Verslag vergadering Stichting Leefbaar Wintelre, dinsdag 19 mei 2015
Aanwezig: Anny van Asten, Karin van Esch, Jan Luttikhold, Jan Heuveling,
Wim Wilting, Henk van Ham, Henk van der Heijden, Wim ten Boske, Ineke Neggers,
Henk Bartels.
Afgemeld: Lobke Kapteijns, Piet Coppelmans, Jan Huijbers
Gasten:

Ton van der Heijden,Guido Schenning, Jan en Lia Lemmens, Gerry van Meel en nog een
20 andere inwoners van Wintelre
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de leden van Leefbaar Wintelre en de gasten van harte
welkom. Na de uitvoering van de eerste fase van het dorpsontwikkelingsplan wat afgesloten is in 2012
was de rol van leefbaar Wintelre voor velen onduidelijk. Toch is het van belang gebleken. Een
afspiegeling daarvan is wat er in de diverse werkgroepen gebeurd. Dat komt straks aan de orde. Er
moet ook iets gebeuren wat een groep mensen aanspreekt om duidelijk te maken dat het belangrijk is
dat Leefbaar Wintelre bestaat. Het is een platform waar men terecht kan voor vragen opmerkingen
enzovoort. De straatverlichting is daar een voorbeeld van en nog duidelijker de perikelen rond het
vliegveld waar de vorige vergadering veel aandacht aan is besteed. Nu is er aandacht gevraagd voor
de uitbreiding van het composteringsbedrijf van Berkel/Bierings. Zie agendapunt 2 waarmee we nu
verder gaan.
2. Uitbreiding Composteringsbedrijf van Berkel/Bierings
Namens de omwonenden geeft de heer Lemmens uitleg over de plannen om het composteringsbedrijf
uit te breiden. Enerzijds is er de uitbreiding van het huidige bedrijf dat al buiten de in de vergunning
verleende limiet produceert, anderzijds is er het installeren van een Mobiele shredder,
houtversnipperaar die vooral overlast zal veroorzaken wat herrie betreft. Verder zullen er een groot
aantal verkeersbewegingen ontstaan om de aanvoer te verzorgen van het materiaal. En dat komt
vanuit de hele regio richting de Scherpenering. Om de uitbreiding mogelijk te maken is een
bestemmingswijziging nodig. De landbouwbestemming moet omgezet worden naar een industriële
bestemming. De vraag is of dat wel op zijn plaats is. Aan de andere kant van de weg is een
industrieterrein waar nog voldoende plaats is. Waarschijnlijk zijn hier echter de milieuregels vele
malen strenger zowel wat geluid als geur betreft. Het geluid van de shredder wordt berekend op
117 DBA. Hierbij geeft men aan dat de geluidsnorm wordt overschreden maar dat men hier dus
ontheffing voor vraagt. Diverse andere machines zijn daarbij op het bedrijf in actie die de geluidsnorm
benaderen. Hier is dus ook sprake van stapeling van geluid. In acht moet worden genomen dat in de
nabijheid het proefdraaien van de vliegtuigen eveneens een stapeling van geluid veroorzaakt. Al met
al dus en ongewenste situatie. Inmiddels is ook aan de gemeenteraad kenbaar gemaakt dat men niet
kan leven met deze uitbreiding. De gemeenteraad heeft diverse vragen gesteld die eerst beantwoord
dienen te worden alvorens over de aanvrage een besluit kan worden genomen.
De plannen komen voor de omwonenden als een verrassing daar nog door de ondernemer noch door
de gemeente daarover aan mededelingen zijn gedaan. De stukken hebben wel ter inzage gelegen
maar dat is door de omwonenden niet opgemerkt. Men is ook van mening dat zo’n belangrijke zaken
ook rechtstreeks aan de belanghebbenden moet worden gemeld.
Vanuit de vergadering worden nog diverse vragen gesteld. Daaruit blijkt dat de geuroverlast sterk
afhankelijk is van de windrichting. Als de richting slecht is blijkt ook dat het hele dorp daar last van
heeft.
