Notulen vergadering Dorpsraad Wintelre – 18-12-2017
Aanwezig: Anny van asten, Henk Bartels, Piet Coppelmans, Kees Dankers, Karin van
Esch, Henk van Ham, Henk van der Heijden, Jan Heuveling, Jan Luttikhold, Wim Wilting,
Bezoeker – Toon van der Heijden
Afwezig met kennisgeving: Jan Kruit, Lobke Kapteijns, Wim ten Boske, Marja Geven.
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Opening door de voorzitter.
Voorzitter bedankt Piet voor zijn rol als voorzitter van de vorige vergadering.
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Verslag vergadering 23-11-2017
o Correcties werden doorgevoerd in de definitieve versie
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Bestuur Dorpsraad.
Vacatures dorpsraad: Het invullen van de vacature voorzitter Dorpsraad
blijft een lastige opgave. Mogelijke kandidaten ‘vrezen’ de hoeveelheid
werk, mail berichten, en vervolgens de verplichting overal van op de
hoogte te ‘moeten’ zijn. Het is echter wel verstandig/ noodzakelijk om
‘taken’ van Jan gedeeltelijk te gaan over nemen. Dit is overigens ook van
toepassing voor de werkzaamheden van Henk van der Heijden. In de
komende vergaderingen van 2018 dit proberen vorm te geven. Om meer
betrokkenheid van de inwoners te creëren wordt voorgesteld dat de
dorpsraad actief de buurtverenigingen gaat ‘opzoeken’. Een dorpsraad
functioneert immers het meest optimaal als er van elke buurt een of
meerdere personen bij de Dorpsraad Wintelre betrokken zijn. Anny van
Asten zal dit coördineren en er mede voor zorgen dat elk buurtbestuur
benaderd wordt en vragen om bij een buurtvergadering het ‘nut en
noodzaak’ van een Dorpsraad te mogen toelichten.
Actie alle DW leden
Informatie Dorpsraad Wintelre: Inkomende mail en de verspreiding
hiervan. Het contact via dorpsraadwintelre@gmail.com en het beheer is in
de vergadering van 23-11 besproken. Jan Luttikhold heeft toegezegd dit op
te nemen, en dient nog worden uitgevoerd. Nog af te spreken hoe dit het
beste georganiseerd kan worden door Jan.
Actie Jan Luttikhold.
Notuleren: Wim heeft in 2017 de verslagen van de vergaderingen gemaakt.
Wim, bedankt hiervoor. Voor 2018 zal Henk Bartels dit doen.
Voorgesteld wordt om het conceptverslagen naar de leden toe te sturen ter
controle. Op- en aanmerkingen terugsturen, zodat het conceptverslag
wordt aangepast. Het ‘definitieve’ verslag kan dan worden vastgesteld in
de (volgende) vergadering.
Begroting 2018: T.b.v. het opstellen van een begroting 2018 graag vóór 17
januari 2018 geschatte kosten/ inkomsten doorgeven aan Karin. Ook als er
geen kosten/inkomsten zijn!
Actie alle DW leden (per werkgroep)
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Convenant gemeente Eersel – Dorpsraden
Het college van B&W wil het convenant met de dorpsraden bespreken. In
tegenstelling tot het bericht dat het convenant ongewijzigd zou blijven, zijn er
door het college enkele aanpassingen aangebracht. Dorpsraad Wintelre heeft het
‘gevoel’ dat het convenant niet omschrijft hoe een Dorpsraad functioneert. Een
convenant dient de invloed van een Dorpsraad namelijk niet te beperken, eerder
hun kennis en ervaring benutten. Het college zou een dorpsraad als
vertegenwoordiger van hun dorp dienen te beschouwen. Aan Jeroen Weekers zal
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worden gevraagd om het concept convenant vóór overleg met het college toe te
sturen.
Voorgesteld wordt de bijeenkomst met het college te plannen op
15 maart
2018
1e voorkeur
08 maart
2018
2e voorkeur
22 februari
2018
3e voorkeur
Actie: Jan Heuveling
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A) werkgroep Verkeer:
Buurtschouw: Overleg met gemeente Eersel 19 december 2017.
Wildrooster: Ontwerp van gemeente Eersel, zoals aanbrengen versmalling en
drempels ter plaatse van het wildrooster, blijft ongewijzigd. Dorpsraad Wintelre
verwacht helaas dat deze aanpassingen het probleem van geluidsoverlast niet zal
verminderen.
Midden geleider Slikdijk: Dorpsraad Wintelre heeft aan gemeente Eersel gevraagd
om het bebouwde kombord te verplaatsen, inclusief de middengeleider, verder
richting Slikdijk. Volgens de nieuwe bewoner aan de slikdijk wordt de
middengeleider echter verlaagd t.b.v. van de geplande inrit van de
nieuwbouwwoning. Jammer dat gemeente Eersel dit niet heeft gecommuniceerd
met de Dorpsraad Wintelre.
Openbare verlichting: Aangebrachte (fietspad)verlichting tussen Wintelre –
Vessem bubeko (buiten bebouwde kom) is minimaal. Afspraak met v.v. DEES en
v.v. Vessem om de winter af te wachten. Aan de hand van hun bevindingen dit
