Notulen vergadering Dorpsraad Wintelre – 23-01-2018
Aanwezig: Wim ten Boske, Kees Dankers, Karin van Esch, Henk van der Heijden, Jan
Heuveling, Ineke Neggers, Guido Schenning, Henk Bartels
Bezoeker – Toon van der Heijden
Afwezig met kennisgeving: Anny van Asten, Wim Wilting, Piet Coppelmans, Henk van
Ham, Jan Luttikhold, Jan Kruit, Lobke Kapteijns, Marja Geven.
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Opening door de voorzitter.
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Verslag vergadering 18-12-2017
Het verslag van vergadering 18-12-2017 wordt definitief vastgesteld.
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Bestuur Dorpsraad.
Vacatures dorpsraad:
Vacatures blijven openstaan. In 2018 actief de buurtbesturen benaderen
om te streven naar nieuwe leden vanuit elke buurt. De rol van een
Dorpsraad kan bij een mogelijke herindeling tot Kempengemeente een
belangrijkere rol krijgen. Hoe krijgen we inwoners enthousiast? Is een
presentatie over de rol van een Dorpsraad tijdens een jaarvergadering van
de Basisschool een idee. Voorgesteld wordt om aan Lobke te vragen om
een presentatie op te zetten (PowerPoint o.i.d.). Hierover zal contact
worden opgenomen met de Basisschool.
Actie alle DW leden / werkgroep PR
Informatie Dorpsraad Wintelre:
Nog uit werken een nieuwe opzet van inkomende mail en de verspreiding
hiervan. Jan Luttikhold zal dit gaan opnemen.
Actie Jan Luttikhold.
Notuleren:
De opzet om het conceptverslag naar de leden toe te sturen voor opaanmerkingen is goed bevallen.
Begroting 2018:
Karin heeft een concept begroting 2018 opgesteld. Uitgaven en inkomsten
zijn nagenoeg gelijk aan 2017. Zoals in 2017 is er voor 2018 een bijdrage
uit de reserve noodzakelijk (en de bodem is nu in zicht!). Voorgesteld
wordt om aan gemeente Eersel voor de ‘bijkomende kosten’ een financiële
(extra) bijdrage te vragen. Een extra bijdrage kan zijn voor kosten van de
diverse contributies / adviezen – enquête / ontmoetingsavond / onderhoud
bloembakken / jaarvergadering / overleg B&W. Het voorstel bepreken met
Jeroen Weekers.
Actie Jan Heuveling en Karin van Esch
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Convenant gemeente Eersel – Dorpsraden
Het college van B&W wil het (aangepaste) convenant met Dorpsraad Wintelre
bespreken. Datum 15 maart 2018, 19.30 uur Rosdoek. Voor de toekomst dient
een Dorpsraad een belangrijkere rol te krijgen als vertegenwoordiger van het
dorp. Gevraagd en/ ongevraagd advies dient door het college serieus te worden
behandeld. Om goed voorbereid te zijn voor dit overleg is het noodzakelijk dat het
(aangepaste) convenant wordt toegestuurd.
Actie: Jeroen Weekers / Jan Heuveling
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A) werkgroep Verkeer:
Henk van der Heijden heeft van het overleg 19 december 2017 een verslag
opgesteld. Het verslag van dit overleg is als bijlage bijgevoegd.
Naar aanleiding van dit opgestelde verslag van Henk is de algemene indruk dat in
de samenwerking met de gemeente Eersel enige verbetering wenselijk is. Door
een andere positieve houding en redeneren vanuit ‘wat kan wel’ i.p.v. ‘dat kan
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niet’ kunnen er mogelijk andere oplossingen bedacht worden. Dorpsraad Wintelre
begrijpt dat voor gevraagde maatregelen ook budget nodig is. Soms is het
probleem dat vanuit de gemeenteraad bezuinigingsmaatregelen worden opgelegd
en tegelijkertijd wil een gemeenteraad ook maatregelen om de leefbaarheid in de
dorpen te verbeteren.
Wat betreft de geplaatste laadpalen: de parkeerplaatsen zijn alleen bestemd
tijdens het laden van een auto. Niet laden betekent ook niet parkeren. Doordat
het gebruik momenteel zeer laag is staan deze 2 parkeerplaatsen langdurig leeg.
Voorstel is om voorlopig één parkeerplaats aan te duiden voor het opladen.
B) werkgroep Wonen:
Uitbreidingen: De samenwerking met gemeente Eersel om de laatste fases van
Koemeersdijk uit te kunnen voeren verlopen uiterst moeizaam. Gemeente Eersel
geen plannen om Koemeersdijk verder uit te breiden, en stelt voor om een nieuw
overleg te houden over 6 maanden. Terwijl de woningen van Koemeersdijk fase 2
nagenoeg allemaal zijn verkocht. Opmerking voor Koemeersdijk fase 2 is dat het
vooral woningen zijn voor jonge mensen en weinig tot niets voor ouderen. Andere
uitbreidingen (inbreiding) bij Van Knegsel / garage Van Loon zijn (veel) te duur.
Ook uitbreiding bij Aangelag is niet mogelijk dit t.g.v. ligging buiten bebouwde
kom! Kortom er wordt te weinig gebouwd in Wintelre voor de komende jaren. Ook
is het onduidelijk wat de reden is dat Eersel (veel) minder woningen mag bouwen
t.o.v. de andere Kempengemeenten. Overleg met gemeente Eersel blijft