In de rapporten wordt gemeten met 200-300 meter als grens voor geluid en geur. In andere
rapportages van andere bedrijven wordt weer een grens van 800 tot 1000 meter aangehouden. De
indruk ontstaat dat gerekend wordt na de benodigde uitkomst. Genoemd worden in de vergadering
een MER norm en een NER norm zonder nu te weten wat het precies inhoud. De gemeente zal daar
zeker antwoord op kunnen geven.
Ook de vrachtwagen bewegingen zullen sterk toenemen. In het rapport wordt ervan uitgegaan dat dit
voor Wintelre maar 9 bewegingen per dag zijn van de genoemde 64 totaal. Maar om bij het bedrijf te
komen vanuit de regio moet men linksom of rechtsom door Wintelre.
Ook wordt nog gevraagd of het een en ander nog invloed kan hebben op de bouwplannen voor de
toekomst aan het Verlengde Aangelag. Dit valt binnen de 1000 meter cirkel. De gemeente heeft hier
dus ook een belang.
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Ook wordt nog gewezen op het maken van een poel die vogels aantrekt. Deze poel is nodig als
wateropslag, opvang. Het vliegveld heeft hierop al gereageerd en men is hiermee in overleg.
Ook is het voor de inwoners van Wintelre een beangstigend beeld van de mogelijke hoeveelheid
vogels in combinatie met het (toenemend) vliegverkeer. Het beeld van het mogelijk neerstorten van
een vliegtuig zoals in de begin jaren van het vliegveld en de ramp met de Hercules komt hier en daar
weer naar boven.
Opmerkelijk is natuurlijk dat juist deze week jagers het gebied vogelvrij aan het maken zijn.
Inmiddels schijnt het zo te zijn dat ondernemer zijn plannen wil verduidelijken richting omwonenden.
Dat is natuurlijk aan te bevelen. Het neemt overigens de overlast niet weg.
Aan Leefbaar Wintelre wordt tenslotte gevraagd om de bedenkingen tegen de plannen te
ondersteunen.
Toegezegd wordt dat dit binnen de mogelijkheden van Leefbaar Wintelre zal gebeuren.
3A. Verslag vergadering 19 maart 2015.
Dit verslag wordt onveranderd goedgekeurd.
Wel worden er opmerkingen gemaakt naar aanleiding van het bekendmaken van vergunningen via
internet. Het feit blijft dat er mensen zijn die niet overweg kunnen met internet. Ook als men het wel
kan blijkt het vinden van de juiste gegevens nog moeilijk te zijn. Uitdrukkelijk moet er naar oplossingen
gezocht worden om ook voor iedereen inzage en reactie laagdrempelig mogelijk te maken. Er zijn
natuurlijk best mensen die in voorkomend geval willen helpen maar beter is om daar structureel iets
voor te hebben. Wellicht kan de gemeente in overleg met het VSW hier een oplossing voor creëren.
Verder wordt er voor gepleit om belanghebbenden rechtstreeks te informeren. Bij werkzaamheden in
een bepaalde straat of gebied wordt overigens al dikwijls een informatiebijeenkomst georganiseerd.
Als leefbaar Wintelre op de hoogte wordt gebracht van een bepaalde activiteit pleiten wij ook steeds
voor zo’n bijeenkomst.
Naar aanleiding van de vraag over de pinautomaat kan worden meegedeeld dat de Rabobank op
korte termijn de verlichting op orde zal brengen. Het af en toe gebrekkige zicht als gevolg van het
zonlicht is niet te verbeteren mede om niet in de knoei te komen met de veiligheid. De
veiligheidsaspecten voldoen overigens nu aan de gestelde normen. En niet onbelangrijk voor ons
wordt meegedeeld dat gezien het gebruik van de geldautomaat en de betrokkenheid in Wintelre men
niet de intentie heeft om de automaat weg te halen. Wel geeft men aan dat blijvende regelmatig
gebruik van de automaat er voor zorgt dat het aanhouden van de automaat ook kosten technisch
verantwoord blijft. Dus het is voor ons zaak regelmatig hiervan gebruik te maken. Wellicht niet in een
keer een groot bedrag maar een keer meer een kleiner bedrag.
