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Verslag vergadering Stichting Leefbaar Wintelre, donderdag 22 maart 2012 
 
 
Aanwezig: Jan Heuveling (waarnemend voorzitter), Guido Schenning, Piet Coppelmans,   
                    Henk van der Heijden, Wim Wilting, Tonnie van Gestel, Henk van Ham,  
                    Annie van Asten, William van Loon,  Lobke Kapteijns, Wim ten Boske, 
Afgemeld: Marianne Schippers, Hein Hoppenbrouwers, Jan Luttikhold, Jan Huijbers 
 
1 Opening. 
De voorzitter heet allen hartelijk welkom en spreekt de verwachting uit dat we ondanks een 
flinke agenda rond de klok van 22.00 uur gereed kunnen zijn. 
 
2 Verslag vergadering 29 februari. 
Pagina 3: (cursief toegevoegd) 
 De nieuwe netwerkcoördinator van de politie, Ronald Drenth, wil graag een goede 

relatie met de Dorpsraden en Leefbaarheidsgroepen opbouwen. Hij zal op een van onze 
volgende bijeenkomsten worden uitgenodigd. 

 
3 Nieuwe punten uit de Werkgroepen. 
Zorg en Welzijn  
 Vanmiddag, 22 maart, gesproken met GOW. Komt een vervolg. 
 Ketenzorg / sociale kaart besproken met Trudie  Verhoef. 
 Wekelijks een ½ dag  aanwezigheid in Kempkeshof door zowel assistent huisarts en 

Joris Zorg. 
 Bibliotheek, plan gemaakt voor bib- seniorenpunt in Kempkeshof. 
 In het kader van elkaar “ontmoeten” samen koffie drinken / samen muziek maken / 

samen eten. De werkgroep moet dit nog verder uitwerken en bekijken wat de 
mogelijkheden zijn. 

 Rapport locatie onderzoek Zorginitiatief Wintelre willen we samen met de werkgroep 
Wonen bespreken. Indien mogelijk ook met M.van Boven / Gemeente. Jan Heuveling zal 
hiervoor een afspraak maken. 

 WERKGROEP  ZORG EN WELZIJN VRAAGT NOG STEEDS NAAR UITBREIDING!! 
 

Verkeer  
 Tijdens een bijeenkomst op vrijdag 16 maart heeft de werkgroep met Peter Stabel en 

Joos Vennix (beide gemeente) de nieuw voorgestelde situatie van het Kekkeneind 
besproken. De lokale problemen n.a.v. het 1e voorstel met enkele aanwonenden zijn 
opgelost. De aanwezige drempel bij de fietsoversteek bij het sportpark zal mogelijk ook in 
asfalt worden uitgevoerd. (Drempel maakt volgens de aanwonenden veel lawaai.) De 
kruising Oostelbeersedijk / Kekkeneind / Merenweg wordt, ondanks het verzoek van de 
werkgroep, niet in het plan meegenomen. Als de aanbesteding meevalt en er blijft wat 
geld over zal het opnieuw bekeken worden. De geplande asfaltering loopt vanaf het Ouw 
Meer tot aan de kruising en vervolgens vanaf de kruising  tot aan de vernauwing bij het 
begin van de 30km zone. Het gedeelte van het begin van de 30km zone tot aan de 
Willibrordusstraat wordt (i.o.m. de bewoners) in gebakken klinkers, zoals in de 
Kerkstraat, uitgevoerd. Door de werkgroep wordt gevraagd om de tegels in het fietspad 
nabij hoeve de Halve Zolen te herstraten. Ook wordt gevraagd om het fietspad vanaf de 
bosrand tot aan boerderij de Nachtegaal, i.v.m. boomwortelgroei, opnieuw te asfalteren. 
Verder is gevraagd om de aanwezige haag aan de linkerkant van de weg (komend vanaf 
Vessem) te vervangen door beukenhaag en de bomenrij daar waar mogelijk aan te 
vullen. De aanbesteding vindt begin april plaats. Geplande start is eind mei begin juni. Dit 
is mede afhankelijk van de nuts bedrijven. 
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 De geplande werkzaamheden in de Biemeren worden op korte termijn besproken met de 
aanwonenden. (donderdag 5 april) De geplande werkzaamheden zijn een sluis tussen 
garage van Hoof en de bocht bij Lunenburg, een sluis bij de aanvang van de 30km zone 
en tevens de locatie waar de fietsers op de rijbaan komen. Het fietspad vanaf daar tot 
aan het zijwegje van de Willibrordusstraat zal worden getransformeerd tot voetpad. Om 
de weg smaller te laten lijken zal daar waar mogelijk een haag worden geplant. Het 
stukje fietspad tegenover Fr.Huijbers zal worden verwijderd en vervangen door gras / 
groen. De kruising Groenstraat / Biemeren / Willibrordusstraat zal gelijkwaardig worden. 
I.v.m. een mogelijk te kort aan financiële middelen zal mogelijk een beroep gedaan 
worden op DOP gelden bestemd voor recreatie (Groen rondom de dorpskern.)  

 Werkgroep heeft gevraagd wanneer een evaluatie met de bewoners van de Kerkstraat / 
Slikdijk plaatsvind?? Tevens is nogmaals gevraagd naar de toegezegde midden belijning 
bij de kruisingen. 
 

