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Verslag  “papieren-vergadering” Dorpsraad Wintelre Woensdag 18 maart.  
 

1. Nog vast te stellen verslag vergadering 19 februari 2020. 
 

2. Afzeggingen  
- Bijeenkomsten. ALV Tip op 23 maart afgelast, ALV VKKNB 31 maart wordt 

verplaatst naar 7 mei.  
- Bijeenkomst herontwikkeling militair oefenterrein Oirschotse Heide 12 maart 

afgelast.  
- Afzegging kennismaking Eefje Heesterbeek sociaal cultureel werker van Wel!zijn 

de Kempen en van heer van Schoonhoven van VKKNB 

3. Ingekomen post  
- Levertijd extra afvalbakken. Zijn 7 januari besteld, maar naar het blijkt worden ze 

aanstaande vrijdag pas uit een ver (?) land verzonden. Over de uiteindelijke 
levertijd (en dus de tijd dat we ze gaan plaatsen) is helaas nog niets bekend. 
(Arian) 

- Pierre Cluitmans van stichting leefbaarheid luchthaven Eindhoven stuurt 
presentatie en het “inspiratieboek” dat als resultaat van het project met de twee 
HAS studenten kwam. 

- Kennis delen, kennis opdoen. Arian is voornemens om een bijeenkomst te 
organiseren voor alle dorpsraadleden van de gemeente Eersel al dan niet met de 
mensen uit de werkgroepen. Soms hangt er aan zo’n bijeenkomst een thema, 
soms is er een presentatie maar het uiteindelijke doel is ‘samen komen en 
verbindingen leggen’. Vraag is of er inderdaad animo voor een dergelijke 
bijeenkomst is en mogelijk of er onderwerpen zijn die wij hierbij ter sprake willen 
brengen of waarover meer informatie zinvol is. De datum voor deze avond is nog 
niet geprikt, Arian denkt aan mei/juni. Wat is onze reactie? 

- Verhuur Bosschuur. De Bosschuur heeft inderdaad de bestemming 
Maatschappelijk met de aanduiding natuureducatiecentrum. Ander gebruik dan 
maatschappelijke doeleinden en natuureducatie is niet toegestaan. Er zijn geen 
ontheffingen of iets dergelijks verleend, dus het gebruik door defensie is 
inderdaad in strijd met de regels van het bestemmingsplan. Het strijdig gebruik 
zal worden besproken met team Handhaving. Gelet op de prioriteiten uit het 
uitvoeringsbeleid van de gemeente is het echter de verwachting dat dit niet op 
korte termijn opgepakt wordt. 

- Hulpvragen en aanbod in deze coronatijd. We horen graag van jullie op welke 
wijze jullie elkaar in het dorp ondersteunen nu veel voorzieningen dicht zijn en 
gevraagd is om waar mogelijk thuis te blijven. We delen dit overzicht op korte 
termijn ook graag met jullie. Daarom het vriendelijke, maar dringende, verzoek 
om waar nodig en mogelijk gebruik te maken van de 
website www.eerselvoorelkaar.nl, zeker als een dichtbij huis oplossing in eigen 
kring niet voorhanden is. Ook wil ik jullie bij deze vragen om via de kanalen die 
jullie ter beschikking hebben (social media, h-a-h-bladen enzovoort) hiervoor 
aandacht te vragen. Daarmee kunnen mensen die hulp nodig hebben en 
aanbieders van hulp elkaar op 1 platform vinden. (Arian) 

- Voor dorpen met een Dorpsondersteuner, dorpen die graag een 
Dorpsondersteuner willen én voor dorpen die nieuwsgierig zijn naar de 
Dorpsondersteuner, organiseert de Koepel van Zorgcoöperaties Zuid-Nederland in 
nauwe samenwerking met de Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant (VKKNB) 
en Nederland Zorgt Voor Elkaar (NLZVE), bij u in de gemeente of regio 
een Leerkring Dorpsondersteuners. Is hier belangstelling voor? (VVKNB) 

