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Verslag vergadering Stichting Leefbaar Wintelre, donderdag 20 december 2012 
 
Aanwezig:  
Guido Schenning, Henk van Ham, William van Loon, Jan Luttikhold, Henk van der Heijden, 
Lobke Kapteijns, Piet Coppelmans , Wim Wilting  
Afgemeld: Elly Leermakers, Mariëlle Voermans, Tonnie van Gestel, Marianne Schippers, 
Jan Heuveling, Jan Kruit, Wim ten Boske 
  
1 Opening. 
I.v.m. afwezigheid van waarnemend voorzitter, Jan Heuveling, wordt de vergadering geleid 
door Henk van der Heijden. De aanwezigen worden voor de laatste bijeenkomst van 2012 
van harte welkom geheten.  
 
2a Verslag 16 oktober 2012.  
Tekstueel:  
Guido Schenning vindt dat de discussie over het oppimpen van de Kloosterstraat niet juist is 
weergegeven. Daar het op dat moment (16 oktober 2012 ) nog niet bekend was welke 
plannen de gemeente met de Kloosterstraat had en de informatie via - via bij ons is 
gekomen, was er op dat moment inderdaad sprake van “geruchten”. Verder wordt 
voorgesteld om de betreffende  zin te wijzigen in: “In de wandelgangen wordt vernomen 
dat—“ enz. 
Openstaande Actiepunten: 
-De Zorg en Welzijn groep zal nagaan wie er uit Wintelre in het PMB 
 (Platvorm voor Mensen met een Beperking) zitting heeft. Is nog niet uitgevoerd. 

Actie: Wim ten Boske 
-Bloembakken onderhoud op dorpsplein Den Dries zal via Leefbaar Wintelre plaatsvinden. 
Er zal een schrijven worden opgesteld dat naar de 4 aanwezige tuinders (Mark Kouwenberg,  
Simon Kwinten, Paul Senders en Joost Strijbosch) in Wintelre gaat met de vraag of zij ieder 
 1 bloembak of dat een tuinder alle bloembakken als reclame object wil verzorgen. Als tegen 
prestatie zal dan een klein logo plaatje van het bedrijf op de bloembak geplaatst worden. 
I.v.m. reactie / informatie van de gemeente: Minder goede ervaringen in andere kerkdorpen, 
mogelijk ontsiering van de bloembakken door een te groot logo en om ook de omwonenden 
hierbij te betrekken nog even wachten. In het voorjaar 2013 afhandelen. 

Actie: Jan Heuveling en Henk van der Heijden 
Wonen Koemeersdijk 
-Voortgang bouwen woningen in plan Koemeersdijk versnellen heeft de aandacht. Mogelijk 
dat eind januari 2013 de schop in de grond gaat voor de eerste woningen. 
-Video Ons Museum 
I.v.m. afwezigheid van Jan Heuveling is hiervan op dit moment nog niets bekend. Wel wordt 
afgesproken dat Wim Wilting aan het werkgroepje (Lobke Kapteijns en Jan Heuveling) wordt 
toegevoegd. Er zal ook informatie via Omroep Brabant worden opgevraagd. 

Actie: Jan Heuveling, Wim Wilting en Lobke Kapteijns. 
 
2b Verslag bespreking B&W  24 april 2012 
Hierop zijn geen op- of aanmerkingen. Volgende bespreking medio maart 2013. 
In januari 2013 afspraak hiervoor maken. 

Actie Marielle Voermans en Jan Heuveling 
 
2c Definitieve begroting Stichting Leefbaar Wintelre 
Opgemerkt wordt in de toelichting op pagina 1 de zin, in gedeelte Werkgroep Zorg en Welzijn 
betreft de nieuwe bibliotheek, “De exploitatie voor de komende jaren is echter voor ons.” niet 
juist is en derhalve moet worden weggestreept. Verder is de begroting goedgekeurd en is 
voor belangstellenden bij de voorzitter/secretaris, Jan Heuveling in te zien. 
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2d Verslag Openbare Vergadering 21 november 2012. 
Samenvatting wordt goed bevonden. Hierop zijn geen aanmerkingen. 
Volgens de aanwezigen is de bijeenkomst mogelijk door het speciale onderwerp Zorg en 
Welzijn door o.a. Joris Thuis, goed bezocht. 
 
