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Leefbaar Wintelre. 
Verslag van de vergadering van de werkgroep Leefbaar Wintelre gehouden op 20 januari 
2010. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Fr. Coppelmans, T. Spanjers,  H. v.d. Heijden, Fr. van der Velden, W.Wilting, G. 
Schenning, F. v.d. Velden, T. van Loon, M. Voermans, K. Veraa en J. Heuveling 
Afwezig: (met bericht)  A. Franssen, J. Luttikhold, A. van Asten, R. Reniers, E. Leermakers, 
k. van Es, H. Hoppenbrouwers. 
Kopie verslag aan: H. Lunenburg, M. Voermans, J. van Ham, P. Bertens,  
                                 Rabobank Oerle-Wintelre  
 

1. Opening 
Francien opent de vergadering met een welkomstwoord. Een bijzonder welkom deze 
vergadering aan de leden van de werkgroepen die ingesteld zijn naar aanleiding van het 
dorpsontwikkelingsplan. Aangezien Kees Veraa pas later komt wordt punt 2 van de agenda 
verschoven naar punt 4. 
2. Notulen van de vergadering van 15 december 2009. 
De notulen van onze vergadering van 15 december worden gewijzigd onder punt 4 voortgang 
lopende zaken wordt onder het kopje gemeenschapshuis-dorpsplein  de zin “ook het 
schoolplein kan de goedkeuring van de meesten “van de klankbordgroep” ontvangen. Tussen 
aanhalingstekens wordt toegevoegd.  Verder wordt het verslag onveranderd vastgesteld. 
Het verslag van de B&W bijeenkomst van 7 december is nog niet beschikbaar. 
3. Ingekomen stukken 
- nieuwsbrief inrichtingsplan Wintelre-Oerle wordt voor kennisgeving aangenomen. De 
uitnodiging voor de presentatie op 11 februari wordt aan Francien overhandigd. 
- De inloopavonden verkeersveiligheidsplan op 16 en 23 december  zijn bezocht. De 
gemeente betreurt dat niet alle omwonenden zijn ingelicht. 
- Vergunning GSM is inmiddels goedgekeurd. KPN kan aan de gang. 
-  De landelijke opschoondag 2010 is op 20 maart . In groep 6 van de basisschool zal daar 
aandacht aan besteed worden. Besloten wordt dat meegewerkt zal worden aan een 
bericht/oproep aan de buurtverenigingen om in de eigen buurt een opschoonactie te 
organiseren. Het niet op het goede moment schoonmaken van de sloten  wordt naar aanleiding 
van dit punt nogmaals naar voren gebracht.  
-  De jaarlijkse bijdrage van 3500 euro voor de Stichting Leefbaar Wintelre is aangekondigd. 
-  Naar aanleiding van een mail over de kermis wordt aangegeven dat het accent dient te 
liggen bij de kermis en de attracties. Het ontbreken van de zweef was ernstig vooral voor de 
jeugdige tieners. In februari zou er een evaluatie komen. De burgemeester heeft bij haar 
bezoek ook een gesprek toegezegd. We verwachten dat de regie bij dit onderwerp bij de 
gemeente ligt. 
- De brief over de plaatsen van een AED is doorgespeeld aan de EHBO die deze apparaten in 
beheer heeft. Zij hebben aangegeven dit verder te regelen. 
- Op 1 februari is er een informatiebijeenkomst door natura 2000 over het Ouw Meer in 
Vessem. Navraag leert dat in ons gemeenschapshuis op dat tijdstip geen plaats was. Er wordt 
op aangedrongen voortaan in voorkomend geval de bijeenkomst op een ander tijdstip te 
organiseren. 
- Aandacht wordt gevraagd voor de actie van de Klink om in aanmerking te komen voor 
subsidie van de goudengids/telefoonboek organisatie. 
 4.  Uitvoeringsprogramma DOP Wintelre: 
- Het dorpsontwikkelingsplan heeft geresulteerd in een Uitvoeringsprogramma DOP 
Wintelre. Kees Veraa kan vandaag meedelen dat de aangevraagde subsidie voor dit plan van 
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984420 euro door de provincie is goedgekeurd. B&W zijn al akkoord. Komende week komt 
het in de raadscommissie en op 9 februari zal de gemeenteraad de gelden beschikbaar dienen 
te stellen zodat vanaf die datum binnen twee jaar de plannen gerealiseerd kunnen en moeten 
worden. De gemeente moet nog wel aan enkele voorwaarden voldoen o.a. activiteiten met het 
LOG gebied.  
  
Een eerste punt wordt in de vergadering aangehaald namelijk de speelterreinen. Hier is wel 
geld uitgetrokken voor nieuwe inrichting maar voor onderhoud is op dit moment onvoldoende 
budget. Op de mededeling dat de evaluatie van het speelplan en het vervolg daarop is 
vertraagd, wordt verontwaardigd gereageerd. Intensieve inspanningen van onze woordvoerder 
spelen hebben helaas niet tot het gewenste resultaat geleid, en daarom besluit hij te hiermee te 
stoppen. 
  
De werkgroep Ondernemingen en werkgelegenheid heeft, ondanks de recent ontvangen brief 
over kleinschalig ondernemen, weinig vertrouwen in een goede uitkomst voor Wintelrese 
ondernemers. Bij ons is er nog steeds de overtuiging dat kleine dorpen ook kleine bedrijven 
moeten hebben in het belang van de leefbaarheid. De vraag is ook wat het nieuwe komplan 
gaat bieden. De dop-werkgroep Ondernemingen en werkgelegenheid dringt aan op aandacht 
hiervoor door de gemeente. Bij het burgemeesterbezoek is hier ook al aandacht voor 
gevraagd. 
  