‘probleem’ in het voorjaar opnieuw bespreken. Ook is het verzoek om de
fietspadverlichting op ‘nachtverlichting’ te zetten, zodat deze ook in de donkere
maanden ’s morgens vroeg ook verlichting geven om zo het sociaal onveilige
gevoel te verminderen.
Actie gemeente Eersel
Wegbeheer openbare gebied
Fietspaden: Er wordt geconstateerd dat fietspaden (met name
elementenverharding) t.g.v. wortelopgroei in slechte staat zijn. Ook zou
het beter zijn als aanliggende fietspaden beter worden aangegeven, om
automobilisten te ‘waarschuwen’. Wat is de stand van zaken omtrent het
Fietspadenbeleid gemeente Eersel, opgesteld door Accent adviseurs?
Navraag doen bij Jeroen Weekers?
Voetpaden: Eén actiepunt van de buurtschouw is inmiddels uitgevoerd, het
voetpad in de Pastoor Van der Heijdenstraat is aangelegd. Helaas wordt het
door aanwonenden veelvuldig gebruikt als parkeerplaats en is ter plaatse
van de aanwezige bomen het voetpad erg smal (niet rolstoel toegankelijk).
Verder wordt (opnieuw) geconstateerd dat (ook) de voetpaden van matige
kwaliteit zijn, o.a. ten gevolge van wortelopgroei en (te) smal. Voor
gebruikers met een rolstoel/ rollator is het onvoldoende.
Rijbanen: Rijbaan (bocht) Willibrordusstraat – Kekkeneind wordt steeds
slechter en gevaarlijk. Wat is het plan van gemeente Eersel om alle
kruisingen BIBEKO (binnen bebouwde kom) gelijkwaardig te maken.
Kruising Biemeren – Molenweg is nog niet aangepast! Wat is het
meerjarenplan onderhoud wegen (fietspad en voetpaden) van de gemeente
Eersel?
Actie gemeente Eersel
Elektrische laadpalen: Nabij het informatiebord bij de kerk is de oplaadpaal (met 2
oplaadpunten) geplaatst, inclusief een verkeersbord. Het is wel jammer dat er
hiervoor i.p.v. één parkeerplaats, twee parkeerplaatsen zijn gereserveerd voor
elektrisch laden, terwijl het gebruik minimaal is. Het aantal parkeerplaatsen nabij
de kerk is al minimaal. Kan dit worden teruggebracht naar één parkeerplaats?
Actie gemeente Eersel
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Parkeervoorzieningen: Parkeerplaats bij de Rosdoek (langs sportzaal) beter
aangeven middels bewegwijzering. Ook onderzoeken of er extra parkeerplaatsen
rondom het dorpsplein aangelegd kunnen worden.
Actie gemeente Eersel
Groenvoorzieningen: Bij de kruising Willibrordusstraat – Groenstraat ontbreekt
een haag tussen rijbaan en voetpad. Volgens Dorpsraad Wintelre is het
ondergrond van zeer slechte kwaliteit en dient bij nieuwe aanplant te worden
verwijderd. Ook is het onduidelijk wat het maaibeleid is van gemeente Eersel, dit
met name bij de wandel- en fietspaden buiten de bebouwde kom. Verder blijft het
onderhoud bloembakken bij de Rosdoek een discussiepunt. Als de Rosdoek deze
moet onderhouden dient er ook extra budget te komen van de gemeente Eersel.
Actie gemeente Eersel
B) werkgroep Wonen:
Uitbreidingen: In samenspraak met gemeente Eersel 3e fase Koemeersdijk
bespreken. Uitbreiding Koemeersdijk 3e fase (20-25 woningen) kan volgens
Dorpsraad Wintelre vanaf 2018/2019 in uitvoering. Wordt het voetpad
Koemeersdijk-Mostheuvel aangelegd, de ruimte is er, en stand van zaken aanleg
fietspad Koemeersdijk-Oirschotsedijk (De Hut)? Zijn uitbreiding op het einde
Akkerweg en/of achter Bluumkesbuurt bespreekbaar? Andere mogelijkheden zoals
verhuizen naar bijvoorbeeld Veldhoven/ Eindhoven wordt steeds moeilijker
(duurdere woningen en bouwgrond). Eersel heeft t.o.v. andere Kempengemeente
(veel) meer ouderen en er dient dan ook (meer) gebouwd te worden voor
jongeren. Het is dan ook onverklaarbaar dat gemeente Eersel, t.o.v. andere
Kempengemeenten, veel minder woningen mag bouwen. Het is belangrijk dat we
onderzoeken wat we over bv 10 jaar nodig hebben. Kan een enquête, om de
woonbehoefte in beeld te brengen, uitkomst bieden?
Actie DW i.s.m. gemeente Eersel
C) werkgroep Recreatie
Toegankelijk Ommetje (rolstoelpad): Naar aanleiding van verzoeken van
Dorpsraad Wintelre, aanleg rolstoelpad rondom het Ouw meer, zoekt gemeente
Eersel naar de (financiële) mogelijkheden. Nog geen bericht ontvangen.
Actie gemeente Eersel
Ruilverkaveling: Tot op heden is de grootste ergernis het achterstallig onderhoud
zoals maaien bermen en paden.
Actie gemeente Eersel
Zandpadnaambordjes: Marcel van Hest (Heemkundekring) heeft bij de gemeente
verzocht om twee nieuwe namen toe te voegen. De gemeente verwijst hem naar
Dorpsraad Wintelre omdat men daar op de hoogte is van onze activiteiten.
Uiteindelijk zullen de voorstellen toch via de Heemkundekring naar de gemeente
gaan, maar men zou het initiatief aan de Dorpsraad laten werd eerder
