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1. De voorzitter heet allen welkom. Zij gaat in op de doelstellingen van de Stichting 
Leefbaar Wintelre. Alle leden worden genoemd en ook alle werkgroepen die 
momenteel werkzaam zijn. Er zijn besloten vergaderingen waar alleen het bestuur 
vergadert. Hier kan men echter wel ideeën voor aandragen en eventueel kan men ook 
een toelichting komen geven. Daarlangs zijn er openbare vergaderingen zoals 
vandaag. Naast de lopende projecten wordt daar een bepaald onderwerp uitgebreider 
in behandeld. De verslagen van alle vergaderingen zijn terug te vinden op 
wintelre.info. Vragen en opmerkingen kan men stellen via 
leefbaarwintelre@gmail.com, schriftelijk of mondeling bij een van de bestuursleden. 
En nieuwe leden zijn altijd welkom. 

2. Sandra van Leeuwen van de gemeente en Wim Wilting presenteren nu het speelplan 
beleid van de gemeente en spitsen dit toe op de situatie in Wintelre. Natuurlijk spelen 
is de rode draad die door dit beleid loopt. Het speelveldjes van de Margrietlaan is daar 
het eerste voorbeeld van. De gemeente heeft het budget voor de diverse speelveldjes 
verlaagd. Daarentegen heeft men wel het onderhoudsbudget verhoogd. Het is dus zaak 
om de middelen flexibel in te zetten. Met initiatieven van bewoners zal uitdrukkelijk 
rekening worden gehouden en niet natuurlijk spelen is een uidaging maar ook het 
realiseren ervan. Door de verhoging van het onderhoudbudget kan men 
bewerkstelligen dat de veldjes als ze eenmaal zijn aangelegd ook intact blijven. 
Komend jaar is eerst het Aangelag, Drieske aan de beurt. En ook de Engelenburg, de 
Steenoven en de Korenbloemlaan komen aan de beurt. Het Drieske, Aangelag wordt 
beschouwd als het hoofdveldje van Wintelre. Het is het grootste, wordt soms door de 
school gebruikt, het is een buurtveldje maar het kan ook voor grotere activiteiten 
gebruikt worden. Het panaveldje trekt kinderen van 7 tot 77 jaar. De Korenbloemlaan 
stond eerst op de nominatie om te verdwijnen maar het blijft nu behouden. In 2016 zal 
er weer een algehele evaluatie plaatsvinden. Op 29 november en 6 december komen er 
informatie- en behoeftepeilingsavonden. Hiervoor wordt iedereen in Wintelre 
uitgenodigd maar speciaal de bewoners die in de betreffende buurt van de veldjes 
wonen. Hierna worden de zaken uitgewerkt en een schetsplan gemaakt. De bewoners 
krijgen de kans om hier nog op te schieten. Daarna wordt het definitief gemaakt en ter 
uitvoering aanbesteed. Hier komt zoals reeds aangehaald ook ruimte voor de bewoners 
om door eigen werkzaamheden de beschikbare gelden optimaal te benutten. De 
veldjes moeten in verband met de subsidie op het dorpsontwikkelingsplan eind 2011 
helemaal klaar zijn. Dus er is werk aan de winkel. In april-mei zal de uitvoering ter 
hand moeten worden genomen. Hierna worden door de toehoorders opmerkingen 
gemaakt over het onderhoud. Het grasmaaien vindt men een puinhoop. Het gebrekkige 
onderhoud wordt onderkend. De huidige contracten zijn daar mede schuldig aan. In de 
toekomst wordt hier in de onderhoudsbestekken die aan de contracten ten grondslag 
liggen extra aandacht aan besteed. Het melden van gebreken aan de meld en herstellijn 
helpt verzekerd men. 

3. Pauze. Na de pauze komen de diverse werkgroepen in het kader van het 
uitvoeringsplan dorpsontwikkelingsplan aan de beurt. 

4. De werkgroep zorg en welzijn met als trekker Guido Schenning. Het moto is de 
zorgvoorzieningen zo verbeteren dat iedereen zolang mogelijk in het eigen dorp kan 
blijven wonen. Hiervoor is men bezig met onderzoek naar mogelijkheden om 
Kempkeshof te gebruiken waar het voor bedoeld is. 24 uurs zorgalarmering te 
optimaliseren en mogelijkheden voor een Wintelrese zorgverlening te onderzoeken. 
Verder is als speerpunt de Bibliotheek voorziening goed te maken voor algemeen 



gebruik. Dus niet alleen de school maar ook volwassenen met daarbij extra aandacht 
voor ouderen. De bibliotheek zal weer verhuizen naar de Rosdoek maar er zal toch een 
leestafel met daarbij ook beperkte leenmogelijkheden in Kempkeshof komen. 