3 Informatie uit de Werkgroepen 
 
Zorg en Welzijn  
-Werkgroep wil verdere afspraken maken met de huisartsen praktijk Perik/van Bommel. 
-Guido Schenning is gestopt als lid en voorzitter van de werkgroep. Wim ten Boske is de 
nieuwe voorzitter van de werkgroep. 
-We zijn in afwachting van het onderzoeksrapport t.a.v. Zorg in Wintelre zodat we daarna 
samen met de werkgroep Wonen verder kunnen werken aan Zorg en Wonen in Wintelre. 
 
Verkeer 
-Kekkeneind is klaar. Er zijn enkele klachten t.a.v. de rood/witte reflectoren in de uitwijk 
vakken. Dit onderwerp is reeds bij de gemeente gemeld. Mogelijk dat op de trottoirbanden 
reflectors worden aangebracht. 
-Het aanbrengen van versmallingen, (locaties zijn i.o.m. de bewoners) in de Kloosterstraat 
zal eind december worden opgestart. 
Het plaatsen van de bomen in de Kloosterstraat, waarvoor met de bewoners voor wat betreft 
locatie en soort overleg heeft plaatsgevonden, zal in het voorjaar van 2013 plaatsvinden. 
-Er wordt gevraagd of de carnavalsoptocht, na de realisatie van de versmallingen, nog goed 
door de Kloosterstraat kan. We kunnen de zaak ook omdraaien en de bouwers de 
verantwoordelijkheid geven dat men de wagen aanpast aan de weg en situatie ter plaatse. 
-De doorgaande weg van Wintelre naar Oerle zal op 27 december onder beperkte 
voorwaarden (i.v.m. veiligheid) worden opengesteld. 
-De dorpsgrens (30 km zone) moet i.v.m. het bouwen aan de Slikdijk worden verplaatst. 
(ca. 150 meter richting Eindhoven) 

Actie: Werkgroep verkeer 
-In het voorjaar zal een afspraak gemaakt worden met de nieuwe verkeerscoördinator om de 
lopende en nieuwe zaken te bespreken. 

Actie: Henk van der Heijden 
-T.a.v. de aansluiting op de busverbinding zijn nog geen verdere ontwikkelingen te melden. 
Het blijft wel de aandacht houden. 
 
Wonen  
Geen bijzonderheden te vermelden. 
 
Recreatie en Speelterreinen. 
-Pleintje hoek Willibrordusstraat / Pastoor van der Heijdenstraat is op zondag 16 december 
op een leuke wijze geopend. 
-Knuppelpad bij het Oud- en Jong Meer  moet nog worden gerealiseerd. 
 
