Notulen vergadering Dorpsraad Wintelre 21-11-2018
Aanwezig: Anny van Asten, Piet Coppelmans, Kees Dankers, Karin van Esch, Henk van
Ham, Henk van der Heijden, Jan Heuveling, Jan Kruit, Guido Schenning, Jan Luttikhold,
Gerard van Ruijven, Leo Jan Velthoven, Wim Wilting, Henk Bartels.
Bezoeker: Afwezig met kennisgeving: Lobke Kapteijns,
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Opening door de voorzitter (Jan Heuveling).
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Verslag vergadering 23-10-2018 wordt op enkele (tekstuele) punten aangepast en
vervolgens definitief vastgesteld.
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Bestuur Dorpsraad.
Vacatures dorpsraad:
Promotie Dorpsraad Wintelre zal voor het Drieslaginhetakkerveldje nog een
presentatie geven en daarmee wordt de promotie toer afgerond.
Het KOK hierover inlichten over verdeling buurtschappen voor
uitbreidingwijk Koemeer. Anny coördineert de overleggen.
Actie Anny van Asten
Informatie Dorpsraad Wintelre:
Jan Luttikhold is ‘beheerder en verspreider’ van de inkomende en
uitgaande mail van “Dorpsraad Wintelre’. Mailadres ‘leefbaar Wintelre’ is
vanaf 01-01-2019 niet meer actief en wordt opgezegd.
Actie Jan Luttikhold / Wim Wilting.
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Berichten van gemeente Eersel:
Convenant gemeente Eersel : Agendapunt met het nieuwe college.
Overleg met het college is maandag 3 december om 19.30 uur Rosdoek.
Agenda wordt opgesteld en een lijst met de belangrijkste punten per
werkgroep.
Actie Jan Heuveling
Welkom-/mededelingenborden: Ontwerpplan wordt met de gemeente
besproken.
-
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A) Algemeen:
Aandragen belangrijkste punten per werkgroep voor overleg met college
B)
werkgroep Verkeer:
Buurtschouw: tot op heden zijn veel gemaakte afspraken (nog) niet
nagekomen.
Wildrooster Oostelbeersedijk: Het concept ontwerp van de aanpassingen is
nog niet goedgekeurd.
Kruisingen: ontwerpen zijn nog (steeds) niet beschikbaar
Wijk Koemeersdijk: ontbreken voetpad in ontwerp naar Koemeersfase 2
(voetpad langs Koemeersdijk). Bewoners hebben gemeente schriftelijk
hiervan op de hoogte gebracht en ook de vraag gesteld over slechte / geen
openbare verlichting.
Toegankelijk ommetje (rolstoel pad) Ouw meer en fietspad vanaf
Koemeersdijk naar de Hut (Oirschotsedijk) opgenomen in
gemeentebegroting 2019. Mooi toch!
Fietspad Ouw meer: Niet in de begroting opgenomen. Mogelijk een idee
voor het Leefbaarheidsfonds Vliegveld!
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-

-

Groenvoorzieningen: De beukenhaag bij Willibrordusstraat/ Groenstraat
nog (steeds) niet herstelt. Wat zijn de redenen?
Verlichting: bevindingen aanpassing Biemeren nog niet bekend.
Verbinding Kempen / Wintelre richting Eindhoven Airport: De plannen van
Eindhoven nabij Eindhoven Airport, zoals BIC en Suma College, zal
gevolgen hebben voor verkeersdrukte door Wintelre. Hoe denkt het college
hierover? Zijn de huidige wegen hierop berekend? Komen er goede fietsen busverbindingen?
Wegbeheer: Is herinrichting Willibrorduslaan mogelijk? Het
beeldkwaliteitsplan (BKP) van 2011 kan als uitgangspunt hiervoor gebruik
worden. E.e.a. staat op blz. 135. Henk v.d. Heijden stuurt dit door.
Actie Henk v.d. Heijden