- Toegankelijk ommetje in eigen beheer uit te voeren, in het kader van Right 2 
Challenge, is geen geschikt project om als een ‘challenge’ aan te gaan. Mogelijk 
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kunnen we de samenwerking zoeken met Stichting Leefbaarheid Luchthaven 
Eindhoven om zodoende het uitzichtpunt mogelijk te maken. Arian zal namens de 
gemeente een beroep doen op het fonds en zal Pierre mailen om hem dit voor te 
leggen. (Arian) 

- Luchtzuiverende planten. Graag nieuwe aanvraag indienen bij SSLE voor 13 april 
met brief medewerking Gemeente Eersel (wil graag meedenken over waar de 
planten/bomen op gemeentelijke grond geplaatst kunnen worden). Ook voor het 
onderhoud na de aanschaf kan op dat moment naar de gemeente gekeken 
worden. (taak Jan H. i.s.m. Jan Wim K., Karin van E. en Kees D.) 

- Aanbesteding publieke werkzaamheden: De betreffende aannemer had een groter 
werk aangenomen. Het is dan goed dat een deeltje van het grote geheel 
uitbesteed wordt aan een plaatselijke (onder)aannemer maar dan is dat wel aan 
die (hoofd)aannemer. Voor de gemeente is het niet te doen om alle 
werkzaamheden uit te splitsen en apart aan te besteden. (Jan Smulders). 

- Visie buitengebied Eersel en omgevingsvisie Eersel. Afspraak maken voor 
toelichting door verantwoordelijk ambtenaar (Anouk Meulenbroeks of Daan 
Liebregts)? Vraag van Kees omdat bij hem toch nog vragen openstaan. Wie is 
(mede) geïnteresseerd? 

- Jaarlijks overleg DRW met het college. Vraag een top-3 aan te geven van welke 
datum waarop wij het liefste in overleg willen gaan met het college. Welke 3 data 
wij kunnen van 19.30 tot 21.30 uur) Donderdag 10 september, Donderdag 17 
september, Woensdag 23 september, Donderdag 24 september, Maandag 5 
oktober, Woensdag 28 oktober, Maandag 2 november, Maandag 9 november, 
Donderdag 19 november 

- Verzoek van Stichting Kiemkracht voor kennismaking met DRW. Zij beheren 
fondsen die ten goede kunnen komen aan ontplooiingsmogelijkheden voor 
jongeren in de Kempen. Hiervoor reiken wij elk jaar de Zilveren Rank uit: een 
zilveren beeldje en een geldprijs van €5000,-. Ze zijn op zoek naar manieren om 
initiatieven voor de jeugd te stimuleren en meer inwoners van de 
Kempengemeenten bekend te maken met de stichting en de Zilveren Rank. Om 
een beter beeld te krijgen van waar de wensen en kansen liggen willen zij langs 
komen om dit verhaal toe te lichten en samen te kijken wat we voor elkaar 
kunnen betekenen. 
 

4. Onderwerpen vanuit de werkgroepen: 

Zorg en welzijn:  
Vrijwilligersverzekering vervoersdienst: Iedereen die in enig georganiseerd 
verband vrijwilligerswerk doet in Eersel is verzekerd via de vrijwilligersverzekering 
(VNG Plus polis bij Centraal Beheer Achmea) van de gemeente. Je hoeft je niet 
aan te melden bij ons. Pas als er schade is of je om een andere reden gebruik wilt 
maken van de verzekering worden de gegevens gevraagd. En het klopt ook dat je 
verzekerd bent als je onderweg bent van of naar je vrijwilligerswerk. Op de 
website van de gemeente Eersel vind je ook meer info over de verzekering en het 
schadeformulier.  Je kunt daarvoor naar https://www.eersel.nl en dan zoeken op 
de term vrijwilligersverzekering. (Mariëlle Voermans) 

Sub vliegveld:  
- Uitstel beantwoording ingediende zienswijze op Notitie Reikwijdte en 

Detailniveau ten behoeve van milieueffectrapport Luchtvaartnota 2020-2050.  
De minister van Infrastructuur en Waterstaat streeft ernaar om begin april de 
ontwerp-Luchtvaartnota te publiceren en daarmee ook de Nota van Antwoord 
Notitie Reikwijdte en Detailniveau, met daarin de reactie op uw zienswijzen. 
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- Aanvraag Kees Dankers bij Stichting Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven 
(SLLE) (m.b.t. bewakingshondenkennel en aanplant). Aanplant-aanvraag ter 
plaatse van kruisbeeld Scherpenering acht dhr. Cluitmans weinig kansrijk. 
Aanvraag m.b.t. extra isolatie hondenkennel misschien indien Defensie wil 
meewerken. Kees Dankers heeft vraag bij Defensie neergelegd, maar nog geen 
inhoudelijke reactie ontvangen. 

