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Verslag vergadering Stichting  Leefbaar Wintelre  
 
Datum: Woensdag 18 mei 2011 
 
Aanwezig: Jan Heuveling (waarnemend voorzitter), Tonnie van Gestel, Anny van Asten, 
                   Jan Luttikhold, Wim Wilting,  Guido Schenning, Henk van der Heijden. 
                   Marianne Schippers en Jan Huijbers als aspirantlid. 
Afwezig:   Frans van der Velden, Hein Hoppenbrouwers, Henk van Ham, Lobke Kapteijns, 
Piet Coppelmans, Marielle Voermans 
  
1/ Opening  
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. In het bijzonder Marianne 
Schippers en Jan Huijbers die gemeld hebben interesse te hebben om zich aan te sluiten bij 
Leefbaar Wintelre. En verder natuurlijk Roeland van Hooff en Sjef van Sambeeck die 
agendapunt 2 en 3 voor hun rekening zullen nemen. 
2/ Wethouder van Hooff, Koemeersdijk-Verlengde Aangelag. 
Wethouder van Hooff, op zijn verzoek hiervoor even aanwezig, deelt mede dat de provincie 
met een vergrootglas naar de bouwplannen van de gemeente kijkt. Daarbij wordt vooral 
gekeken naar de aantallen. Nieuwe bestemmingsplannen hebben weinig kans van slagen. 
Conclusie: Koemeersdijk is een goedgekeurd plan en kan doorgaan rekeninghoudende met de 
bezwaarprocedure bij de Raad van State. Wat de bezwaren betreft komt er binnenkort meer 
duidelijkheid. De wethouder zal nog navraag doen over de precieze stand van zaken en het 
verdere verloop op korte termijn van het plan. Het plan Koemeersdijk loopt overigens tot 
2020 en gaat over 90-100 woningen. Wat het Verlengde Aangelag betreft deelt hij mee dat dit 
even op de plank blijft liggen. Dit in afwachting van toestemming van de provincie.  
Het opvullen van openplekken zoals al eerder aangegeven blijft mogelijk. Ook zijn er op het 
maximale contigent uitzonderingen mogelijk zoals ruimte voor ruimte woningen en 
zogenaamde zorgwoningen (bv Wiekenborg). Mogelijk geeft bouw van zorgwoningen nog 
mogelijkheden om het contigent op te rekken. 
De wethouder deelt wel mee het niet eens te zijn met het standpunt van de provincie en verzet 
zich daar ook tegen. Ook bij de SRE wordt het een en ander besproken en is feitelijk 
eenzelfde situatie van toepassing. Dus ook verzet. Maar momenteel zijn de feiten zoals ze 
zijn. 
Vanuit de vergadering wordt er op gewezen dat bij de vergadering van de Kleine Kernen 
beleidsmensen van de provincie juist zeggen dat de gemeenten veel meer vrijheid krijgen op 
het gebied van woningbouw en aantallen. Het is aan de gemeenteraad om kleinere kernen 
goed te bedelen. Men acht dit in tegenspraak met elkaar. 
Aangezien de wethouder zich wil inzetten om het tij te keren worden nog een aantal 
argumenten die pleiten voor Wintelre aangehaald. Wintelre- Eersel Noord ligt vlakbij 
Vliegveld Eindhoven, een kanaal is in de buurt, zowel het treinstation in Best als Eindhoven is 
binnen een kwartier te bereiken. Alle verkeer dat vanuit Wintelre vertrekt hoeft door geen 
enkel dorp. 
De wethouder zal ons verder op de hoogte houden als er ontwikkelingen zijn. 
3/ Heer van Sambeeck, Bladafvalbakken. 
Aangezien er jaar op jaar opmerkingen zijn over de bladafvalbakken heeft de heer van 
Sambeeck gevraagd daar eens over te kunnen komen praten. 
Voorheen werd de inzameling uitbesteed aan een extern bedrijf. Gedurende 8 weken werden 
bakken op een vaste plaats geplaatst en leeggehaald. De bakken bestonden toen uit 