4 Ingekomen stukken/ mededelingen.   
-Aandacht voor Buurtpreventie. Op de agenda van 21 januari plaatsen. 
-Nieuwjaarsreceptie gemeente Eersel op maandag 7 januari  van 17.30 tot 19.30 uur. 
Zal worden bezocht door Jan Heuveling en Henk van der Heijden. Meerdere gasten zijn 
welkom. 
- Voorlichtingscampagne Brandveiligheid in Wintelre. Een dorpsbijeenkomst in de Rosdoek 
hiervoor is gepland op zaterdag 30 maart van 10.00 tot 17.00 uur. Onze medewerking  wordt 
gevraagd voor promotie en contact persoon (personen). Mogelijk dat we de brandweer 
uitnodigen voor onze bijeenkomst op 21 januari???? 
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5 Kermis 2013 .  
Naar aanleiding van klachten betreft geluidsoverlast veroorzaakt door activiteiten in de tent 
welke geplaatst was op het terrein van de voormalige locatie van café/dancing  tijdens de 
kermis van 2012  zijn de volgende zaken besproken. 
-Heeft het plaatsen van tent meerwaarde voor de kermis van Wintelre?? 
-Kan iedereen die beschikt over de benodigde horeca papieren een vergunning voor het 
plaatsen van een tent tijdens de kermis?? 
-Moet dit dan ook al op vrijdagavond beginnen?? 
-Kunnen activiteiten die nu in de tent plaatsvinden ook in de nieuwe Rosdoek worden 
georganiseerd. Hierbij denkend aan Wintelre Zingt en de hardloop wedstrijd voor 
schoolkinderen op dinsdag.  
-In Wintelre is op dit moment alleen café d’n Babbel actief als horeca ondernemer. 
Is met voornoemde en de Rosdoek een deal te maken over het actief en passief optreden 
tijdens de kermis?? Rosdoek zondag overdag open voor Wintelre Zingt en het hardlopen 
voor de schoolkinderen op dinsdag. Verder de Rosdoek na 21.00 uur sluiten en overige 
activiteiten in café d’n Babbel laten plaatsvinden??  We denken dat hierdoor de 
geluidsoverlast beduidend minder zal worden. Zowel d’n Babbel als de Rosdoek beschikken 
over een goed geïsoleerde accommodatie.  
Mogelijk dat Stichting de Rosdoek hierin in overleg kan treden met de eigenaar van café d’n 
Babbel?? Leefbaar Wintelre kan hierin hooguit een bemiddelende rol spelen. 
 
6 Planning vergaderingen 2013. 
Maandag 21 januari, dinsdag 19 februari, woensdag 20 maart, donderdag 18 april, 
maandag 13 mei (i.v.m. Pinksteren 1 week vervroegd), dinsdag 17 juni, juli vakantiemaand, 
woensdag 21 augustus, donderdag 19 september, maandag 21 oktober,  
dinsdag 19 november, woensdag 18 december. 
De extra bijeenkomst(en) met het college medio maart moeten nog worden gemaakt. 
 
7 “Wintelre waard om aan te werken.”  (Afsluiting DOP 1e fase. 
Dorps Ontwikkelings Plan  DOP) 
Op zondag 16 december is, met het plaatsen van het “Botermonument”, de 1e fase, van het 
DOP afgesloten. Er zijn volgens het Uitvoeringsplan DOP nog diverse zaken in de komende 
jaren te doen. Ofschoon de financiële middelen minder zullen zijn, werken we toch met het 
plan, zo nodig door nieuwe inzichten aangepast, door.  De werkgroepen wordt gevraagd te 
evalueren en dit op een van onze volgende Leefbaar Wintelre te bespreken. 
-Gevraagd wordt om uit te kijken naar nieuwe leden voor de werkgroepen. 
-Guido Schenning vraagt of we over het totale financiële verslag van het DOP tot nu toe 
kunnen beschikken? Zal worden nagevraagd bij de gemeente.  Actie: Jan Heuveling 
 
8 Stukje voor t’Blaaike en P.R. Zaken. 
-Bibliotheek.  
-Verkeerszaken  
-Afsluiting bospaden 
-Nieuwjaarsbijeenkomst gemeente Eersel. 
 
9 Rondvraag / mededelingen 
-Guido Schenning Promoten van Wintelre?? Door enkele leden van de PR werkgroep van 
Leefbaar Wintelre wordt o.a. meegewerkt aan het vernieuwen van de website wintelre.info. 
Verder is er samenwerking met de VVV Eersel om Wintelre te promoten. 
-William van Loon deelt mede dat hij door te drukke werkzaamheden stopt als lid van 
Leefbaar Wintelre. We vinden het jammer dat een van onze jeugdige leden stopt maar we 
respecteren zijn besluit en danken hem voor de werkzaamheden.  
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10 Volgende vergadering: 
-Besloten vergadering maandag 21 januari 2013. 
 
11 sluiting. 
Ondanks de veelheid van agendapunten is het meeste toch behandeld. 
Overige zaken komen het nieuwe jaar 2013 aan de orde. 
 
Verslag opgesteld door Henk van der Heijden. 