afgesproken.
Dorpsraad Wintelre zal dit bespreken met de gemeente op 19 december. En
omdat er nog meer namen in het vat zitten zal men voorstellen om later alles in
een keer aan te bieden. Afhankelijk van het overleg met de gemeente zal
gehandeld worden in delen of alles ineens. De genoemde namen zijn Vismarkt en
Looikesbospad.
Speelterreinen: Het onderhoud (en afvoer regenwater) van de speelterreinen tot
op heden niet opgelost. Wel wordt er structureel het gras gemaaid, echter het
onkruid (tussen beplanting) weer niet. Dorpsraad Wintelre stelt voor een
rondgang met de toezichthouder om dit te bespreken.
Actie van de gemeente
Wegenlegger: Afspraak maken om inzage van de wegenlegger. Dit moet toch
mogelijk zijn?
Kerst in Wintelre: Kerstboom is geplaatst, waarvoor wel een vergunning moest
worden gevraagd. Jammer dat niet vóóraf was verteld dat de legeskosten
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bijna € 200,- (voor een periode van 5 jaar) bedragen. Dorpsraad Wintelre heeft
bezwaar ingediend tegen de hoogte van de leges. Mogelijk dat gemeente Eersel
via een eenmalige bijdrage dit bedrag bij de jaarlijkse subsidie kan ‘vergoeden’.
De kerstboom is immers voor de gehele bevolking van Wintelre en we hebben
inmiddels veel positieve reacties van de bewoners mogen ontvangen.
Actie gemeente
D) werkgroep Zorg en Welzijn:
Vrijwilligerssteunpunt: Er zijn geen ‘meldingen’ van de Antennegroep.
Dagbesteding: Doordat het steeds beter wordt bezocht, is er ook vraag naar extra
vrijwilligers.
Bibliotheek: Er wordt goed gebruik van gemaakt.
E) subwerkgroep Zorg & Welzijn: Vliegveld
Evaluatie route 1b: Het verslag van het overleg 17-11-2017 heeft dhr. Van Geel
toegestuurd. Dorpsraad Wintelre heeft zijn reactie/ aanpassingen op dit verslag
naar dhr. Van Geel toegestuurd. Afwachten hoe hierop zal worden gereageerd.
Dorpsraad Wintelre blijft van mening dat route 1b voor Wintelre onacceptabel is.
Toekomst vanaf 2020: Er worden momenteel gesprekken gevoerd met de
besturen van omliggende gemeenten. Omwonenden en andere verenigingen zijn
daar niet bij betrokken. Jammer, op deze manier worden er nu onomkeerbare
besluiten genomen. Dorpsraad Wintelre vraagt zich af wat het standpunt is van
gemeente Eersel, inzake de toename van geluidsoverlast en luchtvervuiling?
Leefbaarheidsfonds: Dorpsraad Wintelre heeft een verzoek ingediend voor een
busverbinding Wintelre richting Eindhoven Airport. Deze verbinding sluit aan op de
busverbinding richting Best en/of Eindhoven. Nog geen reactie ontvangen. We
moeten er wel voor waken dat een dergelijke busverbinding in voorkomend geval
niet gaat leiden tot parkeeroverlast in Wintelre door vliegtuigpassagiers.
Van Berkel: Op de bijeenkomst van 5 december is de conclusie van Dorpsraad
Wintelre, dat gemeente Eersel de volgens het bestemmingsplan gestelde eis
landschappelijke inpassing mogelijk NIET gaat of kan eisen. De reden is dat dit
zou conflicteren met de absolute eis van Defensie om de vogelaantrekkende
werking te minimaliseren! Dit staat echter ‘haaks’ op het besluit van de
gemeenteraad bij het vaststellen van het desbetreffende bestemmingsplan,
waarbij een goede landschappelijke inpassing immers een van de belangrijkste
voorwaarden was van de gemeenteraad. Er wordt nu door van Berkel gedacht aan
het planten van alleen zuurbessen struiken op de afschermende zandwal van 2.5
meter hoogte. Volgens Dorpsraad Wintelre (en overigens ook volgens Monique
Claassens van de gemeente Eersel) is dat niet wat zou moeten worden verstaan
onder een goede landschappelijke inpassing. Er komt nog een vervolggesprek met
Van Berkel – gemeente Eersel – Defensie. Of dit gesprek met / zonder Dorpsraad
Wintelre plaatsvindt is (nog) niet helemaal duidelijk.
F) werkgroep PR:
Update website ‘socialekaarteersel’ moet nog worden uitgevoerd. Het blijft
helaas onduidelijk ‘wie-wat aanlevert en wie beheert het? Dorpsraad
Wintelre stelt voor dat er een link op de website ‘socialekaarteersel’ komt
die naar de website Dorpsraad Wintelre leidt. De ‘sociale kaart’ van
Wintelre zal door Piet actueel worden gehouden. Bijvoorbeeld het duo
fietsen dient op de sociale kaart te worden vermeld. Daarbij is het van
belang om door te geven wie de contactpersonen zijn namens de
werkgroep Zorg en Welzijn van Dorpsraad Wintelre. Dit zal met Mariëlle
en/of het GOW worden bespreken.
Actie Piet/ Jan Kruit
Aanleveren tekst voor publicatie: Let op om tijdig (concept) teksten voor
publicatie toe te sturen.
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6.

