Notulen vergadering Dorpsraad Wintelre – 21-02-2018
Aanwezig: Piet Coppelmans, Kees Dankers, Annie van Asten, Henk van der Heijden, Jan
Heuveling, Jan Luttikhold, Jan Kruit, Wim Wilting, Henk Bartels
Bezoeker – Jeroen Weekers (gemeente Eersel)
Afwezig met kennisgeving: Lobke Kapteijns, Karin van Esch, LeoJan Velthoven
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Opening door de voorzitter.
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Verslag vergadering 23-01-2018
Het verslag van vergadering 23-01-2018 wordt na aanpassen definitief
vastgesteld en gepubliceerd op het web.
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Bestuur Dorpsraad.
Vacatures dorpsraad:
In de vergadering van 23-01-2018 is aan Kees Dankers gevraagd om lid te
worden van Dorpsraad Wintelre. Jan Heuveling zorgt dat e.e.a. juridisch
wordt vastgesteld.
De rol van een Dorpsraad zal bij een mogelijke toekomstige herindeling tot
Kempengemeente belangrijker worden. Om de bezetting van de dorpsraad
te continueren van alle buurten (diverse leden willen een stapje terug
doen) gaan we de buurtbesturen opzoeken. Karin en Geertje van Dooren,
mogelijk met medewerking ook van Lobke, zullen een presentatie maken
van wat een dorpsraad doet en kan betekenen voor een dorp en dit zal in
de buurtvergadering van ‘de Vreemdelingenhoek’ worden gepresenteerd.
Deze presentatie kunnen we gebruiken om ook de andere buurtbesturen
enthousiast te maken zodat de dorpsraad vanuit alle buurten
vertegenwoordigd worden. Wim zal de buurt Drieslaginhetveldakkertje en
Henk de buurt Kekkenkreielsemerendijk benaderen, de overige buurten
worden door Annie benaderd. De coördinatie ligt bij Annie.
Actie Annie, Karin Wim en Henk
Informatie Dorpsraad Wintelre:
Jan Luttikhold gaat de inkomende en uitgaande mail van “Dorpsraad
Wintelre’ beheren en verspreiden. Wim zorgt dat Jan Luttikhold de
inloggegevens krijgt en dat het mailadres van ‘Leefbaar Wintelre’ komt te
vervallen.
Actie Wim en Jan L
Begroting 2018:
Opgestelde begroting is ingediend bij gemeente Eersel en de bijdrage van
€ 1950,- in inmiddels ontvangen. Het zal een uitdaging zijn om binnen de
begroting te blijven. Voor de ‘bijkomende en onvoorziene kosten’ is het
noodzakelijk om een (extra) bijdrage te vragen. Jeroen Weekers meldt dat
gemeente Eersel ernaar streeft om extra budget te reserveren voor
dergelijke bijkomende zaken.
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Convenant gemeente Eersel – Dorpsraden
Jeroen geeft bij dit punt aan dat er nog geen nieuwe tekst is. In de bespreking
met B&W op 15 maart zullen eerst de meningen worden gepolst alvorens verdere
stappen te nemen.
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A) werkgroep Verkeer:
De actiepunten heeft Henk is zijn verslag verwerkt.
Kruisingen op eenzelfde wijze vormgeven is wenselijk/ noodzakelijk
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-
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Slijkdijk ‘druppel’ wordt aangepast, en er dient een betere oversteek te
worden gemaakt Koemeersdijk-Akkerweg. Henk zal met enkele bewoners
van Koemeersdijk en een ‘deskundige’ een voorstel maken.
Actie Henk VDH
Herstraten voetpaden gestart in Willibrordusstraat is begonnen. Prima start
van gemeente Eersel, en hopelijk worden de andere voetpaden ook
herstraat.
Verlichting fietspaden Wintelre-Vessem nog niet aangepast.
Wildrooster Oostelbeersedijk blijft een heikel punt.
Parkeerplaatsen bij E-laadpaal graag wijzigen, zodat vooralsnog één
parkeerplaats is gereserveerd voor laden E-auto. Wordt door gemeente
Eersel aangepast.

