Notulen vergadering Dorpsraad Wintelre 19-02-2019
Aanwezig: Anny van Asten, Kees Dankers, Henk van der Heijden, Jan Heuveling, Jan
Kruit, Gerard van Ruiven, Wim Wilting, Henk Bartels.
Bezoeker:
Afwezig met kennisgeving: Jan Luttikhold, Piet Coppelmans, Karin van Esch, Henk van
Ham
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Opening door de voorzitter (Jan Heuveling).
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Verslag vergadering 21-01-2019 wordt op enkele (tekstuele) punten aangepast en
vervolgens definitief vastgesteld.
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Bestuur Dorpsraad.
Jaarvergadering 2018 zal op 20 mei plaatsvinden, gecombineerd met de
presentatie van het Ouw meer. Mogelijk dat een vertegenwoordiger van
VTH (Vergunningen Toezicht Handhaving) een presentatie komt / kan
geven.
Vacatures dorpsraad:
Buurtschappen uitnodigen voor de jaarvergadering datum 20 mei.
Verdeling wijk Koemeersdijk bespreken met KOK.
Informatie Dorpsraad Wintelre:
Mail verkeer via Jan Luttikhold verloopt prima. Van het GOW werd
voorheen wel mail ontvangen, echter van het nieuwe WEL! nog niets
ontvangen. Jan H zal aan WEL een bericht sturen.
Ontmoetingsavond 2019:
83 personen uitgenodigd, ongeveer 40 personen aanwezig geweest.
Begroting Dorpsraad Wintelre 2019:
Verzoek voor eenmalige subsidies vóóraf indienen eerst bespreken met de
gemeente.
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Berichten van gemeente Eersel:
Convenant gemeente Eersel: 21 februari een overleg met voorzitters
Dorpsraden.
Overleg met het college 2019: voorstel data 4-11-25 november.
Jeugdwerker gemeente Eersel: ‘die is er (nog) niet!
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A) Algemeen:
Geen acties.
B)
werkgroep Verkeer:
Buurtschouw: Overleg 22 januari 2019 overleg met de gemeente. Veel
openstaande punten zijn de laatste weken afgewerkt. Nieuwe buurtschouw
maandag 27 mei.
Wildrooster Oostelbeersedijk: onduidelijk wat het nieuwe plan gaat
worden, wel is duidelijk dat de roosters verdwijnen.
Kruisingen binnen bebouwde kom: Worden gelijkwaardig ingericht.
Wijk Koemeersdijk: In uitvoering. Gevraagd is voor aanleg voetpad in
Akkerweg.
Toegankelijk ommetje (rolstoel pad) Ouw meer en fietspad vanaf
Koemeersdijk naar de Hut (Oirschotsedijk): uitvoering in 2019? .
-Groenvoorzieningen: De beukenhaag bij Willibrordusstraat/ Groenstraat
grondwerk uitgevoerd.
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‐

Verlichting: verlichting fietspad Kekkeneind zeer matig. Verlichting fietspad
sportpark Wintelre / Vessem pilot project met bewegingsmelders.

-

Verbinding Kempen / Wintelre richting Eindhoven Airport: het fietspad is
slecht (verharding), te smal en niet verlicht. Kan verkeerskundig Gerard
Korsten dit bespreken met Eindhoven? Is een experiment voor een buslijn
vanuit de Kempen richting EA een optie?
Wegbeheer: Heeft de gemeente een meerjarenplanning voor riool / wegen?

-

C) werkgroep Wonen:
Koemeersdijk fase 3 is de meest logische locatie en mogelijk ook verlengde
Aangelag (25/30 woningen). Gemeente Eersel wil het plan voltooien. 27
februari vaststellen 1e concept bestemmingsplan, dan naar de provincie
(overleg is er eerder geweest) en na goedkeuring mei/juni bijeenkomst.
Overleg met woningstichting medio maart.
D) werkgroep Recreatie
Ommetjes.
De ommetjes op de site aanpassen m.b.t. routebeschrijvingen en
bezienswaardigheden.
Actie Piet Coppelmans
Zandpadnaambordjes:
Totaal 15 locaties zandpaden en namen. Aandachtpunt is wel het
onderhoud van deze nieuwe zandpadborden, deze is voor rekening
gemeente. Definitief voorstel is inmiddels ingediend bij de gemeente t.a.v.
mevr. Lydia Mathijsen.
Speelterreinen:
Problemen bij groot speelterrein Koemeersdijk nu goed zichtbaar:
wateroverlast.
Wegenlegger:
Er is blijkbaar helemaal geen nieuwe wegenlegger! Ook geen concept o.i.d.
Toch een beetje vreemd.
Herfstwandeling: 27 oktober 2019.
Welkomst borden Wintelre:
Tekening gereed, nu praktische uitwerking (De Wit Van Loon).
Actie Henk v.d. Heijden, Ben Berk en Theo van Loon

