Notulen vergadering Dorpsraad Wintelre 20-12-2018
Aanwezig: Anny van Asten, Piet Coppelmans, Kees Dankers, Karin van Esch, Henk van der
Heijden, Gerard van Ruijven, Henk Bartels.
Bezoeker: Afwezig met kennisgeving: Henk van Ham, Jan Heuveling, Jan Kruit, Jan Luttikhold,
Leo Jan Velthoven, Wim Wilting,
1

Opening door de voorzitter (Henk van der Heijden).

2

Verslag vergadering 21-11-2018 wordt op enkele (tekstuele) punten aangepast en
vervolgens definitief vastgesteld.
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Bestuur Dorpsraad.
Vacatures dorpsraad:
Promotie Dorpsraad Wintelre voor 2018 is afgerond. Buurtschappen
uitnodigen voor de jaarvergadering, datum n.t.b.
Verdeling wijk Koemeer nog onduidelijk hoe dit te doen. Verdeling tussen
Mostheuvel en Bijsterveld zou het een optie kunnen zijn. Bespreken met
het KOK! Op de vlag van Wentersel worden de 9 buurtschappen
weergegeven d.m.v. 9 sterren!
Actie Anny van Asten / KOK
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.
Overzicht 2019 vergadering Dorpsraad Wintelre:
Opgestelde lijst door Jan H. aanpassen in woensdag 18 december 2019
Ontmoetingsavond 2019:
Deze staat voor vrijdag 8 februari 2019. Jan Heuveling zal alle vrijwilligers
hiervoor uitnodigen. ‘Onbekende’ vrijwilligers zijn, a.u.b. doorgeven aan
Jan Heuveling.
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Berichten van gemeente Eersel:
Convenant gemeente Eersel: actiepunt voor 2019.
Overleg met het college: Het overleg op 3 december is goed verlopen. Veel
punten besproken en acties vastgelegd, echter geen tijdspad hiervoor
afgesproken. Als het ‘te lang’ duurt contact opnemen met ons
contactpersoon Arian Wouters-Rijkers, medewerker Dorpsparticipatie.
Zowel Arianne als Jan Heuveling hebben een verslag opgesteld. Eventuele
reacties toesturen naar Jan Heuveling.
Welkom-/mededelingenborden: Definitieve tekening is gereed, De Wit Van
Loon maakt een offerte! De welkomstborden komen op de huidige locaties
Slikdijk, Willibrordusstraat (G. Klessens zal e.e.a. snoeien). Op het
Kekkeneind zal naar een betere locatie worden gezocht.
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A) Algemeen:
Geen acties.
B)
werkgroep Verkeer:
Buurtschouw: Op 22 januari 2019 is er een ambtelijk overleg met de
gemeente. Onderwerpen: Buurtschouw en verkeer.
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-

-

Wildrooster Oostelbeersedijk: Het concept ontwerp van de aanpassingen is
nog niet goedgekeurd.
Kruisingen binnen bebouwde kom: ontwerpen zijn nog (steeds) niet
beschikbaar
Wijk Koemeersdijk: ontbreken voetpad in ontwerp naar fase 2. Is lastig
t.g.v. ontbreken gemeentelijk gronden. Openbare verlichting moet nog
worden aangebracht. Geadviseerd wordt aan gemeente om bewoners
hierover te informeren.
Toegankelijk ommetje (rolstoel pad) Ouw meer en fietspad vanaf
Koemeersdijk naar de Hut (Oirschotsedijk) via het zandpad naar Piet v.d.
Bliek, opgenomen in gemeentebegroting 2019.
Fietspad Ouw meer naar Halfmijl : Niet in de begroting opgenomen.
Aandragen als idee voor het Leefbaarheidsfonds Vliegveld!
Groenvoorzieningen: De beukenhaag bij Willibrordusstraat/ Groenstraat
gedeeltelijk hersteld, echter niet de slechte afwatering. Gevolg is nu dat
deze nieuwe planten wederom continue is het water staan!

‐

Verlichting: Nieuwe led verlichting straalt anders (spots) dan de traditionele
verlichting (meer uitstraling), en hierdoor geen gelijkmatige verlichting. Dit
heeft aandacht van de gemeente.

-

Verbinding Kempen / Wintelre richting Eindhoven Airport: De plannen van
Eindhoven nabij Eindhoven Airport, zoals BIC en Summa 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: Herinrichting Willibrordusstraat bespreekbaar maken.

