Notulen vergadering Dorpsraad Wintelre – 20-6-2018
Aanwezig: Kees Dankers, Karin van Esch, Henk van der Heijden, Jan Luttikhold, Henk
Bartels.
Bezoeker – Toon van der Heijden
Afwezig met kennisgeving: Anny van Asten, Jan Heuveling, Jan Kruit, Wim Wilting,
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Opening door de voorzitter (Henk van der Heijden).
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Verslag vergadering 23-04-2018 wordt op enkele tekstfouten aangepast en
definitief vastgesteld.
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Bestuur Dorpsraad.
Vacatures dorpsraad:
Momenteel heeft een afvaardiging van de dorpsraad met diverse
buurtbesturen een overleg gehad. De reacties hiervan waren positief en
hopelijk kunnen we de openstaande vacature invullen met nieuwe
enthousiasme burgers van Wintelre. Anny coördineert de overleggen.
Actie Anny
Informatie Dorpsraad Wintelre:
Jan Luttikhold is ‘beheerder en verspreider’ van de inkomende en
uitgaande mail van “Dorpsraad Wintelre’. Inkomende mail is merendeel
van gemeente Eersel. Ook gaan diverse mails via Jan Heuveling.
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Convenant gemeente Eersel – Dorpsraden en Manifest Kleine Kernen
Convenant:
Het opgestelde Conceptvoorstel convenant Dorpsraden zal worden behandeld
zodra het nieuwe college is ‘geïnstalleerd’. Ook kan dan de door Jeroen Weekers
opgestelde nota “een andere kijk op dorpsraden” worden besproken.

5

A) werkgroep Verkeer:
Buurtschouw: Dinsdag 26 juni heeft de werkgroep een gesprek met
gemeente Eersel. In het gesprek openstaande zaken bespreken.
Slikdijk: n.a.v. de informatiebijeenkomst 28 mei 2018 zijn er diverse
aanpassingen in het ontwerpplan doorgevoerd. Het twee richtingen fietspad
blijft onveranderd gehandhaafd. T.b.v. verkeersremming worden er twee
uitbuigingen voorzien in de Slijkdijk, ter plaatse van de nieuwe komgrens
nabij Slijkdijk 20 en een nabij Slijkdijk 7. Nabij Slijkdijk 3 wordt een
rijbaanversmalling aangebracht en komt er een verhoogd plateau
Slikdijk/Akkerweg/Koemeershoeve. Bestaande inritten behouden hun
breedte en nieuwe inritten worden 4,00 m breed
Koemeersdijk: T.b.v. verkeersremming worden er twee drempels
aangelegd nabij het kombord en nabij Koemeersdijk 2. De sloot wordt
gedempt en de regenwaterafvoeren zullen worden aangesloten op het
regenwaterriool. Straatnaamborden worden aangepast.
Pastoor Van der Heijdenstraat: Het aanleggen van de parkeerstrook i.p.v.
een voetpad wordt nog met de gemeente besproken.
Wildrooster Oostelbeersedijk: 4 bewoners van de buurt KKM hebben een
brief gestuurd naar de gemeente dat ze het niet eens zijn met de
voorgestelde plannen.
Fietspaden Ouw Meer: Wachten op nieuwe college.
Voetpaden: In het overleg van 26-06 ook bespreken of overige voetpaden
in Wintelre nog worden herstraat en/of worden verbreed.
Kruisingen: Er komt nog een ontwerp voor eventuele aanpassingen aan alle
kruisingen in de Willibrodusstraat. Ook de oversteek bij de COOP hoort
hierbij.
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Groenvoorzieningen: De beukenhaag bij Willibrordusstraat/ Groenstraat
nog te herstellen.
Verlichting: De Dorpsraad vraagt zich echter wel af of het
verlichtingsniveau op het Kekkeneind wel voldoende is. Afwachten wat het
resultaat is in de Biemeren en dan actie ondernemen.