dranghekken. Inmiddels heeft de gemeente vorig jaar zelf bakken aangeschaft en verzorgt de 
lediging daarvan zelf. De periode en de plaatsen zijn hetzelfde gebleven. 
In de gemeente Eersel zijn er in totaal 40 bakken. In Wintelre staan er daarvan 4. Deze staan 
op de bekende locaties. De voorwaarden voor de plaatsing en plaats zijn onder andere: een 
mogelijk verharde ondergrond, makkelijk te bereiken, gemeentegrond, verkeersveiligheid, en 
bereikbaarheid. 
Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat al enkele jaren opmerkingen zijn gemaakt over 
het systeem. Toch heeft de gemeente vorig jaar bladbakken aangekocht zonder vooraf overleg 
te voeren met ons. Nu is overleg maar een ander systeem moeilijk te realiseren omdat al 
investeringen gedaan zijn die niet terug te draaien zijn. Gewezen wordt op Horst en Oerle. 
Verder zijn er via een mail van 4 februari 2011 al een aantal opmerkingen gemaakt. We 
nemen aan dat deze bijeenkomst hierop een reactie is. 
We noteren: - De helft valt naast de bak 

- Bij lediging wordt de omgeving niet schoongemaakt 
- De bakken zijn snel vol 
- Ze worden te laat geplaatst en te vroeg weggehaald. 

We vragen nu de gemeente zelf het inzamelen van bladafval verzorgt: 
- Plaatsing te beginnen op het moment dat het blad begint te vallen. Dus 

waarschijnlijk eerder dan nu. 
- Verwijdering van de bakken op het moment dat het seizoen van bladafval 

geëindigd is. Dus waarschijnlijk later dan nu. 
- Er was een extern contract van 8 weken dat is nu weg. Dus dat contract is geen 

belemmering voor plaatsing gedurende een langere periode. 
- Gekozen wordt voor het vastmaken van het lage hek. 
- Bakken voor het weekend leegmaken. 
- Extra lediging op zaterdagmiddag 
- De ondergrond bij de bladbak van Kempkesveld verbeteren, verharden. 
- De ondergrond bij de bladbak Past. v.d. Heijdenstraat/Kloosterstraat 

verharding uitbreiden en verder van de weg plaatsen of ingang aan achterkant 
of zijkant. Over de plaats van de ingang waren de meningen overigens 
verdeeld.  

- De mogelijkheid en noodzaak bekijken of er in het centrum nog een extra bak 
geplaatst kan of moet worden. Past.v.d.Heijdenstr/kloosterstraat zou daardoor 
minder belast kunnen zijn. Tabbellen met de ledigingen die in 2010 hebben 
plaatsgevonden zijn beschikbaar bij de heer van Sambeeck. Hij zal aan de 
hand hiervan dit bekijken. 

Glasbakken: de gemeente heeft het voornemen om alle glasbakken ondergronds te maken. Als 
voorbeeld is de glasbak in Knegsel te beschouwen. De huidige twee bakken in de Past. van 
der Heijdenstraat worden vervangen door een bak. Wij kiezen voor een bak van 5 m3. 
 De plaats dient hetzelfde te blijven in verband met de loop naar de winkel, bakker, bank, 
kerk. Wel wordt aangegeven dat zoveel mogelijk het pleintje intact moet blijven. Volgens de 
overgelegde tekening is dit het geval. 
Met de op- en aanmerkingen gaat de heer van Sambeeck aan de slag. Hij geeft aan dat de 
gemeente de bakken nu zelf heeft aangeschaft en deze ook ledigt, maar dat dit niet betekent 
dat deze gedurende de hele periode dat ergens blad valt, geplaatst worden. De bladbakken 
moeten immers ook leeggemaakt worden en dat kost ook tijd en geld. Wel kan de gemeente, 
nu zij de werkzaamheden in eigen beheer doet, hierin wat flexibeler zijn. 
In de loop van het jaar vernemen we de vorderingen. 
                4/ Verslag vergadering 19 april 2011. 
Het verslag van de vergadering van 19 april wordt onveranderd vastgesteld. 



Verslag vergadering met B&W van 28 maart is nog niet beschikbaar. 

 
5/ Klankbordgroep Beeldkwaliteitsplan   
Mede op ons verzoek is de bijeenkomst verplaatst van 4 mei naar 11 mei. 
Het centrale thema was/ is hoe kan het dorp mooier. Bomenrijen, doorkijkjes enzovoort. 
Omwonenden, Kerkstraat, Willibrordusstraat, Kekkeneind, Slikdijk en Biemeren, zijn door de 
gemeente uitgenodigd. Iedereen heeft de mogelijkheid gehad om zich hierover uit te spreken. 
Als de visie er is “Hoe zou het er uit moeten zien” kan daar in de toekomst rekening mee 
worden gehouden bij verkeersaanpassingen, bouwplannen enzovoort. Unaniem wil men in 
ieder geval het gat bij t-Centrum ingevuld hebben. De pastorietuin bebouwen geeft gemengde 
meningen. De lampen in de Kerkstraat passen volgens sommigen niet in de sfeer van de 
straat. Er zal nog een vervolg komen van een viertal bijeenkomsten. Een ieder die interesse 
heeft wordt hiervoor genodigd en op de hoogte gehouden. Men heeft dit aan kunnen geven op 
de presentielijst. 