Diversen:
Ten behoeve van verbeteren leefbaarheid heeft de Coöperatieve Rabobank
een (financiële) fonds ter beschikking. Voor een idee/ plan is maximaal
€ 7500,- beschikbaar. Je kunt je idee/ plan indienen bij de Rabobank.
Verzoek is om dit bij de buurtverenigingen kenbaar te maken.
Actie: alle dorpsraadleden informeren hun eigen buurtvereniging.
Gemeente Eersel heeft een financiële bijdrage van € 400,- gedaan voor de
jaarlijks ontmoetingsavond. Dorpsraad Wintelre bedankt gemeente Eersel.
Nieuwjaarreceptie gemeente Eersel
8 januari 2018, 17.30 – 19.30 uur gemeentehuis Eersel
Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018
Slipjacht 10 februari in de bossen van Wintelre en Vessem.
Bij gemeente Eersel is een ‘juridisch loket’ aanwezig.
Planning vergaderdata 2018. Piet plaatst dit in ’t Blaaike.
Chemokar is ‘afgeschaft’ t.g.v. weinig belangstelling en geen budget!
Volgens Dorpsraad Wintelre zal hierdoor (helaas) chemisch afval in de
afvalcontainer zal verdwijnen en heeft bezwaar gemaakt tegen het einde
van de chemokar.

7.

Rondvraag
Door wegomleidingen t.g.v. uitvoering werkzaamheden zoals bv
Zandoerleseweg in Zandoerle (gemeente Veldhoven) worden de bermen in
de Groenstraat en Veneind zwaar beschadigd, met als gevolg gevaarlijke
gaten langs de weg.
Actie gemeente Eersel
De winnaar van de quiz film Before the Flood was Sjaak Akkermans.
Toekomst Wintelre bij mogelijke herindeling Kempengemeenten? Hoe
kunnen we als dorp onze keuzes kenbaar maken? Een soortgelijke
bijeenkomst zoals Casteren heeft georganiseerd zou hieraan kunnen
bijdragen.
Actie: Henk van der Heijden vraagt informatie bij de organisator
van Casteren

8.

Volgende vergadering dinsdag 23 januari 2018 in de Rosdoek 20.00 uur.

9.

Sluiting.

De notulist
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