B) werkgroep Wonen:
Zoals in het vorige verslag is vermeld wordt het lastig om het project
Koemeersdijk af te ronden met de laatste fase. Dat er behoefte is voor ‘betaalbare
woningen’ is nu wel aangetoond bij de verkoop woningen 2e fase van
Koemeersdijk. Voor de 3e en laatste fase is ook volop belangstelling voor jonge
toekomstige gezinnen die in Wintelre willen blijven. Het is dan ook onbegrijpelijk
dat gemeente Eersel hieraan niet wil medewerken.
C) werkgroep Recreatie
Toegankelijk Ommetje (rolstoelpad): Tot op heden geen reactie van gemeente
Eersel. Aanleg van een dergelijk rolstoelpad zou niet mogelijk zijn t.g.v. de
voorwaarden Natura 2000 gebieden. Vraag is: wat zijn dan die voorwaarden en
waar kunnen we die vinden? Overigens worden nu al ‘voetpaden’ gecreëerd die
geen voetpaden zijn! Hier is enige onduidelijkheid, en het idee wordt geopperd om
door Willem Aarts (Firma Van Nierop) een presentatie te geven over het Ouwe
Meer en mogelijk een rondwandeling voor geïnteresseerden. Piet/ Jan H nemen
contact op met Willem Aarts.
Actie Piet/ Jan H
Ruilverkaveling: Achterstallig onderhoud zoals maaien bermen en paden.
Actie gemeente Eersel
Zandpadnaambordjes:
Piet heeft i.s.m. de Heemkundekring een lijst opgesteld van straatnamen
zandpaden. Op de getoonde overzichtstekening is aangegeven waar deze
zandpaden liggen. Deze lijst wordt 22 februari met de gemeente Eersel
besproken, waar ook afgevaardigden van de Heemkundekring bij aanwezig zullen
zijn.
Speelterreinen:
Het probleem van wateroverlast is al geruime tijd aanwezig. Via de mail is er wel
correspondentie en wordt geschreven dat het terrein tot 1 m is gespit en dat er
tot 2,25 m diepte geen leemlaag aanwezig is. Volgens gemeente Eersel is de
bovenste grondlaag vermoedelijk ‘dichtgeslagen’. Al met al nog geen duidelijk
oplossing in zicht. Nogmaals het verzoek gedaan om de situatie samen ter plaatse
te bekijken. Mogelijke oplossingen kunnen zijn het terrein ‘bol’ leggen, drainage
aanleggen en/of grindkoffers aanbrengen.
Actie Wim en gemeente Eersel
Wegenlegger:
Volgens Jeroen Weekers ligt de wegenlegger niet bij gemeente Eersel! Afspraak
om de wegenlegger in te zien is dan ook niet mogelijk. Onduidelijk is waar deze
dan wel ‘ligt’!
D) werkgroep Zorg en Welzijn:
Vrijwilligerssteunpunt:
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Er zijn geen ‘meldingen’ van de Antennegroep. Het verzoek om
herhalingsrecepten op te halen bij de praktijkondersteuner in Wintelre is geregeld.
Jan Kruit zal een tekst opstellen voor ’t Blaaike.
Actie Jan K
Dagbesteding:
Het ‘loopt’ prima, inmiddels 11-13 personen die gebruikt maken van de
dagbesteding. Het aantal vrijwilligers zal hierdoor ook uitgebreid moeten worden
wanneer de groep nog groter wordt.
Bibliotheek:
Er wordt goed gebruik van gemaakt.
16 april is er een thema-avond: natuurfilm
Repair-cafe:
Door Arie Franken is via ’t Blaaike een oproep gedaan voor het opzetten van een
repair-cafe. Dit zou, kan i.s.m. de ‘klussen’ werkgroep worden uitgevoerd.
Gemeente Eersel ondersteund een dergelijk initiatief van een repair-cafe in Bladel
met een bedrag van ongeveer € 700,-! Voorgesteld wordt om aan gemeente
Eersel ook een bijdrage te vragen.
Kempkeshof:
Jan Kruit zal bij woningstichting De Zaligheden het verzoek doen om bij
vrijgekomen plaatsen in Kempkeshof inwoners uit Wintelre ‘voorrang’ te geven.
Actie Jan K
E) sub werkgroep Zorg & Welzijn: Vliegveld
Evaluatie route 1b:
Het is nog steeds wachten op een reactie van dhr. Pieter van Geel inzake
uitvoering evaluatie route 1b. Deze route 1b blijft voor Dorpsraad Wintelre
onacceptabel. Navragen waar reactie blijft (heeft Jan Heuveling inmiddels via
e-mail gedaan).
Toekomst vanaf 2020:
Dorpsraad Wintelre vraagt zich af wat het standpunt is van gemeente Eersel,
inzake de toename van geluidsoverlast en luchtvervuiling? Door de PvdA-fractie
Veldhoven is 22 februari een bijeenkomst bij Schippersstop. Kees en Henk zullen
daar naar toe gaan. Vervolgens heeft BVM2 (Beraad Vliegen Moet Minder) op 10
maart (11.00-13.00 uur) een informatiebijeenkomst in Knegsel.
Voor de masterclass luchtverkeersleiding/routes van Defensie hebben zich 4 leden
van Dorpsraad Wintelre aangemeld (Henk VDH, Wim, Kees en Henk B).
Leefbaarheidsfonds:
Reactie op ingediende voor een busverbinding Wintelre richting Eindhoven Airport
tot op heden niet ontvangen.