B) werkgroep Wonen:
Fase 3 zal moeten wachten op het nieuwe college! In de mail van Ad van
Gestel werd geschreven dat ‘ouderen’ veelal blijven zitten (in hun royale
woning) en hierdoor ‘jongeren’ geen kans krijgen op een grotere woning.
Zou een oplossing kunnen zijn wanneer ‘ouderen’ een goed alternatief
wordt geboden zoals een kleinere woning en/of bungalow met een kleine
tuin!
C) werkgroep Recreatie
Ommetjes (rolstoel pad): Plannen voor het toegankelijk ommetje (rolstoel
pad) wachten op het nieuwe college. Hopelijk wil dit college wel
meewerken aan dit plan. Ad Melis van het PMB hierbij betrekken. De
papieren routes van de ommetjes zijn bijna op. Kunnen we de routes van
de ommetjes digitaal maken en zorgen dat deze via een QR-code kunnen
worden gedownload op de smartphone o.i.d.? Of worden opgenomen in het
wandel knooppunten netwerk? We kunnen nu wel de Ommetjes van
Wintelre plaatsen op de website van Wintelre.info.
Actie Piet Coppelmans
Presentatie Ouw Meer
Nog (steeds) geen duidelijkheid over een presentatie Ouw Meer en
mogelijk een rondwandeling voor geïnteresseerden. Piet/ Jan H nemen
contact op met Willem Aarts.
Actie Jan H
Het is verboden om honden los te laten lopen bij het Ouw Meer. De
geplaatste (verbods)borden zijn echter veel te klein. Verzoek aan
gemeente voor grotere en duidelijkere infoborden en handhaving. Ook de
website www.doggydating.nl informeren dat het Ouw Meer geen
uitlaatterrein is en honden NIET in het water mogen zwemmen e.d. Ook is
het onzeker of parkeren bij het Ouw Meer nog wel toegestaan wordt. Bij
Welons heeft de ODZOB namelijk gehandhaafd. En ervoor gezorgd dat er
plastic zeiltjes onder auto’s gelegd werden, omdat deze locatie is gelegen
in een waterwingebied.
Actie gemeente Eersel
Zandpadnaambordjes:
Het voorstel is akkoord en nu dus contact opnemen met de
Heemkundekrijg voor het vervolg. Ook het onderhoud bespreken.
Actie Karin van Esch.
Speelterreinen:
Afspraak met de gebiedsopzichter voor uitvoeren schouw, moet nog
worden gedaan.
Actie Wim Wilting
Wegenlegger:
Wegenlegger ligt ter inzage! Zijn alle afspraken inzake onderhoud aan de
zandpaden vastgesteld.
Actie gemeente Eersel

