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Notulen vergadering Dorpsraad Wintelre – 17-07-2017  
Aanwezig: Karin van Esch, Henk van der Heijden, Kees Dankers, Jan Luttikhold, Anny van Asten, 
Jan Kruit, Piet Coppelmans, Henk Bartels, Jan Heuveling, Jeroen Weekers, Ton van der Heijden en 
Wim Wilting. Bezoekers Mars van der Bruggen en Guido Schenning. 
Afwezig met kennisgeving: Leojan Velthoven, Lobke Kapteijns.  
 
 
‐ Verslag vergadering 22 juni 2017 

o Na aanpassingen wordt het verslag van 22 juni definitief vastgesteld. 
 
‐ Knoerttoernooi en Kermisterrein aan de Biemeren 

Dorpsraad Wintelre heeft per brief een negatief advies verstuurd voor het plaatsen van een tent 
aan de Biemeren naar de gemeente. Ook de omwonende hebben een gelijke brief versturen naar 
de gemeente. Bezwaarschrift van Dorpsraad Wintelre is niet behandeld daar het is ingediend 
voordat het verzoek is ingediend. Bezwaarschrift is niet ontvankelijk verklaard door de gemeente. 
Dorpsraad Wintelre dient nu alsnog binnen zes weken te reageren indien men bezwaar heeft 
tegen de aanvraag. Dit bezwaar zal opnieuw worden ingediend. Men heeft geen rekening 
gehouden met ons advies gedaan in 2016 op verzoek van de gemeente. 

 
‐ Convenant Dorpsraad Wintelre, bespreken met de gemeente Eersel. Er komt nog een verzoek 

van de gemeente om deze te evalueren. 
 
‐ Werkgroep verkeer 

o In december is de brief over de Landsardseweg naar de gemeente Eindhoven verzonden. 
Inmiddels brief ontvangen van Defensie die ook een aantal punten in behandeling heeft 
genomen. De communicatie door de gemeente Eindhoven zal in het vervolg beter worden met 
Wintelre. In het vervolg zal er een betere afstemming zijn tussen gemeente Eindhoven en 
gemeente Eersel. Er is inmiddels ook een nieuwe brief door Dorpsraad Wintelre verstuurd aan 
defensie 

o Buurtschouw: Er is door Henk van der Heijden, Jan Smulders, Marcel van Hest, Karin van 
Esch en kinderen van de basisschool een buurtschouw gehouden op 10 juli jl. Mogelijke 
aanpassingen naar aanleiding van deze schouw zijn; Trottoirs aan de Willibrordusstraat zijn in 
slecht staat, verzoek tot herstraten. Kloosterstraat proberen om aan een zijde een breed 
trottoir te maken. Pastoor van der Heijdenstraat proberen om aan een zijde waar nog geen 
voetpad ligt er alsnog een te maken. Oversteek bij het Kempkesveld te verbeteren. Aanplant 
van de hagen bij de Groenstraat opnieuw bekijken. Bankje nabij de Rosdoek verplaatsen naar 
het kerkhof.  En nog andere zaken. Deze zijn in het verslag van de werkgroep opgenomen. 

o Er is een brief verstuurd naar de gemeente Veldhoven om de weg van de Biemeren naar de 
gemeente Veldhoven uit te voeren als een 60km weg. Deze is thans nog een 80km weg, 
terwijl de weg in Wintelre in de Biemeren al een 60km weg is. Dit verzoek is ingewilligd. 
Besluit is op 24-6-2017 gepubliceerd. 

o Fietspad tussen Wintelre en Vessem. Hier zijn vorig jaar lantaarnpalen verwijderd. Nu de 
jeugd van Wintelre in Vessem gaat voetballen zijn er weer extra lantaarnpalen gewenst om de 
veiligheid te verhogen. Er is door de dorpsraad een advies verstuurd naar de gemeente. 

o Fietspad Koemeer, de wens van Dorpsraad Wintelre is om een fietspad te maken langs de 
weg aan de Koemeer, hiertoe is een verzoek ingediend bij de gemeente. Het gras bij de 
bomen is al verwijderd, nu de rest nog.  

o Fietspad aan de Landsardseweg, er is vastgesteld dat deze in slechte staat is en nodig 
opgeknapt dient te worden. Er is inmiddels met een spuitbus aangegeven dat er 
werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. 

o Nog geen reactie op fietspadenplan van de gemeente. Er zal een verzoek worden gedaan om 
te laten weten hoe het er mee staat.  

