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Notulen vergadering Dorpsraad Wintelre – 20-03-2017  
Aanwezig: Karin van Esch, Henk van der Heijden, Jan Heuveling, Jan Luttikhold, Cees Dankers, Jan 
Kruit, Henk Bartels, Piet Coppelmans, Lobke Kapteijns, Ad Adriaans 
Afwezig met kennisgeving: Anny van Asten, Leojan Velthoven, Guido Schenning, Ton van der 
Heijden. 
 
‐ Verslag vergadering 22 februari 

o Actielijst van overleg met B&W op 15 november 
Verzoek om bijdrage in de kosten voor de informatieavond over het vliegveld is wederom 
afgewezen. Een volgende keer willen we vooraf een bijdrage aanvragen zodat het wel 
vergoed kan worden.  

‐ Werkgroep verkeer 
o In december is de brief over de Landsardseweg naar de gemeente Eindhoven verzonden. 

Inmiddels is er bericht gekomen dat de brief ontvangen is en dat hij wordt behandeld. We 
wachten af. 

o Groene Corridor: deze komt er en heeft voor Wintelre geen grote gevolgen.  
o Buurtschouw: het is nog onduidelijk wanneer de buurtschouw plaats zal vinden en wie er 

komt/komen. Het voorstel vanuit de Dorpsraad is mei/juni maar er is nog geen 
duidelijkheid vanuit de gemeente. Henk van der Heijden neemt contact op met Jan 
Smulders van de gemeente Eersel.  

‐ Werkgroep wonen 
o Koemeersdijk: het plan is bouwrijp, op 1 mei gaan de heipalen erin. Althans dat is de 

planning. Er wordt aangegeven dat er geruchten gaan dat Van Gisbergen het zo druk 
heeft dat de heipalen later de grond in gaan. Bij de Dorpsraad is hier niets over bekend. 
Jan Heuveling gaat erachteraan.  

o Er is overleg geweest met de wethouder. Vanuit de Dorpsraad is wederom nadrukkelijk 
aangegeven dat er een tekort is aan sociale huurwoningen. Er is nog ruimte voor 
ongeveer 20/25 woningen (derde fase Plan Koemeersdijk) maar de gemeente kan daar 
nu nog niets over zeggen. In mei wordt het nieuwe woningprogramma van de provincie 
bekendgemaakt. Aan de hand daarvan maakt de gemeente Eersel hun plannen. 
Momenteel is er voor een sociale huurwoning in Wintelre een wachtlijst van vijf jaar. Als er 
sociale huurwoningen gebouwd mogen worden, duurt het nog wel even voor ze er zijn. 
Uiterlijk 2020.  

o Pastorie: de gemeente heeft duidelijk gemaakt dat de pastorie mag worden verbouwd. 
Het pand mag ook permanent bewoond worden. De eigenaar wil graag huizen bouwen in 
de tuin van de pastorie maar deze woningen mogen dan niet permanent bewoond worden 
(wel bijvoorbeeld zorgwoningen, thomas-woningen).  

‐ Werkgroep recreatie 
o Geen ontwikkelingen voor nu te melden, de onderwerpen waar de werkgroep mee bezig 

is vergen veel tijd. Over het fietspad tussen het ouw en jong meer (tussen Vessem en 
Wintelre) is niets meer vernomen vanuit de gemeente.  

‐ Werkgroep zorg en welzijn 
o De werkgroep is benaderd door het Rode Kruis. Er is in mei 2016 een vrouw aangesteld 

bij het Rode Kruis voor buurtgroepen in de Kempen. Zij wil groepen draaien om de 
zelfredzaamheid van kwetsbare mensen te verbeteren. Er schijnen al groepen te draaien 
in Eersel en Bergeijk. De werkgroep gaat met haar in gesprek.  

o De Antennegroep komt in april weer samen, nu niets over te melden. 
o Bibliotheek: begin mei wordt er weer een themabijeenkomst gegeven. Deze keer door 

Toon Mouws met foto’s van zijn hand. Datum en tijdstip wordt binnenkort bekendgemaakt.  
o Gesprek met Woningstichting De Zaligheden: er is een gesprek geweest met de 

woningstichting over onder meer Kempkeshof. Eén woning zou worden gebruikt als 
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postadres en niet als woonadres, de werkgroep is van mening dat er op deze manier 
sprake is van oneigenlijk gebruik van de woning. De woningstichting kan er niet veel aan 
doen, zolang er geen bewijs is. Er moet bewijslast aangeleverd worden en dat valt niet 
mee. Er is ook gesproken over de toewijzing van de woningen in Kempkeshof. Ook daar 
kan de woningstichting weinig in betekenen. Als er sprake is van mantelzorg dan krijg je 
meer punten waardoor je eerder een woning kunt krijgen in Kempkeshof. De 
woningstichting gaat voortaan vooraf melden als er woningen vrijkomen, zodat Dorpsraad 
Wintelre deze woningen vooraf kan publiceren in het Blaaike.  