Kerst in Wintelre:
Plaatsen nieuwe kerstboom (met verlichting) in december 2018 dient nog
te worden besproken.
D) werkgroep Zorg en Welzijn:
Antennegroep: geen gevallen gemeld.
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Vrijwilligerssteunpunt: Er zijn geen ‘meldingen’ van de Antennegroep.
Dagbesteding: Dinsdag 12-14 personen. Eigen bijdrage is € 5,-. Voor
donderdag is vacature inmiddels gedeeltelijk opgelost, echter blijft
aandacht houden.
Actie Ineke Neggers
Bibliotheek: Bezoekersaantal neemt wat af, momenteel ongeveer 20-25
personen die boeken lenen. Reden is waarschijnlijk de zomerperiode.
Kempkeshof: Onduidelijk of er inmiddels actie is ondernomen tegen
oneigenlijk gebruik van de woningen.
Sociale kaart Wintelre: Samenwerking sociale kaart Eersel en sociale kaart
Wintelre met elkaar te laten matchen! Esther de Raad zal hierover
communiceren (mail) naar Piet/Ineke/Jan Kruit. Goede omschrijving van
wie wat doet zou een goed begin kunnen zijn!
Actie Piet/ Ineke/ Jan K
RepairCafe: Door Arie Franken opgezet en zal na de zomer 2018 gaan
starten, één keer per maand en reparaties worden dan samen met de
brenger uitgevoerd.
Vervoersdienst: Wordt 2 a 3 keer per maand gebruik van gemaakt.
E) sub werkgroep Zorg & Welzijn: Vliegveld:
Evaluatie route 1b: Tot op heden geen verslag ontvangen van het overleg
15 mei met dhr. Van Geel. Een presentatie van de Uitvoeringstafel wordt in
het najaar gehouden, zodat alle nieuwe colleges hierbij aanwezig kunnen
zijn. Dorpsraad Wintelre gaat overigens het ministerie schriftelijk
informeren dat bij de Evaluatie route 1b NIET tevens de grondgebonden en
inrichtingsgebonden overlast van het vliegveld is meegenomen, terwijl dat
wel de toenmalige opdracht van de staatssecretaris was.
In de sub werkgroep is besproken dat Leo Jan Velthoven een conceptbrief
opstelt.
Actie Leo Jan Velthoven
Flankerend beleid: Dorpsraad wil betrokken blijven bij besprekingen
omtrent ‘flankerend’ beleid inzake geluidswerende oplossingen zoals bvolifantsgras (dat overigens in het najaar steeds wordt gemaaid en
vervolgens geen geluidsreductie meer geeft!)
Leefbaarheidsfonds:
De aanvraag Buslijn Wintelre-Eindhoven Airport is telefonisch aan Jan
Heuveling afgewezen, met als reden dat dit door gemeente Eersel dient
worden opgepakt! Tot op heden geen schriftelijke reactie hiervan
ontvangen. In het verleden heeft Jan L ook een verzoek ingediend voor
vervanging korfbaldoelen. Ook afgewezen, dit betreft onderhoud. Wat
kunnen we nog indienen? Financiële bijdrage voor aanleg toegankelijke
ommetje bij het Ouw Meer zou heel goed passen in het kader van het
leefbaarheidsfonds. Dat kunnen ze eigenlijk niet weigeren!
Helikopter-, defensievluchten en proefdraaiplaats: Het ingediende bezwaar
is niet ontvankelijk volgens Defensie. Dorpsraad Wintelre is voor dit soort
zaken, volgens Defensie, juridisch geen belanghebbende. Dorpsraad
Wintelre heeft pro forma beroep ingesteld bij de rechtbank in Den Bosch.
Echt beroep kost (helaas) € 338,-, en dat heeft de dorpsraad niet in kas!
Belang is vooral: is de dorpsraad belanghebbende en/of welke
(rechts)positie heeft de dorpsraad? Gemeente is hierover advies gevraagd.
Als dorpsraad zijn we wel een erkende gesprekspartner bij de Evaluatie
route 1b, zoals ook bij bezwaren bestemmingsplan en bezwaar tegen
Bierings! Alternatief is als particulier bezwaar indienen.
Actie Kees/ Jan Heuveling
Gebied coördinator gemeente Eindhoven:
Dhr. Arno van den Broek is gebied coördinator inzake Eindhoven Airport en
omgeving.
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Van Berkel:
Nog steeds geen verder bericht van de gemeente Eersel/ ODZOB/ Provincie
over vervolg landschappelijke inpassing. In de gemeenteraadsvergadering
zijn er ‘harde’ toezeggingen gedaan door de wethouder betreffende
landschappelijke inpassing. Echter niet in het bestemmingsplan
opgenomen! Helaas heeft ook de gemeenteraad daar toen, al dan niet
bewust, mee ingestemd.
Deze curieuze gang van zaken m.b.t. de landschappelijk inpassing
versterkt niet bepaald het vertrouwen in de overheid! Momenteel ligt er
een nieuwe aanvraag voor aanpassing van de omgevingsvergunning ter
inzage.
Scherpenering 27 Daas aardappelloods
Geen mededelingen
F) werkgroep PR:
Verzoek aan werkgroepen om berichten voor het Blaaike (tijdig) naar de PR
groep toe te sturen.
6.

Diversen:
Het huidige college neemt 5 juli afscheid. De receptie is van 17.00-19.00 in
het gemeentehuis. Laat aan Jan H. weten of je daar naar toe gaat.
Mededeling in de Hint betreffende aanleg zonnepanelen op gemeentelijk
gebouwen (o.a. MFA’s). Firma Markhorst gaat dit uitvoeren. De
opbrengsten van de zonnepanelen worden ‘verrekend’ met de
kapitaallasten van de te plaatsen panelen door de gemeente. Verder wordt
de aanleg medegefinancierd met de SDE. Per saldo mogen de huurders
geen nadeel ondervinden.
Bijeenkomst dienstverlening 18 juni werd voornamelijk gefocust op
digitalisering van communicatie (twitter e.d.) Ook openingstijden loket van
het gemeentehuis worden besproken. Er volgen nog meerdere sessies met
andere groepen/vertegenwoordigers.
De Dorpsraad is door de nieuwe uitbater van het hotel benaderd. Piet
Coppelmans en Karin van Esch gaan met hem in overleg wat Wintelre zoal
te bieden heeft op recreatief gebied. Dit wil hij gebruiken voor zijn website.
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Rondvraag
Hoe zorgen we dat de openstaande vragen, acties onder de aandacht van
de gemeente blijft.

8.

Alle agendapunten zijn behandeld zodat geen punten doorgeschoven zijn naar de
volgende vergadering.

9.

Volgende vergadering donderdag 23 augustus 2018 in de Rosdoek 20.00 uur.
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Sluiting.
De notulist
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