 
‐ Werkgroep wonen 

o Koemeersdijk: Er is begin juni een aanvang gemaakt met het grondwerk en de boorpalen bij 
de 2e fase van het plan.  

o Er is op 14 juli overleg geweest met de gemeente en de woningbouwstichting. Er zijn geen 
toezeggingen gedaan door de gemeente. Er wordt door de Dorpsraad een nieuwe afspraak 
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gemaakt om dit opnieuw te bespreken met de gemeente en de woningbouwstichting. Er is nog 
ruimte voor ongeveer 20/25 woningen (derde fase Koemeersdijk). Er wordt opgemerkt dat het 
aantal woningen wat er in de gemeente Eersel gebouwd mag worden hier Wintelre geen 
evenredig deel van toebedeeld wordt. Het aantal inwoners per woning zakt nog steeds. Als er 
geen extra woningen gebouwd mogen worden in Wintelre dan gaat het aantal inwoners in 
Wintelre omlaag. 

o Hotel Das, omgevingsvergunning is gepubliceerd. Bouwhek is inmiddels geplaatst. Datum 
start werkzaamheden na de bouwvak.  

o Pastorie. De eigenaar heeft plannen om aanpassingen te maken aan de Pastorie. Dorpsraad 
Wintelre wil graag op de hoogte gehouden worden van deze plannen 

 
‐ Werkgroep recreatie 

o Geen ontwikkelingen voor nu te melden, de onderwerpen waar de werkgroep mee bezig is 
vergen veel tijd. Over het fietspad tussen het ouw en jong meer (tussen Vessem en Wintelre) 
is niets meer vernomen vanuit de gemeente.  

o Naamborden, werkgroep heeft overleg heemkunde. Locatie en namen doorgeven aan de 
gemeente. Gemeente heeft voornemen voor vergoeden van de kosten van de bordjes. 

o Oriënterende wandeling rolstoelpad heeft plaats gevonden op14 juli rondgang geweest om het 
Oude Meer. Voorstel door de werkgroep wordt niet als optimaal beschouwd. Alternatief plan is 
nu voorgesteld. De gemeente denkt dat het goedkeuring en de financiën vragen (te) veel werk 
is. 

o Ommetjes update is opgestart. Gedrukte versie laat nog even zich wachten. Digitale versie op 
internet wordt aangepast. 

o Digitale informatieborden. Bijeenkomst gehouden, nut wordt vooralsnog niet ingezien. 
Bestaande info voorzieningen voldoen. Verkeersveiligheid wordt er ook niet beter op. Als er 
één bord centraal geplaatst wordt in het dorp is het ook geen vervanging van het bestaande 
bord. De voorkeur is dat er geen bord komt, en als er toch een bord moet komen, dan in de 
buurt van de MFA en dat het ’s avonds na 10.00 uur automatisch wordt uitgeschakeld. Nu 
vooralsnog geen voornemen gemaakt door de gemeente raad, wordt na het zomerverlof weer 
opgepakt.Dit punt is van de agenda gehaald bij de gemeenteraad. Het is onduidelijk of er nog 
een nieuw voorstel komt. 

o Onderhoud speeltuinen. Er is een verzoek ingediend bij de gemeente om achterstallig 
onderhoud voor het speelterrein aan de Margrietlaan uit te voeren. Er is inmiddels gestart met 
deze werkzaamheden maar nog niet compleet uitgevoerd. Tevens is een verzoek gedaan om 
de afvoer van regenwater beter te regelen voor het speelterrein aan de Koemeer.  

o Overleg met de gemeente Veldhoven over de herinrichting, met Wendy van Kemenade. Er is 
al een kaart met definitieve herinrichting en er komt een kaart voor alle wandelroutes van de 
gemeente Veldhoven. Zaken met betrekking tot onderhoud behoord tot de taak van de 
gemeente. 

o Bosschuur, connecting forrest in verband met opening van de wifi bij de bosschuur heeft op 8 
juli plaatsgevonden. 