Vanuit de werkgroep wonen is het verslag van de bespreking over Koemeersdijk toegestuurd.  
Eind januari zullen de plannen definitief worden en daarna ter inzage komen waarna 
eventueel bezwaar kan worden gemaakt. Medio dit jaar kan dan aan een aanvang van de 
bouwprocedure gemaakt worden. Daarlangs is er overleg gevraagd over de voortgang van de 
andere bouwlocaties. We denken dan aan het Verlengde Aangelag, het Centrum en omgeving, 
achter de Pastorie, en van Knegsel. 
Wat de bouwgroep betreft heeft dit ook raakvlakken met de werkzaamheden van de 
zorgwerkgroep. We houden elkaar in ieder geval op de hoogte. 
  
Met betrekking de werkgroep Sociaal klimaat en zorg kan gemeld worden dat de enquête 
inmiddels is uitgevoerd. Er zijn 260 formulieren verstrekt waarvan ongeveer 45 % is 
teruggekomen. Naast de schriftelijke enquête zijn ook nog een 50 tal gezinnen bezocht 
waarmee gepraat is over de enquête vragen. Men is nu druk bezig met de analyse van de 
gegevens. Aangegeven wordt dat vanuit de gemeente Trudy van Hoef de contactpersoon op 
dit gebied is.  
  
Met betrekking tot de bibliotheekvoorziening wordt opgemerkt dat er ergens staat dat er 
11000 euro beschikbaar is of komt. Ook in het plan wordt gesproken over 58000 euro.  Die 
gelden moeten wel in Wintelre blijven.  
  
De werkgroep verkeer is druk bezig. De werkgroep geeft als aandachtspunt mee dat de 
communicatie door de gemeente over dit onderwerp niet naar tevredenheid van de werkgroep 
verloopt. De besprekingen van de gemeente met de bewoners van de Kerkstraat en de Slikdijk 
zijn goed verlopen. De bewoners zijn tevreden.  De oversteek bij het voetbalveld is 
opgenomen in het Dop en al uitgevoerd. De aansluiting naar de Bosschuur dient nog wel 
aandacht te krijgen. In het Dop wordt ook gesproken over de verkeersmaatregel dat in de 30 
kilometerzone rechts voorrang heeft. Dat blijft een belangrijk punt. 
De werkgroep recreatie heeft 6 speerpunten benoemd en op 26 november is hiervoor het plan 
van aanpak opgesteld. Hier gaat men mee aan de slag. 
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Ten behoeve van Kees maar ook voor de anderen zullen de werkgroepen en de namen 
daarvan nogmaals gecommuniceerd worden alsmede de contactpersonen daarvan. 
 
5. Voortgang Lopende Zaken. 

- Gemeenschapshuis-dorpsplein. De buitenkant van de nieuwe Multifunctionele 
Accommodatie de Rosdoek is goed zichtbaar. Van binnen wordt hard gewerkt om eind 
februari te kunnen opleveren. In de loop van april zullen de eerste activiteiten hier 
mogelijk zijn. Op 10 april is een afscheidsfeest van de oude Rosdoek gepland. De 
definitieve overhuizing zal pas tegen het eind van april plaatsvinden. Met betrekking 
tot het dorpsplein zijn nu geen verdere ontwikkelingen bekend. 

- BOW. De laatste berichten zijn dat er voor de burgerluchtvaart een klein beetje 
uitbreiding komt omdat de militairen wat inleveren. Deze berichten zijn uit de krant. 

- Nieuwe Leden: Addie heeft momenteel weinig tijd. Men zoekt voor de werkgroep 
zorg een vervanger van Wim ten Boske. 

- Kleine Kernen. Geen mededelingen 
5. Wat verder ter tafel komt. 
- Binnenkort wordt de WMO raad als adviesorgaan voor de gemeente geïnstalleerd. De 
beoogde voorzitter heeft aangegeven op korte termijn kennis te willen maken met onze 
stichting. 
- Ten gemeentehuize is men bezig om een opzet te maken van de onderwerpen waar de 
diverse afdelingen komend jaar mee aan de slag gaan. Graag heeft men dat ons op te 
stellen activiteitenplan daar ook op aansluit of rekening mee houd. Genoemd wordt hier 
de leidraad interactieve beleidsvorming. 
-  gevraagd wordt om komende vergaderingen te werken met een kortere agenda. 
- het activiteitenplan en de daarbij horende middelen wordt verschoven naar de volgende 
vergadering. Een ieder wordt wel verzocht de voorgenomen activiteiten te benoemen. 

6. Blaaike.  
-  Het artikel dat nu in de Hint staat over overvallen zal in een komend Blaaike geplaatst 
worden. 
7. Rondvraag 
-   Aandacht wordt gevraagd aan ambtenaren en wethouders door de (werk)groepsleden voor 
het gegeven dat zij veel werk en energie steken in het dorpsontwikkelingsplan en de 
leefbaarheid van het dorp in het algemeen. Het moet wel resultaat hebben. 
8. Volgende vergadering:  
- Donderdag 18 februari 2010.  
9. Sluiting.  
Hierna wordt de vergadering gesloten. 
notulist.  


