blijven benadrukken dat route 1 B dient te 
worden gewijzigd. Er is ook aandacht voor de andere zaken die geluid en fijnstof met zich 
meebrengen. Resultaten van de unit bij Riek zijn nog niet bekend. 

- Juist vanavond is er een vergadering van het BOW waar de leden van de werkgroep naartoe 
zijn. 

- Het blijven melden van overlast als men dat heeft blijft noodzakelijk. De drie weken rust lijken 
ook een berusting te weeg te hebben gebracht. 

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. Dus graag eigen initiatief. 
- Met het buurtpreventie middels watts-app verhaal is men nog bezig. 

4. Diversen.  
- kermis 2016. Op 13 juni heeft de burgemeester verzocht een advies uit te brengen over de 
       plaatsing van een kermistent en de aanwijzing van een evenemententerrein. 
      Vorige week hebben we hier over gesproken. De gang van zaken wordt nog een keer 
      doorgenomen. Het advies is in briefvorm opgesteld en deze wordt goedgekeurd. 

Ten aanzien van de kermistent adviseren wij  de aanvrage voor plaatsing op het terrein van 
het  voormalige Centrum af te wijzen c.q. de aanvrager te vragen de aanvrage in te trekken. 
Met betrekking tot de vraag over een aanwijzing van een evenemententerrein zouden wij er 
voor willen pleiten de huidige situatie te handhaven. 
Een aanvraag voor plaatsing van een tent op een andere locatie dan waar de feitelijke 
activiteit plaatsvindt, adviseren wij om af te wijzen.   
In de brief is een uitgebreide toelichting opgenomen. 

- Op 7 juli is de afscheidsreceptie van Harrie Timmermans van 17.00 -19.00 uur. 
- Op 1 juli is de afscheidsreceptie van dokter Perik van 17.00 – 18.30 uur. Jan zal deze 

bezoeken. 
 

 
  

5. Bestuur van Leefbaar Wintelre in de toekomst. 
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- Met betrekking tot de functie van voorzitter en secretaris zal een werkbeschrijving worden 
opgesteld zodat duidelijk is of wordt wat deze functies in de praktijk inhouden. Mogelijk 
kunnen onderdelen over diverse personen verdeeld worden. Ook kan per toerbeurt het een en 
ander ingevuld worden. Volgende vergadering is lijstje klaar. 

- De functie van penningmeester zal worden ingevuld door Karin van Esch. 
- De jaarvergadering zal in oktober of november plaatsvinden. Naast de film zal er van elke 

werkgroep een item zijn waarin de resultaten worden gepresenteerd. En daarbij kan ook naar 
de toekomst worden gekeken. De PR groep zal de organisatie regelen. 

6. Rondvraag 
- Vanuit de klankbordgroep afvalverwerking wordt gevraagd waarneer de evaluatie zal 

plaatsvinden. Destijds is afgesproken dat dit al in 2015 zou gebeuren. Er is nog niets 
vernomen. Wordt door Jeroen meegenomen. 

- De vraag wordt gesteld of de gemeente voorbereid is op de wateroverlast van de laatste tijd. 
De wethouder kan hierop antwoorden dat afgelopen periode niet gezorgd heeft voor groet 
problemen in de gemeente. Er is veel aandacht voor de loskoppeling van riolering en afvoer 
van regenwater. Aandacht voor overloop gebieden en waterberging. Dat betekent overigens 
niet dat alle extreme omstandigheden daarmee het hoofd geboden kunnen worden. En er 
moeten ook nog zaken gebeuren. 
Vanuit de vergadering wordt nog gewezen op een probleem in de Groenstraat. 
Eveneens wordt een probleem in het Everstraatje gemeld. 
Ook hier geldt dus melden via de meld en herstellijn dan kan daar aandacht aan besteed 
worden. 

- Zijn de problemen met de glasbak opgelost. Naar aanleiding van de laatste vraag over een 
eventuele verplaatsing van de glasbak hebben wij aangegeven geen betere plaats te kennen 
dan de huidige. Daarbij zijn een aantal adviezen en tips aan de gemeente gegeven om de 
situatie te verbeteren. Onduidelijk is nu of deze allen zijn uitgevoerd en of er nog klachten zijn. 

 Ook hier zal Jeroen het een en ander nagaan. Een kopie van de brief van 13-10-2015 zal aan 
hem worden gestuurd. 

- Er is nog niets vernomen van het accommodatiebeleid. Een vijftien jaar geleden is ook met 
veel bombarie het een en ander aangekaart. Uiteindelijk niets. Veel vrijwilligers veel werk mee 
gehad. Nu weer. Veel vrijwilligers, veel gepraat, externe onderzoekbureau, nog meer 
google(n), veel kopiëren, veel geld, geen resultaat. En als ondanks alles er dadelijk een 
rapport ligt en een voorstel zegt de gemeenteraad: doen we toch maar niet.  Het blijft dus een 
verhaal met steeds dezelfde hobbels en bulten. 

 Is het niet mogelijk om binnen de groep van inwoners van de gemeente, verenigingen, over 
zaken waar men iets mee wil of moet advies of kennis(op) te vragen. Dit voordat allerlei dure 
bureaus worden ingeschakeld. Dit dus ter overweging aan de wethouder. 

 Wat het accommodatiebeleid betreft is er niet de beloofde terugkoppeling geweest, enkel een 
toelichting in een commissievergadering waar het gros van de mensen, die er bij betrokken 
zijn geweest geen aandacht aan heeft besteed. 

- Het halfjaarlijkse overleg met B&W is natuurlijk gezien de voorgaande periode uitgesteld. Is er 
al weer zicht op wanneer dit weer kan plaatsvinden. Jeroen heeft de vraag genoteerd. 

- In het verlengde daarvan is er al iets bekend over het jaarlijkse bezoek van de burgemeester 
aan het dorp? Jeroen heeft de vraag genoteerd. 

- De gemeente heeft intussen geld gekregen om het wildrooster aan de Oostelbeersedijk in 
orde te brengen. De wethouder kan dit  beamen. Men gaat daar mee aan de slag. Onzerzijds 
wordt gevraagd voordat men de plannen definitief maakt de werkgroep verkeer te raadplegen. 
Dit wil de wethouder wel toezeggen. 

- De picknick set aan de Hemelrijksestraat is in een gat geplaatst door de ruilverkaveling. Dit 
valt  nu ook onder de gemeente. De vraag dus om deze een meter of vijf te verplaatsen zodat 
er zicht komt op de omgeving. 
 

7. De volgende vergadering is op dinsdag 19 juli 2016.  
 
8. Sluiting;  
- Hierna wordt de vergadering gesloten. 

Notulist. 