5. De werkgroep wonen heeft als trekker Jan Heuveling. Vanaf 16 maart, de vorige 
openbare vergadering, is men bezig geweest met Koemeersdijk, het Verlengde 
Aangelag, en het uitvoeringsplan van het dorpsontwikkelingsplan met betrekking tot 
wonen. Wat de eerste twee onderwerpen betreft  zijn de diverse procedures doorlopen. 
In de loop van 2011 zijn concrete stappen te verwachten. Ook bij de gemeente is 
aangedrongen op een zorgvuldige en meewerkendehouding bij plannen nabij 
t´Centrum en de Pastorie. In het dorpsontwikkelingsplan zijn we bezig met zorgen 
voor seniorenwoningen, verbouwen voor de toekomst, zorgen voor starters woningen, 
zorgen voor woningen voor (jonge ) mensen met een beperking, en energiezuiniger 
bouwen. Hulp en voorbeelden worden op prijs gesteld. Vanuit de vergadering wordt er 
op gewezen dat op een aantal punten al onderzoek is verricht door het GOW. Hier zal 
uiteraard contact mee worden opgenomen. 

6. De werkgroep recreatie wordt getrokken door Wim Wilting. Hier is aandacht voor 
banken en picknickplekken. Het land van Zaligheden plaatst 3 sets en de 
ruilverkaveling zorgt nog eens voor 5 sets. De groene omgeving van de kern heeft de 
nodige aandacht samen met de ruilverkaveling. Ook het behoud van de zandpaden 
komt hierbij ter sprake. Voor de  wandel- en fietsroutes met een goede aanduiding 
daarvan is contact met de SRE en er zijn al routes via het GPS systeem te downloaden. 
Uiteraard moet ons Ouw Meer behouden blijven. Aandacht is hier voor parkeren en 
toegang tot de Bosschuur. En de restauratie van de sacristie is al in volle gang. De 
activiteiten die gepaard gaan met de speelterreinen zijn in het eerste deel van de 
vergadering al uitgebreid aan de orde geweest. Vanuit de vergadering wordt aandacht 
gevraagd voor de begaanbaarheid van de zandpaden. Ook hier is de vernieling van de 
paden door crossers een probleem. Afgesproken wordt dat in t’Blaaike daar nog over 
geschreven zal worden met een meldnummer van de overlast. Hier wordt vanuit de 
politie extra aandacht aan besteed. 

7. De werkgroep Verkeer en Veiligheid wordt getrokken door Henk van der Heijden. 
Vanuit het Dop is de fietsoversteek bij het sportveld De Meren al gerealiseerd. Vanuit 
de vergadering wordt op de vreemde situatie gewezen dat auto’s vanaf het sportveld 
voorrang hebben op de fietsers. De reden is dat de auto’s onmogelijk de fietsers 
kunnen zien. Een vreemde situatie maar wel gedacht vanuit de veiligheid. Gestudeerd 
wordt nog op de doorsteek van het fietspad naar de Bosschuur zodat fietsers niet over 
hoeven te steken. Het wegdek van het fietspad in de Biemeren zal worden verbeterd. 
Ook de verhoging van de veiligheid van fietsers krijgt de aandacht. Hiervoor is er 
komende week een bijeenkomst van omwonenden en belangstellenden. Ook is er 
aandacht voor de beperking van de snelheid in de dorpskern. Met behulp van Veilig 
Verkeer Nederland willen we ook onze eigen inwoners bewegen het rustiger aan te 
doen. En daar waar nodig zullen verkeersremmende maatregelen voorgesteld worden. 
Aanpassing van het straatbeeld moet daarbij ook behulpzaam zijn. Ook dient de 
snelheid op de invalswegen te worden beperkt. Voor de Slikdijk zijn er al maatregelen 
genomen. Het kekkeneind zou gerenoveerd worden maar dat is uitgesteld. Er zullen 
echter wel remmende maatregelen nodig zijn. En bij de Biemeren wordt dit met de 
voorgenomen renovatie meegenomen. Een punt van aandacht is ook het weren van het 
( Militair)vrachtverkeer uit de kern. Hiervoor worden de makers van routeplanners 
aangeschreven. Ook zullen bewegwijzering en dergelijke daar waar nodig worden 
aangepast. Vanuit de vergadering wordt aandacht gevraagd voor het parkeergedrag 
van bewoners. Rond Kempkeshof wordt zo geparkeerd dat men er niet meer door kan 



met een rollator. Hier komen afschermers zodat dit verholpen is. Op andere plaatsen 
gebeurt dit natuurlijk ook. Hier zal aandacht aan besteed gaan worden. Bewust maken 
van de overlast die hierdoor ontstaat, is hier nodig. Verder is de aansluiting Kerkstraat-
Kloosterstraat niet goed. De plannen liggen klaar om hier wijziging in aan te brengen. 
Nog niet duidelijk is wat dat precies betekend. 

8. In de Rondvraag wordt gevraagd naar het maken van het schoolplein. Komende weken 
zal er een definitief ontwerp zijn. Na goedkeuring van Jantje Beton, die met veel geld 
bijdraagt aan de realisatie, wordt zo mogelijk dit jaar nog begonnen. Aandacht wordt 
ook gevraagd voor hangjongeren. Zoals in het voortraject al besproken is heeft dit de 
nodige aandacht. Ook hier geld overigens indien er overlast of andere opmerkingen 
zijn dit melden bij de gemeente. Melding van een probleem is altijd het begin van een 
oplossing. Ook vanuit de vergadering wordt gevraagd aandacht te besteden aan 
saamhorigheid in de buurt, goede omgangsvormen met elkaar. 

9. Hierna wordt de vergadering door de voorzitter gesloten. Zij nodigt de aanwezige nog 
uit om onder het genot van een drankje en een hapje het een en ander nog eens met 
elkaar te bespreken. 
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