Kerst in Wintelre:
Veel goede reacties ontvangen van de geplaatste kerstboom bij de
Rosdoek. Een ster o.i.d. in de top te plaatsen is mogelijk. Met de
mandenvlechtclub bespreken of kerstbollen maken voor de boom bij de
kerk mogelijk is.
Kermis:
Het behouden van een kermis in Wintelre (en overige kerkdorpen) is de
wens. Hoe? Door samenwerken met overige kerkdorpen Eersel en
activiteiten van horeca / verenigingen combineren met de kermis.
E) werkgroep Zorg en Welzijn:
Met mevr. Trudy van Hoef (Welzijn van gemeente Eersel) overleg geweest.
Kennismaking en onderwerpen van de werkgroep Zorg en Welzijn
besproken. Ook de knelpunten zoals dagbesteding en matige inbreng van
het voormalige GOW. Hoe kunnen we e.e.a. verbeteren. Er is een
structureel financieel te kort om diverse onderdelen goed te kunnen
uitvoeren. Jan K zal een opzet maken voor subsidie aanvraag.
Vrijwilligerssteunpunt:

2

Jan en Carla Kruit zijn de 1e contactpersonen voor de statushouders. Bij
afwezigheid van Jan en Carla zullen Mars en Kees de vervangers zijn voor
het Syrisch gezin. Mogelijk dat vanuit de vrijwilligerspool meerdere
gezinnen / personen zijn die ondersteuning willen bieden.
Op dit moment is t.g.v. een te kort aan vrijwilligers de vraag naar
ondersteuning nog niet invulbaar. Kan het vrijwilligerssteunpunt WEL! een
oplossing bieden. Oproep via 't Blaaike en zou duofietsen een
(deel)oplossing kunnen zijn ontzorging van mantelzorgers.
Antennegroep: Heeft behoefte aan een ‘opfriscursus’. Voor deze cursus
subsidie aanvragen. Rinie Reniers zal Sjaan Dieker gaan vervangen.
Bibliotheek: subsidie aangevraagd bij het welzijnsfonds € 750,- voor
scherm en beamer. Er is uiteindelijk € 150,- toegekend.
Vervoersdienst: geen mededelingen
Kempkeshof: 24 uur zorg is t.g.v. medewerking zorgaanbieders niet
(meer) mogelijk
WEL!: geen mededelingen
Klussendienst: Het RepairCafe ook in 2019 ‘in bedrijf’ en heeft ook subsidie
voor aanschaf materialen aangevraagd, € 200,-.
F) sub werkgroep Zorg & Welzijn: Vliegveld:
Evaluatie route 1b: Wachten we op antwoord van ministerie Infrastructuur
en Waterstaat op onze reactiebrief dat Evaluatie route 1b onjuist is
uitgevoerd.
Beperken geluidshinder en ultrafijn stof:
Meten is weten i.p.v. regelgeving o.b.v. berekeningen! Green Peace sluit
aan bij BVM2. Zullen de geluidsmeetpalen duidelijkheid geven! Eisen van
het WHO zijn veel strenger, mogelijk minder bouwlocaties. Enquête van
gemeente Eersel inzake Vliegveld kan / mag iedereen invullen.
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.
Leefbaarheidsfonds (LBHF):
Jan H heeft meerdere malen een voorstel voor subsidie gemaild, echter
geen reactie terug! Hoe verder? Wil het bestuur van het leefbaarheidsfonds
komen praten met de Dorpsraad Wintelre?
Proefcasus EA: Volgende sessie 28-02 in het Evoluon. Eindadvies medio
april.
Helikopter-, defensievluchten en proefdraaiplaats:
Nieuwe (doorgaande) vliegroutes van de helikopters naar
laagvlieggebieden in de Peel en bij Budel, geven voor het noordoostelijk
deel van Wintelre extra overlast.
Van Berkel: geen mededelingen, enkel dat de landschappelijk inpassing
nog steeds niet (bindend en afdwingbaar) geregeld is en het een zaak is
tussen Bierings Van Berkel en gemeente / ODZOB. VTH De Kempen (Kilian
Teurlincx heeft toegezegd de stand van zaken nog eens na te vragen.
Verder wachten we nog (steeds) op laatste bezoekverslag ODZOB met
melding van perculaat water en verwerkt tonnage
G) werkgroep PR:
Tekst voor publicaties toesturen naar Lobke, Francien en Piet.
6.

Diversen:

7.

Rondvraag
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Film Wentersel 2018 (50 jaar na 1e film uit 1968) 22 maart zie
vertoningstijden het Blaaike
De Wenterselse kwis is weer op 23 maart 2019.
Opslag Schippers aan de Scherpenering: wat mag daar eigenlijk liggen?
Zou een actie inzameling asbest zoals in Bergeijk is georganiseerd ook in
Wintelre mogelijk zijn? Berichtje naar Arian Wouters sturen!
Actie Henk v.d. Heijden

8.

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

9.

Volgende vergadering woensdag 20 maart 2019 in de Rosdoek 20.00 uur.
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Sluiting.
De notulist
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