C) werkgroep Wonen:
Voor de laatste Koemeersdijk fase 3 zijn gesprekken met gemeente
Eersel. Voorkeur gaat uit naar (huur)woningen voor één- en/of
tweepersoonshuishouden, en leeftijdsbestendige woningen. Vanuit de
provincie wordt gevraagd naar locaties binnen de kernen. Overleg met Ad
van Gestel (gemeente Eersel) is 23 november 2018.
D) werkgroep Recreatie
Papieren versies ommetjes nagenoeg op. Prijs opvragen voor bijdrukken.
De ommetjes op de site aanpassen m.b.t. routebeschrijvingen en
bezienswaardigheden.
Actie Piet Coppelmans
Presentatie Ouw Meer
De rondleiding zal worden georganiseerd. Jan Heuveling neemt contact op
met Willem Aarts.
Actie Jan Heuveling
Zandpadnaambordjes:
Donderdag 6 december 2e overleg met Heemkundekring en definitief
verzoek opstellen voor gemeente Eersel. Het gaat over 15 locaties
zandpaden en namen. Aandachtpunt is wel het onderhoud van deze nieuwe
zandpadborden, deze is voor rekening gemeente.
Actie Karin van Esch.
Speelterreinen:
Schouw van 17 oktober heeft goed gewerkt, verslag is opgesteld door
Jorge Prins, en diverse werkzaamheden worden uitgevoerd. Problemen bij
groot speelterrein Koemeer deze herfst en winterperiode afkijken. Prima
samenwerking met de gemeente.
Wegenlegger:
Onduidelijk wanneer deze wordt vastgesteld en wanneer we de
mogelijkheid krijgen om het plan in te zien.
Herfstwandeling:28 oktober 2018 prima verlopen met 279 deelnemers.
Voorgesteld wordt om de routes (in 2019) door onafhankelijke personen te
laten controleren, om hiermee alle ‘foutje’ weg te nemen. Volgende
wandeling 27 oktober 2019.
Welkom borden Wintelre:
Ideeën worden nog uitgewerkt.
Actie Henk v.d. Heijden en Ben Berk

Kerst in Wintelre:
Voor aanschaf kerstverlichting heeft Arie Franken een kostenopzet
gemaakt. Doordat er meerdere personen bezig zijn met deze activiteit is
het van belang om elkaar op de hoogte te houden en ‘miscommunicatie’
voorkomen. We hebben een gezamenlijk doel. De Klussendienst gaat