 

6/ Werkgroepen. 
Recreatie, speeltereinen   

- De  parkeerplaats bij het Ouwe Meer is klaar. Nu blijkt nog dat de paaltjes om het 
verkeer te belemmeren toch verder te rijden en te parkeren verkeerd staan. Dit is 
gemeld. Ongetwijfeld wordt dit hersteld. 

- Maandag 2 mei is de bijeenkomst speelterreinen in de Rosdoek geweest. Er is en 
goede toelichting gegeven. Er zijn weinig aanvullende reacties geweest over de 
ontwerpen. Men was positief. Wel is algemeen aangegeven dat t Drieske een open 
karakter moet behouden en gebruikt moet kunnen worden door de school en wat 
grotere activiteiten. Er komt nogmaals een ontwerp. Na de vakantie wordt begonnen 
en voor het eind van het jaar is het klaar. Het beschikbare geld is voldoende. 
Wim zal proberen om het ontwerp samen met Piet op de site te krijgen zodat iedereen 
dit kan bekijken. 

Verkeer  
- Op 10 mei is er een bijeenkomst geweest over het verkeersveiligheidplan.  

Hiervoor waren vertegenwoordigers van de dorpsraden / leefbaarheidsgroepen van 
Wintelre, Vessem, Knegsel, Duizel en Steensel uitgenodigd om samen over het  
verkeersveiligheidsplan te brainstormen. 

-   Voor ons zijn hierbij een aantal lopende zaken aan de orde geweest. Zoals Biemeren en  
     Kekkeneind. 
- Op 27 april is er de bijeenkomst geweest met de omwonenden  over de Biemeren en 

de Groenstraat. De plannen zijn besproken. Het fietspad zal worden uitgevoerd 
gedeeltelijk via het Dop en gedeeltelijk via de onderhoudspot. Dit wordt dit jaar nog 
uitgevoerd. Het plan voor  het overig gedeelte van de Biemeren ligt nu klaar maar 
wordt niet uitgevoerd in verband met het ontbreken van de middelen. Zodra die er zijn 
kan nu wel doorgewerkt worden. 



Vanuit de vergadering wordt gevraagd of er overleg is geweest met de gemeente 
Veldhoven. Het asfalt van het fietspad is aan die kant ook aan onderhoud toe. Ook 
wordt gevraagd of de nieuwe rondweg van Veldhoven nu aanbesteed is. Dit zou op 12 
mei gebeuren. Is hier bij de gemeente iets over bekend en heeft dit consequenties voor 
Wintelre? 

- Op 9 mei is het fietspad/voetpad richting Bosschuur nogmaals bekeken. Een 
eenvoudige halfverharding is mogelijk gebleken. Hier zal meteen de voorrangsituatie 
meegenomen worden vanuit het voetbalterrein. Alles wijst erop dat het zo goed is. Met 
de voetbalclub zal een dezer dagen nog afgestemd worden of dit ook voor hen 
acceptabel is. 

- Het bord met verwijzing naar het Papegaaiencentrum zal worden verwijderd. Gewezen 
wordt nu alleen te bereiken via Oerle. 

- Het Smitspad of eigenlijk de Korenbloemlaan is bij het Smitspad middels paaltje 
afgesloten voor verkeer. Deze variant is gekozen in overleg met de omwonenden. 

Zorg 
     -      Op maandagavond 30 mei is er een Openbare bijeenkomst voor Zorg en Welzijn. 
 Iedereen is daarbij welkom. Via een aparte brief wordt het hele dorp extra genodigd. 

Jaarvergadering kleine kernen: 
Deze is bezocht door Guido. Deze vereniging heeft toch veel invloed in het land en is 
belangrijk voor ons als kleine kern. Hier dus ook de uitspraak van leden van de provincie over 
het woningbeleid dat dit toch voor een belangrijk deel bij de gemeente en de gemeenteraad 
ligt. De verdeling van het contigent naar de kleine kernen dient bijzondere aandacht te krijgen 
en er zijn veel meer mogelijkheden dan er over het algemeen aangegeven wordt. We gaan er 
vanuit dat de wethouder alle mogelijkheden zal benutten. 
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7/ Ingekomen stukken / mededelingen. 
- De studiemiddag Iedereen in beeld op 19 mei zal door Guido bezocht worden. Met 

name gaat het hier om rolstoelers, gehandicapten die zelf nooit op een vergadering 
aanwezig kunnen zijn.. 