Wonen  
 -Onduidelijk is op dit moment wat de juiste getallen / status is van “harde  en zachte” 

plancapaciteit. Graag wil de werkgroep hierover samen met de werkgroep Zorg en 
Welzijn een gesprek met de gemeente. Jan Heuveling zal hiervoor de afspraak maken. 
(Gesprek is geweest op maandag 2 april) We hebben nog ca. € 11.000,- in het DOP om 
te besteden. 
 

Recreatie 
 Het bankjes en picknicksets programma is in uitvoering. 
 Maandag  26 maart zal door wethouder Roeland van Hooff het bospaadje worden 

geopend. 
 Er is een begroting gemaakt voor het pleintje hoek Willibrordusstraat / Pastoor vd 

Heijdenstraat. Mogelijk dat niet alle materialen tijdig voor handen zijn  waardoor 
misschien uitstel aangevraagd moet worden. Ook komt dan het planten van bomen en 
struiken in gevaar. Wacht op antwoord van de gemeente. 

 De Ommetjes zijn voor 1 mei gereed. 
 De huidige Blauwe en Rode route worden gewijzigd in Licht-Blauw en Wit. 
 Er is een ontwerp gemaakt voor de handwijzer die bij de sacristie komt te staan waarop 

de vertrekrichting van de wandelroutes worden aangegeven. 
 
4 Ingekomen stukken / diversen. 
Via mail: 
 Nieuwsbrief Leven in Brabant. 
 Vertrek Marco Flaman uitvoering verkeerszaken gemeente. 
 Beperken Defensie verkeer. 
 Netwerk bijeenkomst Lokale Energie in Oirschot 
 Nieuwbouw Beurs Evoluon 
 Concept locatie onderzoek Wintelre 
 Stand van zaken openbare verlichting. 
 
5 Concept financieel verslag 2011 / concept begroting 2012  
De begroting voor 2012 zoals die voorligt wordt goedgekeurd. Wel geeft men aan de 
begroting over 2013 in september uiterlijk oktober op de agenda te plaatsen. 
Het financieel verslag 2011 wordt uitgebreid besproken en goed bevonden. Een definitieve 
goedkeuring kan pas worden gegeven als de kascommissie haar werk heeft gedaan.  
Op 16 april kan dit dan worden vastgesteld, 
( op 11 april heeft de kascommissie, Tonnie van Gestel en Karin van Esch de boeken in orde 
bevonden). 
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6 Stukje voor het Blaaike / andere PR zaken. 
Er zijn geen onderwerpen die in het  Blaaike  gepubliceerd kunnen worden. 
Nogmaals wordt er op gewezen dat berichten / publicaties die naar buiten gaan via de PR- 
commissie gaan. Houdt hiermee rekening voor aanlever termijnen van de diverse bladen. 
 
7 Rondvraag / mededelingen. 
 Onderwerpen / punten voor het Voorjaarsoverleg met B&W op 23 april uiterlijk 

aanmelden op de volgende vergadering op maandag 16 april. 
 Gevraagd wordt om de mogelijkheid te bekijken om als de Oersebaan wordt 

doorgetrokken en er een rotonde komt in de Oude Kerkstraat te Oerle (verlengde van de 
Biemeren) een opstapplaats voor het openbaar busvervoer te creëren. (Huidige 
opstapplaats is lijn 18 bij de Kinderboerderij in Oerle) Dit zal in overleg Verkeerszaken  
worden meegenomen. 

 Op dit moment is er vanaf de oude sacristie gezien een doorkijk door de beukenhaag op 
het Kerkhof. Enkele leden vinden dat het kerkhof met zijn mooie graven best gezien mag 
worden en vragen zich af of dit niet permanent gemaakt kan worden. Ook zouden dan de 
graven van onze oorlogskinderen (v.d. Ven en v.d. Sande) meer in het zicht kunnen 
komen. Niet alle aanwezigen ondersteunen deze vraag en vinden dat het kerkbestuur 
hierover moet beslissen. 

 De nieuwe ondergrondse glasbak in de Pastoor vd Heijdenstraat maakt veel meer lawaai 
dan de  bovengrondse bak. Hierover zal contact worden opgenomen met Hr. van 
Sambeeck. 

(Naschrift: Dit heeft intussen plaatsgevonden. De klacht was bij de gemeente bekend. 
Het blijkt dat men een ander type glasbak heeft geplaatst als in Knegsel. Dit type is ook 
geplaatst in Bladel en daar zijn dezelfde klachten geuit. De leverancier van de glasbakken 
heeft toegezegd een oplossing te bedenken om het lawaai te verminderen. Het bevreemd 
ons toch dat men dan toch doorgaat met het plaatsen van deze waarschijnlijk goedkopere 
glasbak. Is in dit geval ook: GOEDKOOP = DUUR KOOP? 
Zie ter verduidelijking bijgaande foto’s) 
 
Links: De roestige plaat rondom de koker verdient ook geen schoonheidsprijs. De plaat kan 
in de winter glad worden. 
 
Rechts: De koker is door gebruik vervuilt. De plaat rondom is een z.g. aluminium traanplaat 
en is daarom ook minder glad. 
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8 Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering, dankt allen voor hun inbreng en nodigt hen uit voor de 
volgende vergadering op maandag 16 april en de vergadering met B&W op maandag 23 
april. 
 
Samenvatting opgesteld door: 
Henk van der Heijden 