3B. Verslag vergadering 20 april 2015.
Dit verslag wordt onveranderd goedgekeurd.
Deze vergadering stond volledig in het teken van het vliegveld.
4. Onderwerpen uit de Werkgroepen.
- Werkgroep Verkeer:
- Straatverlichting: Zoals de schakeling nu is zal het naar alle waarschijnlijkheid blijven. Op 22 mei is
daar nog een bespreking over. Wel willen we vasthouden aan het amendement van de Raad hierover
dat pas palen verwijderd mogen worden na een proefperiode van 12 maanden voor die palen waar
discussie over is. Het overleg over de kwestie met de huidige ambtenaar is constructief en goed te
noemen.
- De 30 km en 60 km zones zullen waarschijnlijk rond de zomervakantie worden ingericht. In principe
worden alle kruisingen binnen de bebouwde kom gelijkwaardig. Dit is niet verplicht, dus
uitzonderingen zijn mogelijk.
Het Kekkeneind zal later volgen in verband met werkzaamheden voor gevel geluidsreductie.
Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat men nu bezig is met nieuwe belijning op de Slikdijk en
Willibrordusstraat. De vraag is of dit dadelijk dan nog klopt in de nieuwe situatie. Kan dit dan niet beter
even uitgesteld worden?
Ook wordt gevraagd of de Willibrordusstraat vanaf de Groenstraat opnieuw bestraat gaat worden,
volgens de vraagsteller wordt het stilaan gevaarlijk. Dit zou na de winter gebeuren dus het zou nu
kunnen.
Beiden vragen zullen via de Werkgroep Verkeer worden meegenomen tijdens de bespreking met
betreffende ambtenaren.
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- Indien er problemen zijn met verlichting, wegen/straten, riolering gelieve dit te melden via
de “Meld- en herstellijn” Tel: 0497-531300 of via de website van de gemeente Eersel.
-Wat betreft het uitschakelen van diverse lantaarnpalen is de situatie in de Biemeren,
Oostelbeersedijk, Merenweg en Slikdijk/Bijsterveld nagenoeg de situatie zoals die gaat worden. Voor
de overige straten, daar waar het een enkele lantaarnpaal betreft, wordt op vrijdag 22 mei nog overleg
gevoerd. Met de betreffende ambtenaar is in goed overleg afgesproken dat we het Amendement wat
door de raad is vast gesteld in acht wordt genomen.
Werkgroep Wonen
- Woonvisie gemeente Eersel is inmiddels goedgekeurd. Op grond van deze visie worden de
bouwplannen beoordeeld. Wij hebben daar inspraak in gehad en o.a. gepleit voor meer huurwoningen
en bijzondere aandacht voor eenpersoonswoningen.
- Bij Koemeersdijk is plan A in ontwikkeling. In een zestal woonzones komen hier een 35 woningen.
Hier wordt rekening gehouden met de woonvisie en onze inbreng daarbij en er is plaats voor senioren
en starters. Voor het eind van het jaar moeten de plannen definitief zijn en kan men de bouwgrond
uitgeven. Hier is ook een relatie met de bouwplannen bij het Centrum.
- Herbouw Kekkeneind 12c-f; Hier hebben we bij de gemeente aangegeven dat we het van belang
vinden dat milieuregels en veiligheidseisen van groot belang zijn en dat die vooraf getoetst dienen te
worden. De bouw op zich lijkt geen probleem.
- In verband met de nieuwe aanbesteding van het openbaar vervoer in Oost Brabant hebben wij de
provincie gevraagd om een halte te maken bij de rotonde Biemeren-Oerle. De gemeente Eersel en
Veldhoven hebben we gevraagd ons verzoek te ondersteunen. Dat doet de gemeente Eersel, de
gemeente Veldhoven ondersteunt ook wel maar zet wel een kanttekening bij de eventuele kosten.
Het verzoek zal als bijlage bij het verslag worden gevoegd. Overigens moeten we er vanuit gaan dat
het niets uithaalt. Maar niet geschoten is altijd mis.
Werkgroep recreatie en speelterreinen:
- De renovatie van de Velden zal in het najaar plaatsvinden. Bomen worden gerooid en nieuwe
worden teruggezet.