- De bijeenkomst 27 april “Zorgen doe je zelf” is door de werkgroep Zorg bezocht. Hoe 
kunnen zorgplannen opgesteld worden. Hoe zit het met de AWBZ en de WMO waren 
onderwerpen die daar aan de orde zijn gekomen. 

- Op 30 mei dus de bijeenkomst in Wintelre over de ZORG in Wintelre. 
- Op 23 mei is de jaarvergadering van de BOW in de Leenhoef in Knegsel begin 20.00 

uur. Wij zijn daar lid van en uitgenodigd. 
- Over de kermis wordt door betrokkenen gepraat 
-  Over de Glasvezelkabel zijn geen nadere zaken bekend. Er zijn nog geen beslissingen 

genomen. Het burgercomité gaat gewoon door op de ingeslagen weg om voor 
iedereen, ook buitengebied,  bekabeling mogelijk te maken.. 

- Op 31 mei is er een commissieavond om 20.30 over de sportaccommodaties in de 
gemeente Eersel. Zo mogelijk zal jan Luttikhold deze bezoeken. 



- Op 30 mei is er een Bijeenkomst over de Biodiversiteit om 20.00 uur in het 
gemeentehuis. Iedereen is hierbij welkom. 

- Van de Heidemij: er kan weer deelgenomen worden aan de actie KERN met Pit. In 
september 2011 start de inschrijving weer. 

8/ Publicaties  in het Blaaike. (PR commissie) 
- De publicatie in t Blaaike met het verzoek om nieuwe leden heeft succes gehad. 

Marianne Schippers en Jan Huijbers zijn nu aanwezig en geven aan dit zeker een 
vervolg te geven. Verder heeft William van Loon zich gemeld voor de volgende 
vergadering.  

- Naar aanleiding van een vraag vanuit de vergadering zal de PR-commissie zich nog 
eens buigen over de term Besloten vergadering.  Ook uitleg over de werkwijze van 
leefbaar Wintelre staat nog op het programma. 

9./ Aandachtspunten: 
Het aandachtspunt bezuiniging verlichting blijft staan. Er zijn geen ontwikkelingen. 
 

 
10/ Financieel verslag 2010 en begroting activiteiten 2011  
  Voor zover nog nodig worden deze goedgekeurd. Karin van Esch en Riny Reniers hebben 
namens de Leden de stukken gecontroleerd zowel van het jaar 2009 als 2010 en deze in orde 
bevonden. De stukken zijn inmiddels ook ter verantwoording aan Marielle Voermans van de 
gemeente gestuurd. 
 
11./ Rondvraag. 
-  In verband met de blauwe en rode wandelroute zijn ongeveer 70 palen nodig. Er is een  
    opgave gedaan wat dit ongeveer zal gaan kosten. In de vergadering van de werkgroep  
    recreatie, die morgen is zal het een en ander meegenomen worden. 
-  In verband met de hondenpoep klacht wordt aangegeven dat  dit met name komt van de  
   omgeving van de MFA richting buurt Drieslag in het Achterveld. Eigenlijk dat hele gebied.  
   Extra wordt het Distelveldpad genoemd. Verder wordt bijzondere aandacht gevraagd voor  
   de Bosschuur waar de kinderen in de loopgraven en op de heuvel spelen. Hier worden ze  
   vaak geconfronteerd met hondenpoep. 

- Bij het dorpsplein zijn nu de paaltjes en de draad weggehaald. De gaten zitten er nog. 
Ook liggen er veel stenen op het grasveld. Tonnie zal dit melden bij de meld en 
herstellijn. 

- Datzelfde zal gebeuren met de mededeling dat op het (Rabo)fietspad tussen Vessem 
en Wintelre een baar uitgesleten is door motorcrossers. 

- Bij Kempkesveld/Kerkstraat wordt nog steeds schuin geparkeerd. Gevraagd wordt aan 
de PR-commissie hiereens over te publiceren hoe het hoort en hoe men op dit gebied 
rekening kan houden met elkaar. 

12/ Volgende vergadering op donderdag 23 juni 2011. 
13/ Hierna wordt de vergadering gesloten. 

 



 