- Herontwikkelingsplan militair oefenterrein Oirschotse Heide. Bijeenkomst van 
12 maart is i.v.m. Corona-crisis uitgesteld. 

- Nieuwe vrijwilligers gezocht voor meetkastjes luchtkwaliteit. Aanmelden graag 
bij Kees Dankers 

- Beplanting / landschappelijke inpassing composteringsbedrijf Van Berkel. 
Bijeenkomst met gemeenten en van Berkel heeft naar tevredenheid 
plaatsgevonden en kort verslag is ontvangen. Mogelijk schrijft DRW nog wel 
een korte reactie om de puntjes op de ”i” te zetten en te houden. 

 
Verkeer:  

- Betongoot Merenweg. Met het uitvoeren van onderhoud aan de 
asfaltverharding is bij diverse betongoten de asfaltverharding gerepareerd en 
daarmee sluit de asfalt ook goed aan op de goot. Bij een betongoot was er 
nagenoeg geen schade aan de asfaltverharding en daarom is daar niets aan 
gedaan. Dat er een klein hoogteverschil bestaat tussen asfalt en betongoot valt 
binnen de marge en daarom is daar niets mee gedaan. 

- Fietspad Koemeersdijk-Oirschotsedijk. Aangezien de persleiding van de 
drukriolering in het tracé van het fietspad ligt, heeft de voorbereiding meer tijd 
gekost. In maart/april gaan we het fietspad aanleggen. 

- Wildroosters fietspad Oostelbeersedijk. De wildroosters blijven liggen. Het 
hoogteverschil tussen de asfaltverharding en het rooster wordt opgevangen 
zodat er geen banden kapotgereden worden. Als het weer het toelaat wordt dit 
voor eind maart gemaakt. 

- Voetpad Akkerweg. Op 3 maart beslist de gemeenteraad over het benodigde 
budget voor de aanleg ervan. Daarna gaan we het voetpad aanleggen. 

- Onderhoud zebrapad bij COOP en strepen bij Babbel. Zodra de 
weersomstandigheden het toelaten om het onderhoud aan de markeringen uit 
te voeren dan nemen we dit mee. Vanwege de winterperiode kunnen we dit 
moeilijk plannen maar het wordt meegenomen. (Jan Smulders) 

- Van 26 februari tot 8 april 2020 ligt het concept van de Verkeersvisie 2030 van 
de gemeente Eersel ter inzage. De Verkeersvisie is een handreiking met 
kaders, bouwstenen en ambities op het gebied van verkeer. 

- Fietspad Slikdijk, Bijsterveld en Landsardseweg. Verzoek aan gemeente Eersel 
en Eindhoven om fietspad te upgraden en veiliger te maken door het 
aanbrengen van midden en zijbelijning en extra straatverlichting op gevaarlijke 
punten. 

- Toegankelijk ommetje in eigen beheer uit te voeren, in het kader van Right 2 
Challenge, is geen geschikt project om een ‘challenge’ aan te gaan. Mogelijk 
kunnen we de samenwerking zoeken met Stichting Leefbaarheid Luchthaven 
Eindhoven om zodoende het uitzichtpunt mogelijk te maken. Zoals ik begreep 
mogen gemeenten echter ook een beroep doen op het fonds en ik zal Pierre 
mailen om hem dit voor te leggen. (Arian) 