 
‐ Werkgroep zorg en welzijn 

o De werkgroep is benaderd door het Rode Kruis. Er is in mei 2016 een mevr. Clara Corstens 
aangesteld bij het Rode Kruis voor buurtgroepen in de Kempen. Zij wil groepen draaien om de 
zelfredzaamheid van kwetsbare mensen te verbeteren. Er schijnen al groepen te draaien in 
Eersel en Bergeijk. De werkgroep gaat met haar in gesprek.  

o De gemeente gaat ons helpen door middel van het aanstellen van een Dorpsondersteuner. 
Deze vorm van ondersteuning is al van toepassing in de Bergeijk en Vessem. De taak en de 
mogelijke inzet van de Dorpsondersteuner is nog niet helemaal duidelijk voor Dorpsraad 
Wintelre. De werkgroep is op dit moment de inzet van de Dorpsondersteuner aan het 
evalueren.  

o De Antennegroep – Geen nieuws. 
o Vluchtelingenhulp – Er is een bijeenkomst gehouden naar aanleiding van de huisvesting in 

Vessem. De situatie voor de statushouders in Wintelre is naar tevredenheid. Het contact met 
het I.S.D. is niet optimaal. Het vervoersprobleem voor de statushouders in Wintelre is 
opgelost. 

o Het aanpassen van de sociale kaart heeft aandacht.  
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‐ Subwerkgroep zorg & welzijn: Vliegveld 

o De Uitvoeringstafel is bijeen gekomen, wij mogen als omwonenden een reactie geven op die 
bijeenkomst. We hebben een brief gemaakt als reactie op deze bijeenkomst. Deze is 
verzonden naar Pieter van Geel, voorzitter van de Uitvoeringstafel. De brief meldt de volgende 
opmerkingen: 
1. Leefbaarheidsfonds: in dit fonds zit 880.000 euro. Het is niet duidelijk waaraan dit wordt 
besteed. In ieder geval niet aan het saneren of isoleren van woningen. Maar waar wordt het 
dan wel voor gebruikt? Aanpassingen dienen te vallen binnen de 20KE zone te vallen. Deze 
zone staat aangegeven binnen de tabel zoals vermeld in het verslag van de uitvoeringstafel. 
2. Rapportage evaluatie route 1B: ze hebben in deze evaluatie gekeken naar het aantal civiele 
vluchten, dat past binnen de MER dus dat houden ze aan. Maar ze moeten alle overlast 
meenemen van het vliegveld, dus ook de helikopters, het circuitvliegen e.d. Dat is destijds ook 
door staatssecretaris Mansveld toegezegd.  Ze komen met de oplossing dat ze de bocht 
ruimer zullen nemen, zoals het al die tijd gemoeten had.  
3. Innovatie: groen helpt niet tegen vliegtuiglawaai. Wat doet Eindhoven Airport zelf om te 
innoveren? Inzet van nieuwe vliegtuigen o.i.d.?  

o Op zaterdag 20 mei, is er een bijeenkomst over vliegveld na 2020 in Knegsels  geweest. 
Onderschrijving vlieghinder moet minder. Willen wij als Dorpsraad Wintelre dit actief 
ondersteunen? Oriëntatie hiervoor is nodig en zal besproken worden voor een algemeen 
standpunt tijdens de volgende vergadering. 

o Leefbaarheidsfonds, dit onderwerp dient besproken te worden tijdens de volgende 
vergadering. 

o Vervangend lid voor COVM hiervoor is geen vrijwilliger beschikbaar namens Dorpsraad 
Wintelre. 

o Er is op 13 juli een overleg geweest met het vliegveld over de evaluatie route 1B. Er een 
mondeling instructie naar de vliegers een instructie geweest om route 1B te vliegen. Vanaf 
oktober wordt deze route definitief toegepast. 

o Van Berkel, handhaving in relatie tot het handhaven van de 35 Ton welke in de vergunning 
staat. Openingstijden worden op dit moment nageleefd. Aanwezigheid van zandhopen komen 
niet overeen met het vergunde. Er zal gekeken worden naar de afgestorven bomen door Van 
Berkel. Dit geldt ook voor gier welke is aangetroffen in de grond, om deze te onderzoeken. Er 
heeft een gesprek plaatsgevonden over het verzoek tot handhaving met provincie, gemeente 
en ODZOB (Omgevingsdienst Zuidoost Brabant). 