- Van de Ommetjes die op zijn wordt een herdruk gemaakt, van de anderen wordt een up date
gemaakt en daarna opnieuw gedrukt.
- De ruilverkaveling en herinrichting is in volle gang. De resultaten zijn nu al op diverse plaatsen
zichtbaar. Van de kaart is ook een update verkregen. Aan de hand hiervan zal nagegaan worden of de
werkelijkheid met de kaart klopt.
- Door ons is ook een lijst van speciale, bijzondere bomen doorgegeven. De gemeente gaat
beoordelen of deze ook als zodanig aan te merken zijn. De gemeente neemt zonodig met de
eigenaren contact op of opname op de lijst akkoord is.
-De oude wegen, zandpaden, hebben een naam en op diverse plaatsen staat daar ook een bordje bij.
In totaal zijn er nog 14 bordjes te maken. De palen en de borden worden door de gemeente betaald.
Het belettering schilderen is door ons te regelen. Er wordt een naam genoemd waar contact mee zal
worden opgenomen.
- Vanuit de vergadering wordt de opmerking gemaakt dat in het plan Koemeersdijk plannen gemaakt
worden voor een speelbos. De werkgroep zal hier contact over opnemen met de gemeente. Tevens
wordt aangegeven dat het goed zou zijn in het plan Koemeersdijk alvast een fietspad te regelen en
hiermee niet te wachten rot het hele plan is uitgevoerd en bewoond. De werkgroep wonen zal dit
inbrengen bij de verdere besprekingen.
Werkgroep zorg en welzijn:
- De besprekingen over de dagbesteding in Kempkeshof samen met het GOW lopen vertraging op.
Het GOW deelt mee dat de gemeente geen financiële medewerking wil geven. Een vreemde situatie.
Men zal nu contact opnemen met de gemeente om de besprekingen weer vlot te trekken. De
dagbesteding wordt vooral gericht op beginnende en licht dementerenden.
-VSW- Vrijwilligers Steunpunt Wintelre- hiervoor zijn momenteel een 14 vrijwilligers aangemeld. Jan
Kruit coördineert dit momenteel en zal het een en ander in het Blaaike publiceren. De bedoeling is dat
ook de klussendienst, de vervoersdienst en het rondbrengen van het eten hier onder gaan vallen. De
besprekingen hierover zijn overigens nog niet afgerond.
-De Antennegroep is zijn werkzaamheden begonnen. Ook zal aandacht besteed worden aan de
jeugd. Alcohol en drugs komen daarbij ook aan de orde.
-De Sociale kaart voor Wintelre dient goed te worden bijgehouden. Dat gebeurt in Wintelre natuurlijk
door de zorggroep, en de PR groep zorgt dat het wintelre.info wordt bijgehouden.
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Met Eersel voor Elkaar dient te worden afgesproken dat over en weer de wijzigingen in de Sociale
kaart wordt bijgehouden en de wijzigingen aan elkaar worden doorgegeven.
-Eersel voor Elkaar kan geraadpleegd worden door en voor vrijwilligers. Voor Wintelre zal de VSW op
dit punt belangrijker zijn.
-Aan de Zaligheden zal gevraagd worden beschikbare woningen in Kempkeshof in het Blaaike te
publiceren. Indien zij dat niet doen zal de zorggroep dat doen.
-Vliegveld: Op de 20e komen de diverse fractie voorzitters van de omliggende gemeenten bijeen om
een gezamenlijk standpunt te formuleren voor de Alderstafel.
Op de 21e komen de voorzitters van de dorpsraden en leefbaarheidgroepen van de gemeente Eersel
bijeen om te bezien of men met dit standpunt akkoord kan gaan. Onzerzijds zal daarbij ook gewezen
worden op het terugdraaien van route 1 B. Ook zal gevraagd worden hoe het zit met het
belevingsonderzoek van de GGD en wanneer dit openbaar wordt. Ook de opmerking dat dit
onderzoek wat Wintelre betreft de situatie weergeeft van voor de ingebruikname van route 1 B.