- Toegankelijk ommetje in natuurgebied met uitzichtpunt. Jan H neemt contact 
hierover op met Koen Jellema over wat gewenst èn haalbaar is: het huidige 
uitzichtpunt ligt immers midden in het Natura2000 gebied, dus daar is 
uitbreiding (qua oppervlakte i.v.m. hellinghoek) niet mogelijk, maar er zijn 
ongetwijfeld nog locaties waarover toch een mooi uitzicht zal zijn. Pas wanneer 
duidelijk is wat mag kan het idee verder uitgewerkt worden (ook financieel), 
waarna we een officiële aanvraag kunnen doen. 
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Wonen:  

- Het bestemmingsplan Koemeersdijk komt binnenkort ter inzage. 
- De bedoeling is dat in juni de plannen in een dorpsbijeenkomst gepresenteerd 

kunnen worden. 
- Op dat moment is het soort woningen nog niet vastgesteld. Daar is dus nog 

inspraak bij mogelijk. 
- Zoals eerder aangegeven zou die dorpsbijeenkomst onderdeel kunnen zijn van 

een nog te plannen jaarvergadering van de dorpsraad. 
 
Recreatie en speelterreinen:  

- Rolstoel pad Grootmeer. Zoals meer aangegeven is de eerste stap gezet en is er 
getoetst of zo’n pad daar tegen een natura 2000 mag liggen en dat het ook kan 
conform de wet natuurbescherming 2017. Binnenkort gaan we kijken waar het het 
beste kan liggen en dat we met de aanleg ook geen natura 2000 gebied 
beschadigen. Daarna kunnen we de stappen zetten om het pad aan te leggen. 

 
Pr: Verzoek aan werkgroepen om berichten voor het Blaaike toe te sturen.   

 
5. Diversen:  
- Landelijke Opschoon-dag op zaterdag 21 maart gaat niet door 
- Balie Gemeente tot en met 6 april alleen open voor urgente gevallen 

 
6. Rondvraag: per mail graag dorpsraadwintelre@gmail.com 

                                                    
                                                                                                                                                                                                            

7. Sluiting 
 
Graag ontvangen wij uw op- en aanmerkingen. Mocht u niet aanwezig kunnen zijn 
laat ons dat weten en stel uw vragen en geef uw opmerkingen even door. Zoals 
steeds blijft het de bedoeling om de vergadering om 22.00 uur te beëindigen. 
Eventueel openstaande punten gaan naar de volgende vergadering. 
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Actiepuntenlijstje: 
 
(Dit lijstje is onder voorbehoud. Ieder van jullie dient dit lijstje zeer nauwkeurig te 
controleren op fouten. De notulist is NIET aansprakelijk voor eventuele fouten in 
dit lijstje.) 
 
Naam: Taak: Evt. deadline/datum 
Pierre Cluitmans 
 

Presentatie LeefbaarheidsFonds plus 
“Inspratie-boek” opsturen naar 
Dorpsraad  

Is dit gebeurd? 
Jan Luttikhold checkt 

Jan Kruit Stukje schrijven voor ’t Blaaike over 
Bibliotheek (-titels) i.s.m. PR-groep. 

 

Mars Uitzoeken chemisch afval  
Kees Dankers 
(en anderen ??) 

Gebiedsvisie buitengebied. Afspraak 
maken voor toelichting door 
verantwoordelijk ambtenaar 

 

Secretariaat Opnieuw uitnodigen: Eefje 
Heesterbeek van Wel!zijn de Kempen 
en voorzitter Kleine Kernen 

 

Arian Toegankelijk Ommetje aankaarten bij 
LeefbaarheidsFonds 

 

Jan H. i.s.m. Jan 
Wim K., Karin 
van E. en Kees 
D 

Luchtzuiverende planten aanvraag 
indienen 

Voor 13 april 

Bestuur Datum jaarlijks overleg met college  
Secretariaat Uitnoding tzt naar Kiemkracht (plus 

iemand vanuit de jongeren in 
Wintelre?) 

Te zijner tijd 

Allen Rondvragen vrijwilligers voor 
meetkastjes 

 

Sub Vliegveld Reactie naar van Berkel oevr verslag 
om puntjes op de I te zetten 

 

Jan H Contact met Koen Jellema over 
uitzichtpunt Toegankelijk Ommetje 

 

   
   
   
   
 
 