2

uitzoeken op welke wijze een houten kerstboom gemaakt zou kunnen
worden. De carnavalsvereniging heeft toegezegd mee te werken aan het
‘optuigen’ van de kerstboom. Mooi toch!
Actie Henk v.d. Heijden en Karin van Esch
E) werkgroep Zorg en Welzijn:
De werkgroep heeft 23 november een overleg met wethouder Eric Beex om
de onderwerpen van Zorg en Welzijn te bespreken.
Antennegroep: 27 november overleg, verder geen mededelingen
Vrijwilligerssteunpunt: begeleiding statushouder gaan Kees Dankers en
Mars van de Bruggen mede verzorgen.
Bibliotheek: Voor het organiseren van lezingen e.d. heeft de Bibliotheek
jaarlijks ± € 200,- nodig. Zou dit via extra subsidies bij gemeente Eersel
worden aangevraagd?
Actie Jan Kruit
Vervoersdienst: Graag de juiste versie publiceren in ’t Blaaike.
Actie Piet Coppelmans
Kempkeshof: geen mededelingen
WEL.: voorheen GOW is nu Welzijn de Kempen. Gen mededelingen.
Klussendienst: Het RepairCafe is gestart. Tijdens de 1e bijeenkomst hebben
± 12 personen iets te repareren aangeboden. Het ED en KempenTV waren
aanwezig. DW zal als basis dienen voor het RepairCafe (klussendienst), en
dan is het ook verstandig en noodzakelijk dat (schriftelijke) publiciteit via
de DW verloopt. Hierin kan de werkgroep PR ondersteuning geven.
F) sub werkgroep Zorg & Welzijn: Vliegveld:
Evaluatie route 1b: We blijven van mening dat de opdracht volgens de
opdracht dient worden uitgevoerd. Afwachten op reactie / antwoord van
Defensie.
Beperken geluidshinder en ultrafijn stof: Dorpsraad wil betrokken blijven
bij besprekingen omtrent ‘flankerend’ beleid inzake b.v. geluidswerende
oplossingen.
COVM: Cees Beemer (Eersel) en Leo Jan Velthoven (Wintelre) zijn lid van
het COVM (Commissie Overleg & Voorlichting Milieu).
Leefbaarheidsfonds (LBHF):
Eerder gestelde voorwaarden voor aanvraag subsidie worden aangepast.
Het LBHF wil een gesprek met een afvaardiging van DW Overleg 6
november bij Eindhoven Airport. Henk v.d. Heijden en Henk Bartels gaan
daar naar toe. Vooralsnog alleen voorstellen binnen het 20K gebied. Waar
is dat precies? Er is tot op heden één voorstel gehonoreerd: hoe kunnen
we de omwonenden helpen met het accepteren van de overlast! We
kunnen voorstellen het financieren fietspad langs het Ouw meer en
kerstverlichting. Het toekennen van subsidie gaan we NIET beschouwen als
een afkoopsom voor de hinder.
Proefcasus Eindhoven Airport: Doel hoe kan Eindhoven Airport worden
ontwikkeld tot een duurzame Airport waar profit/people/planet in balans
zijn! Cees Beemer en Leo Jan Velthoven zullen Dorpen Zuid-Wintelre
vertegenwoordigen bij deze gesprekken. Voor Wintelre is wat betreft de
overlast opstijgen naar het zuiden of noorden (onaanvaardbaar) hetzelfde.
Ook dienen we de overlast van Defensie en het grondgebonden overlast in
deze te blijven betrekken. Men dient zich van bewust te zijn dat eventuele
uitbreiding van Eindhoven Airport met stille vliegtuigen zal leiden dat er
gehele dag overlast zal zijn, in tegenstelling nu paar keer per uur.
Uitgangspunt Dorpsraad Wintelre is 1e: geen verder groei, 2e :
vermindering overlast (geluid en stank) en verbeteren luchtkwaliteit zoals
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C02 (ultra)fijnstof en stikstof. Volgens het onderzoek naar stikstof is
overigens uitbreiding van Eindhoven Airport zelfs NIET mogelijk. Opheffing
route 1b zal voor Wintelre veel verbetering geven). Wat betekent een
mogelijke verder groei voor de agrarische sector in de Kempen, moeten die
dan inkrimpen? Het principe ”de vervuiler betaalt” zou ook voor de
Luchtvaart moeten gelden. Dhr. Van Geel gaat via bijeenkomsten de
mening van omwonenden inventariseren, vraagt info bij de Stuurgroep en
maakt een advies voor de minister Infra en Waterstaat. De minister neemt
uiteindelijk de beslissing, hoeft het advies van dhr. Van Geel niet op te
volgen!
Leo Jan zal tekst aanleveren voor publicatie aan Piet Coppelmans.
Actie Leo Jan Velthoven
Helikopter-, defensievluchten en proefdraaiplaats:
Niet duidelijk is of Defensie in beroep gaat tegen de uitspraak dat
Dorpsraad Wintelre wel belanghebbende is. Afwachten.
Geluidsmeetpalen: Gemeente Eersel gaat een eigen meetplan inrichten.
Gegevens kunnen worden gebruikt om maatregelen voor verminderen
overlast af te dwingen.
Van Berkel: Doordat gemeente niet wil / kan optreden, vanuit Dorpsraad
Wintelre voorlopig geen verder acties.
G) werkgroep PR:
Algemeen verzoek tekst voor ‘t Blaaike (tijdig) toesturen naar de PR groep.
6.

Diversen:
Het Gilde heeft in 2020 zijn 700 jarig bestaan, en wil een gedeelte van de
opbrengst van het feest afstaan voor goede doelen in Wintelre. Mooi toch!
Het netto saldo van DW wordt elk jaar minder en hierdoor zal het
organiseren van bijeenkomsten e.d. niet meer mogelijk zijn. Kunnen we
extra budget voor dergelijk zaken, zoals o.a. Bib / RepairCafe /
abonnements- en ‘welzijnskosten, bij de gemeente krijgen?
Off the road evenement; het evenement wordt nu alleen gehouden op het
terrein van legerbasis Oirschot d.d. 24-25 november. Hopelijk nu minder
overlast!

7.

Rondvraag
Kermis: hoe in 2019? Wie bepaalt dat? Heeft Dorpsraad Wintelre inspraak
hierover?
Jaarlijkse ontmoetingsavond 2018. Voorgesteld wordt om deze te
organiseren op vrijdag 8 februari 2019 in de Rosdoek.

8.

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

9.

Volgende vergadering donderdag 20 december 2018 in de Rosdoek 20.00 uur.
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Sluiting.
De notulist
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