Er zal een mobile meet unit geplaatst worden. Op de Akkerweg en in Zand Oerle staat al een
meetpunt. Voorgesteld wordt nu de mobile unit te plaatsen bij het korfbalveld of bij de
Oostelbeersedijk. Voorheen was hier geen overlast dus metingen geven hier nieuwe gegevens. Dit
voorstel is richting BOW gegaan zij beslissen waar de unit komt.
Besloten wordt om de voorliggende posters te plaatsen in het Blaaike. Enkele posters zullen
vervaardigd worden om te verspreiden in omliggende gemeenten. Met mogelijke kosten tot een 100 –
150 euro wordt akkoord gegaan. Eventueel worden ook nog banners gemaakt. Ook dat is akkoord.
De poster roept op om overlast te melden. Dat blijft belangrijk. Ook zal een persbericht worden
uitgegeven om te wijzen op de extra overlast in Wintelre.
De Alderstafel zal vooral gaan over de vraag of er voldoende aanvullende maatregelen genomen zijn
om de overlast van de uitbreiding te beperken. Besluiten over de uitbreiding zijn in belangrijke mate al
genomen. De verwachting is dat de gemeenten aan de Alderstafel zullen aangeven dat deze
genomen maatregelen onvoldoende zijn om met de uitbreiding akkoord te gaan.
PR-groep:
- Er zijn vorderingen gemaakt met de flyer om leden te werven.
- De film over en met de zuster is bijna klaar.
- De groep probeert de publicatie berichten in het Blaaike te doseren zodat ze ook gelezen worden.
- Gevraagd wordt of er een keer aandacht besteed kan worden aan het parkeren op het voetpad,
voor inritten en vrachtwagens voor andermans woning. Even opletten kan veel ergernis voorkomen.
Ook het beperken van de snelheid binnen de kom door eigen inwoners is een punt van aandacht.
5. Nieuwe Leden:
- Graag hebben we een goede afspiegeling van de inwoners van Wintelre en vanuit elke buurt een
vertegenwoordiger. Dus aanmeldingen zijn welkom.
Inmiddels is Henk van der Heijden 70 geworden en treed terug als notulist. Wel blijft hij lid o.a. van de
werkgroep verkeer en wonen. Een bedankje voor Henk voor het werk afgelopen jaren is hier op zijn
plaats. Verder heeft Jan Heuveling ook het 70ste jaar bereikt en wil graag wat minder werk. Graag dus
aanmeldingen om het dagelijks bestuur opnieuw te formeren. Vanuit de vergadering komen geen
aanmeldingen. Het verzoek aan ieder hun gedachten hier toch over te laten gaan.
Actie: Allen
6. Diverse mailtjes over allerlei bijeenkomsten en zaken:
- Er is een nieuwe notitie burgerparticipatie.
- Inmiddels zijn er weer enkele meldingen over rattenvangsten. Dit blijft dus de aandacht vragen.
- Paul Senders zal dit jaar weer de bloembakken op het dorpsplein verzorgen kosten 100 euro.
- De aanleg van de glasvezel is in volle gang. Onduidelijk is nog wel hoe het een en ander verder
verloopt. Zo is er een vertraging van een half jaar en zal aansluiting waarschijnlijk pas in december
zijn voor Wintelre in plaats van in juli. Dit is tot op heden niet gecommuniceerd met de bewoners van
categorie 1. Het blijkt nu dat de categorie 2 al geruime tijd geleden 2500 euro heeft moeten betalen
voor de aansluiting. Ook categorie 3 is nog onduidelijk. Al met al onduidelijke zaken die in ieder geval
geen schoonheidsprijs verdienen.
- Over de afvalverwerking is feitelijk niets te melden. Wel wordt meegedeeld dat het restafval steeds
minder wordt en op termijn daar ook een andere kleinere kliko voor zal komen.
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7.
Rondvraag.
- Hier wordt geen gebruik van gemaakt.
8.

De volgende vergadering is op woensdag 17 juni 2015.

9.

Sluiting
Met dank voor de inbreng vanuit diverse hoeken over de vele onderwerpen die aan de orde
zijn geweest sluit de voorzitter de vergadering.
Notulist.
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