o Van Berkel, groenstrook afscherming, dit gebied stond wel aangegeven in het voorstel van het 
voormalige bestemmingsplan, maar is klaarblijkelijk niet verwerkt in het definitieve plan. Dit 
wordt door de werkgroep nog verder uitgezocht. 

o Hoe gaan we in de toekomst om met toenemend overlast van het vliegveld. Wij ervaren dat de 
ondersteuning in deze door de gemeente Eersel minimaal is of niet zichtbaar is. 

o Zienswijze bestemmingsplan indiening vliegveld, hierop is door de Dorpsraad Wintelre 
gereageerd. 

o Brief versturen door de werkgroep richting het vliegveld in relatie tot route 1B. 
 
‐ Zorg en PR 

o Eersel voor Elkaar: het is lastig om collectief op te trekken aangezien we in Wintelre een eigen 
vrijwilligerssteunpunt hebben. Toch ging de werkgroep met Mariëlle in gesprek over een 
mogelijke samenwerking. Gesprek geweest op 11 april. Logo op de site van Eersel-voor-
elkaar van Dorpsraad Wintelre. Er kunnen ook mensen zijn die bijvoorbeeld liever 
vrijwilligerswerk verrichten buiten Wintelre, of mensen die liever een vrijwilliger ontvangen die 
niet uit Wintelre komt. Ook de sociale kaart zou besproken worden maar kwam niet meer aan 
bod. 

 
‐ Diversen 

o Buurtpreventie: Jan Luttikhold heeft alle buurten aangeschreven met de vraag of zij mee 
willen werken aan één groepsapp voor beheerders van de buurtpreventie-apps. Zodat er bij 
grotere zaken gemakkelijk contact kan worden gelegd tussen buurtschappen. Er wordt 
onderzocht of het mogelijk is om borden te plaatsen waarop vermeld wordt dat er aan 
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buurtpreventie wordt gedaan. Hierover is ook contact met de wijkagent en de 
veiligheidsambtenaar. 

o Burgerinitiatieven 2012 -2016 in Wintelre, hiervan is door de gemeente gevraagd om deze 
door ons in kaart te brengen. De reden waarom dit door ons in kaart gebracht dien te worden 
is niet duidelijk en zal daarom opgevraagd worden. 

o Filmvoorstelling ‘’Before the Flood”, deze film wordt vertoond tijdens onze jaarlijkse 
vergadering.  

o De gemeente heeft aan Dorpsraad Wintelre gevraagd om een voorstel te doen voor het 
plaatsen van een openbare elektrische laadpaal. Hiervoor heeft Wim Wilting zich gemeld om 
dit op te pakken. Locatie laadpaal nabij de kerk is het voornemen van Dorpsraad Wintelre. 

o Bloembak onderhoud, in Wintelre dient dit zelf uitgevoerd te worden. Dit in tegenstelling tot in 
Knegsel, waar de gemeente dit verzorgt. Wat zijn de plannen voor de toekomst?  

o Rode Kruis collecte. Het is steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden voor het collecteren. Er 
bestaat een mogelijkheid om je via één eenmalige aanmelding voor alle fondsen waaraan je 
wilt bijdragen te regelen. Henk van der Heijden gaat dit verder uitzoeken. Het blijkt dat Tonnie 
van Gestel dit wel wil mee oppakken. Er zal dan via de Dorpsraad Wintelre een mededeling 
komen in ’t Blaaike. 

 
‐ Rondvraag 

o Aangelag, verkoop van grond. Wat is hiervan de status en hoe is dit tot stand gekomen. 
Jeroen Weekers vraagt dit na. Opmerking is van 3 vergaderingen terug. Tot heden geen 
antwoord. 

o Er wordt gemeld dat de boom welke geplant is naar aanleiding van de honderdste verjaardag 
van dhr. Heijting water nodig heeft. Is inmiddels door de gemeente opgepakt. 

o Mars van der Bruggen, gaat als vrijwilliger beginnen als poppendokter bij de bosschuur. 
Hiervan komt ook een mededeling in ’t Blaaike. 

 
De notulist 
 
Dinsdag 19 september om 20.00 uur is de volgende vergadering, De Rosdoek.  
 