noodzakelijk.
Actie Dorpsraad Wintelre 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.
Aandachtspunt is dat werkgroep Verkeer en werkgroep Recreatie elkaar
informeren over de stand van zaken.
Actie gemeente Eersel
Ruilverkaveling: Achterstallig onderhoud zoals maaien bermen en paden.
Actie gemeente Eersel
Zandpadnaambordjes:
Het Kadaster heeft aan de Heemkundekring advies gevraagd over buurtschap
namen, zoals Vismarkt en Looykesbos. Met Marcel van Hest en Ad de Voogd
(Heemkundekring) is gesproken over straatnamen. In goed overleg en
samenspraak is er een lijst van straatnamen en overzichtskaart opgesteld. Deze
lijst met overzichtskaart zal in het overleg van 22 februari met gemeente Eersel
worden besproken. Bij dit overleg zullen Marcel / Ad / Piet en Jan H. aanwezig
zijn.
Speelterreinen:
Rondgang met toezichthouder moet nog worden besproken.
Actie van de gemeente
Wegenlegger:
Afspraak maken om inzage van de wegenlegger.
Actie: Piet Coppelmans
Kerst in Wintelre:
Het ingediende bezwaar is ongegrond verklaard, de leges worden/zijn betaald.
Voorgesteld wordt om een verzoek in te dienen om deze kosten via de jaarlijkse
bijdrage terug te vragen. Hoe e.e.a. in te vullen voor Kerst 2018? Met Wim Wilting
overleggen, alternatieven zoeken en/ of groter aanpakken?
Goede doelen week:
Er wordt gewerkt om een landelijke (digitale) collecte op te zetten. Voordeel is dat
er geen contant geld in omloop is. Het betreft de landelijke goede doelen, geen
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plaatselijk doelen. Voor elk dorp zal er een aanspreekpunt komen. Dit is een
initiatief vanuit Steensel en het bestrijkt de gehele gemeente Eersel.
D) werkgroep Zorg en Welzijn:
Vrijwilligerssteunpunt:
Er zijn geen ‘meldingen’ van de Antennegroep.
Dagbesteding:
Het ‘loopt’ steeds beter, inmiddels 11-13 personen die gebruikt maken van de
dagbesteding. Ook het aantal vrijwilligers is uitgebreid. Goede ontwikkeling.
Bibliotheek:
Er wordt goed gebruik van gemaakt.
E) subwerkgroep Zorg & Welzijn: Vliegveld
Evaluatie route 1b:
Tot op heden geen reactie van dhr. Pieter van Geel. De keuze van route 1b blijft
voor Dorpsraad Wintelre onacceptabel.
Toekomst vanaf 2020:
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.
Helikopter- , defensievluchten en proefdraaiplaats:
Het ingediende bezwaar van de Dorpsraad is tot op heden niet afgehandeld.
Proefdraaiplaats is eind 2019 gereed. Wat de reden is dat dit zo lang duurt weten
wij nog niet! Wel worden t.g.v. de nieuwe geluidszonering een aantal woningen
aan de Landsardseweg en nabij de kruising Scherpenering / Bijsterveld van
bepaalde isolatiemaatregelen voorzien. We vragende status na bij Defensie.
Van Berkel:
Gemeente Eersel gaat niet over tot handhaven eis van landschappelijke inpassing.
De redenen zijn niet duidelijk. Voor Dorpsraad Wintelre is dit onbegrijpelijk en niet
uitlegbaar. Wel is er overleg (gepland) tussen Van Berkel / Defensie en gemeente
Eersel m.b.t. landschappelijke inpassing. Dorpsraad wil daar ook graag bij zijn,
maar is hiervoor (nog) niet uitgenodigd.
Verder is er een milieuvergunning goedgekeurd voor aders Scherpenering 27. Het
betreft de áardappelloods op dat adres, langs het terrein Van Berkel.
F) werkgroep PR:
‐ Update website ‘socialekaarteersel’ moet nog worden uitgevoerd. Het blijft
helaas onduidelijk ‘wie-wat aanlevert en wie het beheert. 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. Contactpersoon namens Wintelre zal dit doorgeven
aan het GOW. De 'sociale kaart' van Wintelre zal door Piet actueel worden
gehouden. Contactpersonen voor deze 'sociale kaart' is Ineke Neggers.
Actie Piet/Ineke
‐ 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.
Chemokar is ‘afgeschaft’ t.g.v. weinig belangstelling en geen budget!
Dorpsraad Wintelre heeft verzoek ingediend om deze te behouden. Nog
geen bericht terug!
Vragenlijst van dhr. Van Alebeek: geen actie van Dorpsraad Wintelre.
Voor het overleg met B&W 15 maart 19.30 u. wordt besproken:
* (aangepaste) convenant;
* Kerstboom (vergunning / leges);
* Standpunt college over route 1b en verdere uitbreiding E.A.
* Situatie m.b.t. landschappelijke inpassing Van Berkel
*
……….(aanvullen)
Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018;

7.

Rondvraag
De grondwal bij firma Daas in de Groenstraat wordt opgeruimd en deze
vrijgekomen grondstrook is / wordt niet aangeplant. In hoeverre is
aanplant verplicht en welke actie mogen we van gemeente Eersel
verwachten? Agendapunt voor overleg met B&W 15 maart?

8.

Volgende vergadering maandag 21 februari 2018 in de Rosdoek 20.00 uur.

9.

Sluiting.

De notulist
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