-

C) werkgroep Wonen:
Kaart gekregen van Ad van Gestel, waarop mogelijk inbreiding locaties en
een lijst van gebouwde woningen in Wintelre vanaf 2000. In totaal zijn dit
102 woningen in 18 jaar, waarvan slechts 8 sociale huurwoningen! Het
aantal inwoners is vanaf 2000, van 1881 naar 2000 inwoners in 2018
gestegen.
De werkgroep is van mening dat Koemeersdijk fase 3 moet worden
gebouwd om vooral jongeren in Wintelre te houden. Echter fase 3 zal
afhankelijk zijn van de medewerking Provincie, terwijl Eindhoven
buurgemeenten verzoekt om meer te bouwen! In januari overleg met Ad
van Gestel.
D) werkgroep Recreatie
Ommetjes.
Prijs opvragen voor bijdrukken. De ommetjes op de site aanpassen m.b.t.
routebeschrijvingen en bezienswaardigheden.
Gesuggereerd wordt om de ommetjes en de Bruggenrijt op te nemen in het
knooppunten wandelnetwerk, eventueel via het Leefbaarheidsfonds
Vliegveld te realiseren.
Actie Piet Coppelmans
Voor onderhoud van ommetjes door vrijwilligers contact opnemen met
Ruud Kox om te informeren hoe men dat in Steensel doet.
Presentatie Ouw Meer
Mogelijk kan dit tijdens de jaarvergadering in januari / februari 2019
samengaan. Jan H neemt contact op met Willem Aarts.
Actie Jan Heuveling
Zandpadnaambordjes:
Prima overleg gehad met Heemkundekring en een (bijna) definitief verzoek
opgesteld voor gemeente Eersel. Naam Zusterstraotje of Zusterstraatje is
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een discussie punt. Het wordt uiteindelijk: Zusterstraatje, dit als eerbetoon
aan De Zuster. Totaal 15 locaties zandpaden en namen. Aandachtpunt is
wel het onderhoud van deze nieuwe zandpadborden, deze is voor rekening
gemeente. Definitief voorstel wordt dit jaar toegestuurd naar Lydia
Mathijsen gemeente Eersel.
Actie Piet Coppelmans.
Speelterreinen:
Schouw van 17 oktober heeft goed gewerkt, verslag is opgesteld door
Jorge Prins, en diverse werkzaamheden worden uitgevoerd. Problemen bij
groot speelterrein Koemeersdijk 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 ‘foutjes’ weg te nemen. Volgende
wandeling 27 oktober 2019.
Welkomstborden Wintelre:
Ideeën worden nog uitgewerkt.
Actie Henk v.d. Heijden, Ben Berk en Theo van Loon (De Wit Van
Loon)

