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Notulen vergadering Dorpsraad Wintelre – 22-03-2018  
 
Aanwezig: Piet Coppelmans, Kees Dankers, Karin van Esch, Henk van Ham, Henk van 
der Heijden, Jan Luttikhold, Wim Wilting, Henk Bartels,  
Bezoeker – Dinie Schennink en journalist Ad Adriaans  
Afwezig met kennisgeving: Annie van Asten, Jan Heuveling en Jan Kruit 
 

1. Opening door de voorzitter (Henk van der Heijden). 

2 Verslag vergadering 21-02-2018 
Het verslag van vergadering 21-02-2018 wordt na kleine aanpassingen definitief 
vastgesteld en gepubliceerd op het web. 
 

3 Bestuur Dorpsraad. 
- Vacatures dorpsraad:  

Bij een (mogelijke) toekomstige herindeling tot Kempengemeente is door 
diverse politiek partijen al benoemd, dat de rol/ taak van een dorpsraad 
belangrijk zal zijn/ belangrijker zal worden. Om de bezetting van de 
dorpsraad te continueren met een vertegenwoordiging van elke buurt is het 
belangrijk dat buurt(besturen) weten wat we doen. Het promoten van de 
dorpsraad kan daarin een rol spelen. Karin, Wim, en Henk hebben hun 
buurt inmiddels benaderd, en deze vinden het een goed idee dat de 
Dorpsraad een presentatie wil geven. Annie zal de overige buurten 
benaderen en informeren.  
Afgesproken wordt dat we de ‘presentatie’, zoals is voorgelegd aan het 
overleg met het college van B&W, als leidraad willen gebruiken. Piet zal 
i.s.m. Annie deze presentatie ‘buurtvriendelijk’ aanpassen en er een mooie 
beknopte versie, met bijhorende foto’s, van maken. Bij de presentatie kan 
Wim (als nodig) zorgen voor een beamer en scherm. 

  Actie Annie en Piet 
- Informatie Dorpsraad Wintelre:  

Jan Luttikhold gaat de inkomende en uitgaande mail van “Dorpsraad 
Wintelre’ beheren en verspreiden. Wim heeft inmiddels het emailadres 
aangepast en zorgt ervoor dat berichten naar ‘Leefbaar Wintelre’ een 
terugmelding krijgen dat het bericht wordt doorgestuurd naar ‘Dorpsraad 
Wintelre’, en dat het oude adres na 31-12-2018 komt te vervallen. 
Actie Wim 

 
4 Convenant gemeente Eersel – Dorpsraden 
 Overleg met college B&W is goed verlopen. Het (concept) verslag (op te stellen 

door Jeroen Weekers) is nog niet ontvangen. Zodra dit is ontvangen en 
rondgestuurd, op- en/of aanmerkingen toesturen naar Jan H. 
Gelet op de verkiezingsuitslag is de dorpsraad benieuwd wie er in het nieuwe 
college terugkomt. Een overleg met het nieuwe college z.s.m. organiseren. 
Ook is het van belang dat de Dorpsraden (meer) met elkaar gaan samenwerken. 
Hoe is nog niet duidelijk! 

 
5 A) werkgroep Verkeer:  

- Verlichting: fietspad naar Vessem s-morgens vanaf 07.00 uur voor de 
schooljeugd is ingevoerd. Komende winter dus licht op het fietspad naar 
Vessem en terug. 

-  Slijkdijk: werkzaamheden zijn gestart en worden medio eind maart 
afgerond. 

- Den Draai: werkzaamheden staan gepland voor 3 t/m 10 (13) april.  
Omleidingsroutes zijn bekend. 

 - Wildrooster Oostelbeersedijk: zal door gemeente Eersel worden aangepast. 
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B) werkgroep Wonen: 

Er is een overleg gepland, 19 april, om samen met de omliggende 
gemeenten (Bergeijk, Bladel, Reusel De Mierden, Eersel) het 
woningcontinent te bespreken.  
Om dit overleg goed voor te bereiden zal de WG Wonen een ‘strategie’ 
bespreken van 'hoe/ wie/ wat’ onze woonwensen zijn voor Wintelre.  
Er dient ook aandacht te blijven voor de laatste fase van Koemeersdijk en 
ook een nadruk op huurwoningen.  Bouwen in de kom geeft volgens ons 
weinig tot geen mogelijkheden. Wat betreft de Pastorie: kaders zijn 
aangegeven men wacht op initiatief van de ondernemer. 
Actie Jan Heuveling 

C) werkgroep Recreatie 
Toegankelijk Ommetje (rolstoelpad): Dorpsraad Wintelre blijft van mening 
dat zo’n (half verhard) pad ook in een Natura 2000 gebied mag worden 
aangelegd. Laat gemeente Eersel dan aantonen waarom het niet kan. 
Actie gemeente Eersel 
Presentatie Ouw Meer 
Nog geen duidelijkheid over een presentatie Ouw Meer en mogelijk een 
rondwandeling voor geïnteresseerden. Piet/ Jan H nemen contact op met 
Willem Aarts. 
Actie Piet/ Jan H 

