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

1. Opening 
Francien opent de vergadering met een welkoms voor iedereen. Als eerste punt zal de zorg 
enquête op de agenda geplaatst worden. 
2. Zorg enquête: 
De werkgroep zorg heeft een enquête gehouden over en daarvan wordt nu verslag gedaan 
middels het rapport “Wintelre Zorg Wonen Welzijn 2010 – 2012 “. 
Guido geeft een korte uitleg en noemt daarbij de eerste conclusies. De belangrijkste is wel dat 
de mensen zo lang mogelijk in Wintelre willen blijven. Alleen als het echt noodzakelijk is is 
vertrek te regelen. De werkgroep gaat de conclusies van het rapport verder uitwerken met als 
leidraad deze conclusie. Ook is duidelijk geworden dat er toch al veel zaken wel zijn maar die 
zijn nog niet bekend. Ook hieraan zal gewerkt worden. De punten in het 
dorpsontwikkelingsplan sluiten hier goed bij aan. Er zal dus ook verder gepraat worden met 
Kees Veraa hierover. 
De voorzitter dankt de werkgroep voor hun werk. Het rapport kan wat ons betreft 
gepubliceerd worden. Morgen zal dit aan de gemeente worden overhandigd. 
3. Notulen: 
De notulen van de vergadering van 18 februari 2010 worden goedgekeurd. 
De notulen van onze vergadering van 20 januari zullen eerst aangepast verstuurd worden 
daarna zullen deze goedgekeurd worden. 
De notulen van de openbare jaarvergadering van 20 maart worden goedgekeurd. Wel wordt 
hier opgemerkt dat de volgende keer het publicatiebord moet worden gebruikt en tijdig en 
herhaaldelijk de openbare vergadering moet worden aangekondigd. Dat moet leiden tot meer 
bezoekers. 
De notitie van de B&W bijeenkomst van 7 december wordt goedgekeurd. 
3. Ingekomen stukken 
- afscheidsreceptie wethouders van Vlerken en Heezemans op 22 april. 
- het Kekkeneind heeft om een gesprek gevraagd over de problemen met de weg vooral wat 
geluid betreft. We willen hen op 17 juni bij onze vergadering uitnodigen om hun grieven te 
horen. 
- De volgende vergadering op 19 mei zal Bas Joosten als eerste agendapunt het Komplan 
toelichten. 
- Een notitie Wonen Welzijn en Zorg in de gemeente Eersel. Deze notitie zal aan Guido 
verstrekt worden zodat de werkgroep Zorg dit verder kan behandelen en gebruiken. 
- Het Economisch Actieplan 2010-2014 wordt via Francien ter behandeling gegeven aan de 
werkgroep ondernemers.   
 4.  Verslagen van de diverse werkgroepen: 
- Werkgroep wonen. Het voorstel wordt gedaan om de bouwlocatie Het Verlengde Aangelag 
voor 50 % te bouwen voor Starters en 50 % voor senioren. Dit wordt door de vergadering 
goedgekeurd en dit zal aan de gemeente meegedeeld worden. 
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Op 17 mei 19,30 uur zal er in het kader van het dorpsontwikkelingsplan en de uitvoering 
daarvan op het gebied van wonen gesproken worden. De vergadering geeft nog mee dat er 
aandacht moet zijn voor eenpersoons huishoudens. 
- Het verslag van de werkgroep verkeer komt er en morgen is er een bespreking hierover. 
Problemen met het groene uiterlijk van ons dorp zijn uitgepraat. Het geluid bij het 
Kekkeneind krijgt ook nog enige aandacht. 
- De werkgroep recreatie zal aangeven waar een eventuele schuilhut in het kader van het 
programma Stroomlijn zal komen. Het parkeren bij het Ouw Meer is nog onduidelijk. Destijds 
heeft van Nierop aangegeven welke plaats geschikt zou zijn. De Heer Boomers zal hier naar 
gevraagd worden. 
De dop recreatie bijeenkomst met Monique Klaasen en Kees Veraa zal in principe 
plaatsvinden op 11 mei. 
Aangegeven wordt dat men van plan schijnt te zijn de wandelroutes op te heffen en daarvoor 
de knooppunten te maken. Hier zijn we het niet mee eens. Er is zelfs nog een voorstel om er 
een wandelroute bij te maken. Een echte mogelijkheid zou wellicht zijn dat de knooppunten 
gelijk worden aan de blauwe en rode route maar dat schijnt niet mogelijk te zijn. Zonder dit is 
de knooppuntenroute zeer summier en komt alleen aan de rand van Wintelre in de routes 
voor. 
De evaluatie van het speelplan is wederom uitgesteld. 
- van de werkgroep ondernemingen is nog niets te melden. 
5. Financieel verslag 2009. 
    Het voorliggende verslag wordt goedgekeurd. Dit overigens onder voorbehoud van 
goedkeuring van de kascommissie die haar werkzaamheden nog moet doen. Het positieve 
saldo over 2009 zal in 2010 ingezet worden.  
6. Gemeenschapshuis-dorpsplein.  
Komende week zal begonnen worden aan de Kerkstraat en het dorpsplein. Het schema is door 
iedereen ontvangen en er is ook uitleg gegeven in een bijeenkomst met de buurt. Het 
gemeenschapshuis zelf zal ook komende week echt in gebruik worden genomen. De sloop 
van het oude gebouw zal eind april begin mei starten. 
7. Blaaike.  
-  Deze keer geen bericht. 
8. Rondvraag 
-   Tijdens de vergadering op 19 mei zal het komplan aan de orde komen. 
-   De AED wordt verplaatst van het oude gebouw naar het nieuwe gemeenschapshuis. Men 
kan zich opgeven bij sms-alert als men de cursus gevolgd heeft zodat in voorkomend geval 
een snelle oproep mogelijk is.(Een BHV cursus , voor landbouwers, is te volgen bij 
Meducare, opgeven bij de ZLTO.) Er zal nagevraagd worden of Meducare ook deelnemers 
attendeert op sms-alert. 
-  De hut als recreatieve poort is dat nog actueel? Niet bekend. 
-  Wordt er gesproken over een EHBO gemeentebreed? Niet bekend. 
8. Volgende vergadering:  
-  maandag 10 mei om 20.00 uur gesprek met B& W. 
-  woensdag 19 mei om 20.00 uur met daarbij presentatie komplan.  
9. Sluiting.  
Hierna wordt de vergadering gesloten. 
notulist.  