Kerst in Wintelre:
Bij de Rosdoek is een mooie kerstboom opgesteld en opgetuigd door o.a.
Stichting Dorpsfeesten en carnavalsvereniging Huifnarren i.s.m. de
bedrijven Van Aaken en Jan Reniers. Allen namens Dorpsraad Wintelre
bedankt.
Kermis:
Blijven samenwerken met overige kerkdorpen Eersel voor een volledige
kermis. Mogelijk dat er een soort overeenkomst kan worden gemaakt voor
de kermisexploitanten voor alle kermissen binnen de gemeente.
Activiteiten van horeca / verenigingen combineren met de kermis.
E) werkgroep Zorg en Welzijn:
Geen mededelingen
Antennegroep: geen mededelingen
Vrijwilligerssteunpunt: begeleiding statushouders gaan Kees Dankers en
Mars v.d. Bruggen mede verzorgen.
Bibliotheek: Aanvragen subsidie ± € 200,- bij gemeente. Is gedaan.
Vervoersdienst: geen mededelingen
Kempkeshof: geen mededelingen
WELL.: voorheen GOW is nu Welzijn de Kempen. Geen mededelingen.
Klussendienst: Het RepairCafe is in werking.
F) sub werkgroep Zorg & Welzijn: Vliegveld:
Evaluatie route 1b: Op de brief van Defensie zal een schriftelijk antwoord
worden opgesteld en toegestuurd. We blijven van mening dat de
evaluatieopdracht route 1b volgens de eertijdse toezegging van (ex-)
staatssecretaris Mansveld dient te worden uitgevoerd.
Beperken geluidshinder en ultrafijn stof: laatste landende vliegtuigen zullen
gaan remmen op de wielen i.p.v. motoren. Helaas wordt het baanvegen nu
verplaatst naar de nacht (vanaf 06.00 uur of als nodig eerder). Overigens
zijn enkele woningen binnen de gemeente Eersel, namelijk op Bijsterveld
(3x), Oirschotsedijk (3x) en Landsardseweg (3x) opgenomen is het
‘saneringsprogramma’ ((beperkt) isoleren van woningen).
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COVM / Challenge Groep: Cees Beemer (Eersel) en Leo Jan Velthoven
(Wintelre) zijn lid van het COVM (Commissie Overleg & Voorlichting Milieu)
en nemen deel aan de Challenge groep. In het overleg van de Challenge
groep in december waren de werkgever-vertegenwoordigers (VNO-NCW)
jammer genoeg niet bij aanwezig. In een (indicatief) onderzoek naar
zakelijk vliegen is uitgekomen dat het aantal zakelijke reizigers ongeveer
200.000 bedraagt t.o.v. 5.800.000 vakantie reizigers!
Leefbaarheidsfonds (LBHF):
Eerder gestelde voorwaarden voor aanvraag subsidies worden aangepast.
Het bestuur van het leefbaarheidsfonds wil komen praten met Dorpsraad
Wintelre.
Uitnodigen voor de vergadering op 21 januari.
Actie Jan Heuveling.
Proefcasus Eindoven Airport: Een klankbordgroep, bestaande uit
vertegenwoordigers uit elk kerkdorp, gaat een bijeenkomst organiseren
voor inwoners van de gemeente Eersel om hen te informeren over de
stand van zaken omtrent de Proefcasus en mogelijk gevolgen hiervan.
Uitgangspunt van DW is 1e: geen verder groei, 2e :vermindering overlast
(geluid en stank) en verbeteren luchtkwaliteit zoals C02 (ultra)fijnstof en
stikstof. Het GGD heeft in totaal 182 inwoners van Wintelre gevraagd voor
invullen van een enquête, hierbij wordt het grondgebonden overlast
wederom buiten beschouwing gelaten. Tevens zijn er vraagtekens bij de
vormgeving van de ‘overlast sigaar’, het (militaire) circuitvliegen, de
vliegroutes van het recreatief-civiele vliegverkeer en route 1b lijken daar
niet in opgenomen! Volgens DW is het GGD onderzoek dan ook een
onvolledig onderzoek.
Helikopter-, defensievluchten en proefdraaiplaats:
Het lijkt erop dat Defensie niet in beroep is gegaan tegen de gerechtelijke
uitspraak dat DW wel belanghebbende is in haar bezwaar uit 2017. We
hebben in ieder geval niets vernomen van de Raad van State. Ook heeft
Defensie, in weerwil van de gerechtelijke uitspraak, nog geen nieuw besluit
genomen op ons bezwaarschrift.
De recent door Defensie voorgestelde nieuwe (doorgaande) vliegroutes van
de helikopters zal voor het noordoostelijk deel van Wintelre (opnieuw)
extra overlast geven. DW zal hierover bij Defensie vragen stellen.
Geluidsmeetpalen: Gemeente Eersel gaat een eigen meetplan inrichten.
Van Berkel: geen mededelingen
G) werkgroep PR:
Algemeen verzoek tekst voor ‘t Blaaike (tijdig) toesturen naar de PR groep.
De foto op de Dorpsraad Wintelre kerstkaart is gemaakt door Piet
Coppelmans. Heel mooi, Piet.
6.

Diversen:
Aandragen ideeën voor het Leefbaarheidsfonds Vliegveld:
- financiële bijdrage voor fietspad langs Ouw Meer
- kerstboomverlichting bij de kerk
- ommetjes in het wandelknooppunt laten opnemen
- financiële bijdrage zandpaden naambordjes
- welke ideeën hebben we nog meer?

7.

Rondvraag
Is het mogelijk dat er voor de PMT zakken ook kransringen om lichtmasten
worden geplaatst, zoals in Veldhoven?
Energietransitie in Wintelre, hoe kunnen we Wintelre energieneutraal
krijgen?
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8.

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

9.

Volgende vergadering maandag 21 januari 2019 in de Rosdoek 20.00 uur.
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Sluiting.
De notulist
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