  Zandpadnaambordjes:  
De gepresenteerde lijst straatnamen zandpalen is door wethouder 
Thönissen enthousiast ontvangen als een goede burgerparticipatie. Piet zal 
i.s.m. Heemkundekring het plan verder uitwerken en het ‘voorstelplan’ op 
de website plaatsen. Het presenteren van deze straatnamen zou samen 
met de (nog te organiseren) presentatie Ouw Meer kunnen plaatsvinden. 
Gemeente Eersel zorgt voor het budget voor aanschaf straatnaamborden. 
Speelterreinen:  
Het probleem van wateroverlast blijft aanwezig. In het overleg met het 
college, heeft de burgemeester het advies gegeven om het terrein opnieuw 
te laten spitten tot 2,5 m diepte! De gemeente gaat nu actie ondernemen.  
Actie gemeente Eersel 
Wegenlegger:  
Wegenlegger ligt ter inzage! Piet zal contact opnemen met Jeroen 
Weekers, en vragen of deze ook digitaal ter inzage ligt, en eventueel met 
Jan Smulders. Belangrijk is om te controleren of alle afspraken (onderhoud 
en beheer) van de aangelegde ‘ommetjes’ in de wegenlegger zijn 
opgenomen. Zodra de staatnamen van de zandpaden definitief zijn, dienen 
deze in de wegenlegger te worden opgenomen. 
Kerst in Wintelre: 
Het plaatsen van kerstverlichting (ledverlichting) in de boom nabij de kapel 
zal mogelijk kunnen worden met de bijdrage van het jubileum van De Wit 
van Loon. De vaste elektra aansluiting kan dan vanuit de kapel worden 
gerealiseerd. Door het (blijven) zoeken naar meerdere financiële fondsen 
kan hopelijk een nog mooiere verlichting worden geplaatst.  
Actie Wim Wilting 

D) werkgroep Zorg en Welzijn:  
Vrijwilligerssteunpunt:  
Er zijn geen ‘meldingen’ van de Antennegroep.  
Dagbesteding:  
Geen mededelingen 
Bibliotheek:  
16 april is er een thema-avond: natuurfilm 
Repair-cafe:  
Geen mededelingen 
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Kempkeshof: 
Geen mededelingen 
Sociale kaart Wintelre: 
Verzoek van de werkgroep PR is dat Jan Kruit met Mariëlle afstemt dat 
onze informatie (sociale kaart Wintelre) op de juiste manier op de website 
‘Eersel voor elkaar’ komt te staan, dit zou mogelijk kunnen worden met bv 
een link naar elkaars website. 
Actie Jan Kruit 
 

E) sub werkgroep Zorg & Welzijn: Vliegveld 
Evaluatie route 1b:  
Via de mail heeft de voorzitter van de uitvoeringstafel enkele vragen 
gesteld inzake de Evaluatie route 1B en grondgebonden zaken. 
1. Of mensen geluidsoverlast ervaren van vliegtuigen 
2. Of mensen de afgelopen maanden een verandering hebben 

opgemerkt in het vliegtuiggeluid. 
3. Of kan worden aangegeven wat er eventueel veranderd is 
4. Of mensen wisten dat de vliegprocedure voor vliegroute 1B per 9 

november 2017 is aangepast waardoor vliegtuigen iets verder van 
de bebouwing van Wintelre vliegen. 

Men zou graag door de dorpsraad een soort enquête laten houden om te 
bezien wat het effect is van het juister vliegen van de route 1B.  
Wij zijn van mening dat als 1e de evaluatie op een juiste manier moet 
worden afgehandeld. Dat is tot op heden NIET gedaan volgens de opdracht 
van ex-Staatssecretaris Mansveld. Daarna zou een enquête een 
vervolgstap kunnen zijn. Wat betreft route 1B: Het annuleren van deze 
route kan pas zodra men start met een nieuw luchtvaartbesluit. Het is ook 
jammer dat alleen wordt gesproken over geluidsoverlast en andere 
problemen zoals uitstoot ultra fijnstof buiten beschouwing worden gelaten. 
Masterclass Vliegveld 
1e dag was informatievoorziening over de vliegroutes en methode opstijgen 
en landen. Defensie voert gewoon uit wat ze wordt opgedragen. Geen 
bemoeienis van Defensie inzake Eindhoven Airport en vastgelegde 
vliegroutes, behoudens dat het veilig moet zijn. Door langzaam op te 
stijgen kan al direct vermindering van geluidsoverlast worden bereikt in de 
nabijheid van het vliegveld. 
Leefbaarheidsfonds:  
De Buslijn Wintelre-Eindhoven Airport is aangevraagd, 15 maart. Reactie 
volgt binnen 12 weken.  

