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Verslag vergadering Stichting Leefbaar Wintelre, dinsdag 24 januari 2012 
 
 
Aanwezig:  Jan Heuveling (waarnemend voorzitter), Guido Schenning, Jan 

Huijbers, Piet Coppelmans, Wim ten Boske, Henk van der Heijden, 
Wim Wilting, Tonnie van Gestel, Marianne Schippers, Riny Reniers, 
Hein Hoppenbrouwers, Jan Luttikhold, Lobke Kapteijns 

Gemeente:   Marieke Blanken, 
Afwezig afgemeld:  Henk van Ham, Annie van Asten, William van Loon 
 
1/ Opening. 
Voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom.  
Hij memoreert: 
 Dat we een prins in ons midden hebben, n.l. Jan d’n Urste  (Jan Huijbers), Dorpsprins 

2012.  
 Vandaag 100 jaar geleden dat de Rabobank in Wintelre werd opgericht. 
 Het is al weer de 1e vergadering in het nieuwe jaar en wenst ons allen veel succes toe. 
 
2/ Dorps Ontwikkelings Plan  Wintelre voortgang en realisatie. 
 
*Verkeer  
 Oversteek sportpark de Meren en fietspad Biemeren  zijn gerealiseerd. Gedeelte tot 

kruising Groenstraat kan mogelijk nog worden uitgevoerd. 
 Aanpak snelheid invalswegen en dorpskern loopt. 
 -Weren vracht verkeer is bij de diverse instanties (navigatie leveranciers en legerplaats 

Oirschot) uitgezet. 
 
*Recreatie  
 Bankjes / picknickset worden op diverse plaatsen geplaatst. Er is nog wat ruimte om nog 

een extra locatie te zoeken. “Ommetjes” worden ontwikkeld. Rode en blauwe 
wandelroute wordt compleet gemaakt.  

 Speeltuin renovatie loopt. I.v.m. aanbestedingsvoordeel extra ruimte. Er is nog een wens 
voor een extra korfbal paal op het speelveld in de Margrietlaan. 

 Zandpaden behouden dit gaat i.s.m. het Reconstructie plan. 
 Biodiversiteit moeilijk te realiseren. Voorlopig afblazen. Mogelijk inwisselen voor meer 

groen in de straten. (bomen in de Kloosterstraat / Willibrordusstraat, haag Kerkstraat / 
dorpsplein) 

 Verder aan ieder het verzoek om na te denken voor de besteding van de DOP gelden. 
 
*Zorg en welzijn 
 Eerste resultaten zijn geboekt d.m.v. het 1x per week een ochtend spreekuur 

doktersassistent in Kempkeshof. 
 Behoudens het inrichten van een bibliotheek lopen de onderwerpen voorspoedig. 
 (Zie hiervoor ook het rapport wat door de werkgroep is uitgebracht.) 
 Zaak is nu om de voortgang vast te houden en om te zetten in verdere uitvoering. 
 
*Wonen 
 Plan Koemeersdijk  komt in zicht. Op woensdag 8 februari vindt een eerste bijeenkomst 

voor belangstellenden plaats. Inschrijven starterswoningen tot en met 27 februari. Loting 
woensdag 29 februari.   

 Tijdens de bijeenkomst op 8 februari komen ook het energie zuinig bouwen / verbouwen 
en  het zelfstandig blijven wonen in je eigen huis aan de orde. 
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 Mogelijk dat een combinatie met seniorenwoningen / zorgwoningen in het plan 
Koemeersdijk te realiseren is.  Het haalbaarheidsonderzoek hiervoor zal uit DOP betaald 
worden. 

 
3a/ Verslag 19 december 2011. 
-Inhoudelijk geen opmerkingen. 
-Samenstelling werkgroepen is nog niet gereed. Zal op de agenda van de volgende 
bijeenkomst worden geplaatst. 
-T.a.v. het asfalt in de Ministerlaan is nog niets bekend. Antwoord Monique Claassens 
beleidsmedewerker cultuurtechniek en groen. “ Het asfaltpad is eigendom van Brabant 
Water. Zij hebben een vergunning om dit pad te asfalteren. Dit was nodig voor het onderhoud 
van enkele installaties. Of het pad permanent is of niet is mij niet duidelijk.” 
‐T.a.v. Honden uitloopterrein en overtollig houtkap in bos bij het sportpark en het snoeien bij 
de Margrietlaan het volgende: Antwoord Monique Claassens  ” de bossen die in beheer van 
de gemeente zijn, zijn verdeeld in 5 werkblokken. Naast de algemene beheersmaatregelen 
die over het gehele bos moeten plaatsvinden, staat ieder jaar 1 werkblok extra in de 
aandacht. In dit werkblok worden extra, noodzakelijke maatregelen getroffen. Een van deze 
maatregelen is een dunning, zodat de overblijvende bomen zich optimaal kunnen 
ontwikkelen en de natuurontwikkeling bevorderd wordt. Deze dunning heeft de afgelopen 
maanden plaatsgevonden. In de winter van 2012 zal een ander werkblok worden gedund. De 
aanleg van het fietspad heeft hier niets mee te maken. Voor dit fietspad zal maximaal 1 boom 
worden gekapt, getracht wordt, indien mogelijk, om ook die ene boom te sparen.  
De site over de hondenlosloopgebieden is een site van hondenbezitters, zij promoten hierbij 
hun eigen doelstelling.  
Eersel hanteert haar eigen doelstelling en handelt zodanig om de doelstellingen te 
realiseren. Een belangrijke doelstelling is het behoud van het Grootmeer. Op dit moment zijn 
we aan het onderzoeken hoe het bestaande hondenlosloopgebied zich verhoudt met het 
natura 2000-gebied Grootmeer (d.w.z. dat het Grootmeer een grote natuurbescherming 
vanuit Europa geniet). Dit kan als gevolg hebben dat het huidige hondenlosloopgebied op 
termijn geheel of gedeeltelijk verplaatst moet worden, maar zover zijn we nog niet. 
Van onze opzichter heb ik begrepen dat de bewoners Margrietlaan 14 t/m 20 bij de gemeente 
hebben aangekaart dat de huidige beplanting er zeer slecht uit ziet. Samen met de bewoners 
is besproken dat vernieuwing van de beplanting de beste oplossing is.  
 