Helikopter- , defensievluchten en proefdraaiplaats:
Het ingediende bezwaar van de Dorpsraad is tot op heden niet afgehandeld. Wel
zijn door ons op verzoek van Defensie de statuten van de Dorpsraad nagestuurd.
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. Kees heeft informatie gevraagd bij
Defensie. Ook dit wordt naar verwachting een langlopend project (tot wel 3 jaren
na nu).
Actie Kees
Restaureren Kruisbeeld aan de Scherpenering:
Met de restauratie is men gestart. Het beeld en het voorpad zijn schoongemaakt.
Vervolgens wordt het monument nog opnieuw gevoegd en komen er nieuwe
lampen. Wie daarna verantwoordelijk/eigenaar wordt is volgens Defensie nog
onduidelijk.
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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, zeker in relatie tot wat de wethouder daarover indertijd (januari 2017)
tijdens de raadsvergadering heeft gezegd. Kees zal bij de ODZOB informatie
vragen over het verwerkte tonnage in 2017.
Actie Kees
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.
6.

7.

Diversen:
Chemokar is ‘afgeschaft’ t.g.v. weinig belangstelling en geen budget!
Dorpsraad Wintelre heeft verzoek ingediend om deze te behouden. Nog
geen bericht terug!
Overleg met B&W betreft een ‘terugblik van de afgelopen 4 jaar. In dit
overleg zal Dorpsraad Wintelre vertellen wat men heeft gevraagd en wat is
daarvan uitgevoerd. Ook zal het convenant worden besproken en andere
‘heikele’ punten. Na de verkiezingen komt er z.s.m. (hopelijk in 2018!) een
nieuw overleg met het nieuwe college. Jan stuurt het agenda, overleg
voorstel van B&W naar de dorpsraad leden. Het overleg met het college is
15 maart 19.30 uur in de Rosdoek.
Jan stuurt een overzicht over behandelde onderwerpen in 2017 en hiervan
nog de openstaande actiepunten.
Actie Jan H
Rondvraag
Het gebied bij het Groot en Jong meer is een wandelgebied. Dit is
aangegeven met ‘verkeersborden’. Het hondenuitloopterrein bij het groot
meer (Ouw Meer) is hiermee opgeheven? Verzoek is dat gemeente Eersel
hierop gaat handhaven, veel hondenbezitters zijn zich hiervan bewust of
onbewust niet van op de hoogte. Tevens is het al geruime tijd verboden
dat honden zich in/op het water begeven. Advies is om hierover goed te
communiceren en daarna beboeten.
Actie gemeente Eersel

8.
Volgende vergadering donderdag 22 maart 2018 in de Rosdoek 20.00 uur.
9.
Sluiting.
De notulist
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