‐ Subwerkgroep zorg & welzijn: Vliegveld 
o De Uitvoeringstafel is bijeen gekomen, wij mogen als omwonenden een reactie geven op 

die bijeenkomst. We hebben een brief gemaakt als reactie op deze bijeenkomst. Deze 
wordt verzonden naar Pieter van Geel, voorzitter van de Uitvoeringstafel. De brief meldt 
de volgende opmerkingen: 
1. Leefbaarheidsfonds: in dit fonds zit 880.000 euro. Het is niet duidelijk waaraan dit wordt 
besteed. In ieder geval niet aan het saneren of isoleren van woningen. Maar waar wordt 
het dan wel voor gebruikt? 
2. Rapportage evaluatie route 1B: ze hebben in deze evaluatie gekeken naar het aantal 
civiele vluchten, dat past binnen de MER dus dat houden ze aan. Maar ze moeten alle 
overlast meenemen van het vliegveld, dus ook de helikopters, het circuitvliegen e.d. Dat is 
destijds ook door staatssecretaris Mansveld toegezegd.  Ze komen met de oplossing dat 
ze de bocht ruimer zullen nemen, zoals het al die tijd gemoeten had.  
3. Innovatie: groen helpt niet tegen vliegtuiglawaai. Wat doet Eindhoven Airport zelf om te 
innoveren? Inzet van nieuwe vliegtuigen o.i.d.? Niets is daarover gezegd.  
Conclusie: Ze komen met oplossingen die al in de MER staan, dus dit is geen evaluatie. 
Dat zal de boodschap zijn van de brief.  

o Ontwerp bestemmingsplan van het vliegveld ligt ter inzage: Cees Dankers zal een aantal 
punten noteren waarmee we kunnen reageren.  

o Op de locatie van de voormalige zweefvliegclub wordt mogelijk nu een zonnepanelenpark 
gebouwd.  

o Er is overleg geweest met Dorpsraad Oostelbeers om samen op te trekken.  
o Vervangend lid voor COVM: daar wordt aan gewerkt.  
o Van Berkel: het plan is goedgekeurd door de gemeente. Ze kunnen aan de slag. In de 

buurt wordt er over gesproken om nog bezwaar te maken. Er is een verzoek tot 
handhaving ingediend in december. Dat is doorgestuurd naar de provincie en zij hebben 
het doorgestuurd naar een instantie. Deze instantie onderzoekt of het verzoek wordt 
ingewilligd. Gaat dus een hele tijd overheen voor we weten of ze gaan handhaven.  

o De gemeente is op de hoogte gebracht van het feit dat er grond vanuit Schippershof naar 
Van Berkel wordt gereden om grond op te hogen.  

‐ Zorg en PR 
o Er is een vrijwilligersmarkt op 31 maart. De tekst over deze markt komt vanuit Mariëlle. Is 

eerder tot twee keer toe niet geplaatst door het Blaaike, dus nu laten we het via de 
Dorpsraad publiceren.  

o Eersel voor Elkaar: het is lastig om collectief op te trekken aangezien we in Wintelre een 
eigen vrijwilligerssteunpunt hebben. Toch gaat de werkgroep met Mariëlle in gesprek over 
een mogelijke samenwerking. Er kunnen ook mensen zijn die bijvoorbeeld liever 
vrijwilligerswerk verrichten buiten Wintelre, of mensen die liever een vrijwilliger ontvangen 
die niet uit Wintelre komt. Ook de sociale kaart zal besproken worden want die is nu 
onvindbaar op de site.   

‐ Diversen 
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o Vrijwilligers van Dorpsraad Wintelre zijn verzekerd vanuit de gemeente. Volgens Jan 
Luttikhold dienen er wel aantallen door te worden gegeven. Jan Heuveling vraagt dit na bij 
Jeroen Weekers.  

o Rabobank Clubkas Campagne: doen we niet aan mee, is meer voor verenigingen.  
o Vergadering Kleine Kernen is op woensdag 22 maart, Rural Summit is op 22 en 23 maart. 

Wie wil, mag gaan.  
o De nieuwe wijkagent wordt uitgenodigd voor een gesprek, ook de BOA zal daarbij 

gevraagd worden. Jan Luttikhold zal dit doen. 
o Buurtpreventie: Jan Luttikhold heeft alle buurten aangeschreven met de vraag of zij mee 

willen werken aan één groepsapp voor beheerders van de buurtpreventie-apps. Zodat er 
bij grotere zaken gemakkelijk contact kan worden gelegd tussen buurtschappen. Er wordt 
onderzocht of het mogelijk is om borden te plaatsen waarop vermeld wordt dat er aan 
buurtpreventie wordt gedaan.  

o Wederom aandacht gevraagd voor de functie van voorzitter en secretaris.  
‐ Rondvraag 

o Henk Bartels: er volgt nog een artikel/ingezonden brief over het vliegveld. Dat zal eerst 
naar de pr-club gaan en vervolgens naar de krant.  

o Karin van Esch: wie is er contactpersoon voor het openbaar groen binnen de kern? Want 
er is een kastanjeboom omgezaagd in de Willibrordusstraat, deze was schijnbaar ziek. 
We willen graag weten of er een nieuwe voor in de plaats komt. Ging waarschijnlijk om 
een monumentale boom.  

 
Dinsdag 18 april is de volgende vergadering.  
 

 
 

 