3b/ Verslag 24 november 
Lobke Kapteijns zal het nog wat inkorten en publiceren. 
 -24-uurszorg in Kempkeshof. 

 
4/ Werkgroepen 
Verkeer 
-I.v.m. het beeldkwaliteitsplan zal aan de bewoners van Kekkeneind  in het gedeelte vanaf 
de versmalling tot aan de Willibrordusstraat ( den Draai)  naar hun mening worden gevraagd 
betreft het niet verharden met asfalt maar met gebakken klinkers zoals in de Kerkstraat.  
Leefbaar Wintelre is van mening dat gezien de boerderijen een geluidsarme klinkerweg het 
meest bij draagt aan het BKP. Men verwacht geen geluid   problemen bij de daar toegestane 
snelheid van 30km/uur.  
Onze gedachten zal aan de gemeente worden medegedeeld. 
Voor overige zaken zie agenda punt 2. 
*Wonen 
 - Zie agenda punt 2. 
*Zorg en Welzijn. 
-  Er lopen op dit moment diverse gesprekken met o.a. Joriszorg. 
Verder zie agenda punt 2. 
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*Recreatie. 
-Diverse punten zoals besproken op 19 december wachten (i.v.m. de 
weersomstandigheden)nog op uitvoering. 
-Verder zie agenda punt 2 
 
5/Ingekomen stukken / mededelingen 
-Nota Vrijwilligers Werk  
-Positionering Leefbaarheidsgroepen / Dorpsraden versus Adviesraad Wmo  
Guido Schenning en Wim ten Boske nemen dit voor hun rekening. 
-Nota Participatie -=> opmerkingen zijn welkom. 
 
6/ Stukje voor het Blaaike 
-Er zal gestart worden met een NIEUWSBRIEF. 
In het kader van een verbeterde communicatie van Leefbaar Wintelre met de inwoners van 
Wintelre hebben we vanaf 2012 een nieuwsbrief geïntroduceerd, waarin we pogen u in het 
kort op de hoogte te brengen van de meest actuele zaken. 
-Verder nog een stukje over fiets verlichting en UMTS / GSM antenne informatie. 
(Zie de bijlage als mogelijke informatie voor de fietsverlichting.) 
 
7/ Rondvraag.  
Piet Coppelmans:  Rode wandelroute vanuit het dorp geeft in het bos bij het Ouw Meer 
problemen daar de route van de gemeente  (uitgezet door van Nierop) ook d.m.v. palen is 
uitgezet  i.p.v. voorheen op de bomen en dat men tegelijkertijd is overgestapt van oranje 
naar rood. Werkgroep recreatie zal dit probleem oplossen. 
Karin van Esch: Is het bekend waar het bord met de blauwe en rode route is  ebleven.? 
Het waarschijnlijk met de verbouwing van de Kerkstraat verloren gegaan. Voorgesteld wordt 
om m.b.v. DOP gelden een nieuw bord te realiseren.  
Hein Hoppenbrouwers: Hoe staat het met het verplaatsen van de TNT brievenbus? 
Op dit moment is er nog geen antwoord van de gemeente. (Is besproken met Jan Smulders) 
Ook de locatie bij de Rabobank is met hen besproken. Waren niet enthousiast maar willen 
indien nodig wel meewerken.   Hein zal een tekening maken van het pleintje  hoek 
Willibrordusstraat / Pastoor v.d. Heijdenstraat met daarin het oorlog monument, 
elektriciteitskast,  UPC kast, glascontainer (ondergronds) en de brievenbus. 
Wim ten Boske: Vraagt om uitbreiding voor de werkgroep Zorg en Welzijn. Aanvulling mag 
ook van buiten Leefbaar Wintelre zijn.  
Tonnie van Gestel:  Ad Hoeks gaat de rode en blauwe wandelroute welke starten vanaf 
dorpsplein Den Dries mee onderhouden (palen vervangen, schilderen enz.) De hiervoor 
benodigde materialen (verf, verf gereedschap en grondboor) worden bij gemeente in 
rekening gebracht. 
 
Volgende vergadering: 
Woensdag 29 februari  
Aanvang: 19.30 uur. 
Tussendoor gaan we even kijken naar de verloting van starters woningen 
 
Samenvatting samengesteld door: 
Henk van der Heijden 