 Helikopter-, defensievluchten en proefdraaiplaats: 
Het ingediende bezwaar van de Dorpsraad t.a.v. de helikoptervluchten van 
lente 2017 is tot op heden niet afgehandeld. Er is een in gebrekestelling 
gestuurd naar Defensie in verband met ons bezwaar tegen deze 
Helikoptervluchten.  
Gebied coördinator gemeente Eindhoven: 
Dhr. Arno van den Broek is gebied coördinator inzake Eindhoven Airport en 
omgeving. Er heeft een kennismakingsgesprek met de Dorpsraad Wintelre 
plaatsgevonden. 

 Restaureren Kruisbeeld aan de Scherpenering: 
Hiermee is namens Defensie een aanvang gemaakt. Na de vorstperiode 
wordt verder gewerkt. Onduidelijk is nog wie daarna het onderhoud voor 
zijn rekening zal gaan nemen. Momenteel is Defensie eigenaar, maar die 
willen daar na de restauratie eigenlijk vanaf. 

  Van Berkel: 
Nog geen bericht over vervolg landschappelijke inpassing. Wel zal er t.z.t. 
enige aanplant worden aangebracht d.m.v. struiken. Er komen daarbij zeer 
waarschijnlijk geen bomen. Helaas is in het bestemmingsplan niet 
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opgenomen dat een goede landschappelijke inpassing vereist is, 
behoudens dan een zandwal met heideschraal grasland. Vreemd, omdat de 
wethouder Tönissen dit zelf heeft meegedeeld/ toegezegd aan de 
gemeenteraad dat goede landschappelijk inpassing een voorwaarde zou 
zijn. 
Wat betreft handhaving, heeft de gemeente Eersel de dwangsom niet 
verbeurd verklaard! 

 
  
Scherpenering 27 Daas aardappelloods 

De locatie betreft een agrarische bestemming waar geen transport/ opslag 
mag komen. De aangevraagde loods wordt overigens veel groter dan de 
aanwezige stal en dient ‘landschappelijk’ te worden ingepast. 

F) werkgroep PR:  
De sociale kaart van Wintelre zal door Piet actueel worden gehouden. 
Contactpersonen voor deze “sociale kaart” zijn vervolgens Piet Coppelmans 
en Ineke Neggers.  
Verzoek van de werkgroep PR is dat Jan Kruit met Mariëlle afstemt dat 
onze informatie (sociale kaart Wintelre) op de juiste manier op de website 
‘Eersel voor elkaar’ komt te staan, dit zou mogelijk kunnen worden met bv 
een link naar elkaars website. 

6. Diversen: 
-  Chemokar is ‘afgeschaft’ t.g.v. weinig belangstelling en geen budget! 

Bij de nieuwe aanbesteding zal men een heroverweging maken. Voorstel 
dorpsraad is 4x/ jaar een verzameldag. 

- Dinsdag 27 maart om 20.00 uur informatiebijeenkomst Kempenenergie in 
de Rosdoek over Zonnepark Welschap.  

 Onderzoek zonnepark Landsard (gemeente Eersel) van 20 ha! 
- VV Dees zaterdag 21 april receptie 18.00 – 20.00 uur 75-jarig bestaan. 
- Buurt Heiligenhoek doet mee aan de landelijk opschoondag (via de 

gemeente Eersel) 
- Buurtpreventie Willibrordusstraat via Whatsapp. Verzoek bordjes 

‘buurtpreventie’ plaatsen door gemeente. 
- Bij de Clubkas campagne zal de Dorpsraad Wintelre zich niet aanmelden. 
- Website Wintelre Info is ook voor verenigingen in Wintelre. Aanmelden bij 

Piet Coppelmans 
7. Rondvraag 

- O.a. Wim Wilting is gevraagd om mee te werken aan een film in navolging 
van de film Wentersel 1968 nu 50 jaar later. Welke leuke en minder leuke 
gebeurtenissen zijn er geweest. Activiteiten van de Dorpsraad, en bv ook 
evenementen filmen. Verzoek is om ideeën aan te dragen. 

- Wie zit er in het kerkbestuur? Henk van Asten, Harrie van Loon en Rinie 
Reniers. 

8. Graag ontvangen wij uw op- en aanmerkingen. Mocht u niet aanwezig kunnen zijn 
laat ons dat weten en stel uw vragen en geef uw opmerkingen even door. 
Zoals steeds blijft het de bedoeling om de vergadering om 22.00 uur te 
beëindigen. Eventueel openstaande punten gaan naar de volgende vergadering. 
 

9. Volgende vergadering donderdag 23 april 2018 in de Rosdoek 20.00 uur. 
 
10 Sluiting. 
 

De notulist 


