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Notulen vergadering Dorpsraad Wintelre – 23-11-2017  
Aanwezig: Anny van asten, Henk Bartels, Henk van Ham, Jan Luttikhold, Jan Kruit, 
Karin van Esch, Piet Coppelmans. 
Bezoeker – Judith Everse (journalist ED), Eric Beex, Mirna van Erp  
Afwezig met kennisgeving: Henk van der Heijden, Jan Heuveling, Kees Dankers, Wim 
Wilting 
 
 
1 Opening door de voorzitter. 

Piet Coppelmans zal i.v.m. afwezigheid Jan H. de rol van voorzitter overnemen.  
  
2 Verslag vergadering 19-09-2017 

o Correcties werden doorgevoerd in de definitieve versie 
 
Verslag jaarvergadering 23-11-2017 
o De opkomst van de algemene jaarvergadering was helaas weinig. Hoe zouden 

we dat kunnen verbeteren? Voorgesteld is om de besturen van de 
buurtschappen en verenigingen meer te betrekken bij de werkzaamheden van 
de Dorpsraad. Door elkaar op te zoeken kunnen we meer betrokkenheid 
creëren.     

o Verder geen opmerkingen , het jaarverslag van 25-10-2017 definitief 
vaststellen; 

3 Bestuur Dorpsraad. 
- Vacatures dorpsraad. Voorzitter Dorpsraad is, ook na de oproep in ’t 

Blaaike, nog steeds niet ingevuld. Voorzitters rol laten rouleren? 
Ook voor Henk van der Heijden dienen we tijdig een vervanger te vinden! 

- Inkomende mail en de verspreiding hiervan. Het contact via 
dorpsraadwintelre@gmail.com en het beheer wil Jan Luttikhold opnemen. 
Mogelijk met meerdere personen de verspreiding van inkomende mail 
uitvoeren, zoals bv de ‘voorzitter’ van elke werkgroep. 

- Notuleren. De verslagen van de vergadering maken zijn dit jaar door Wim 
gedaan. Wie wil dit in 2018 gaan doen, alternatief is om het notuleren 
laten rouleren met meerdere personen.  

 
4 Convenant gemeente Eersel - Dorpsraden 

Na overleg met alle Dorpsraden, 04-09-2017, heeft gemeente Eersel besloten om 
het convenant ongewijzigd te laten. Het verslag van dit overleg is eerder naar de 
dorpsraadleden toegestuurd.  
Dorpsraad Wintelre blijft van mening dat een Dorpsraad ook een bezwaar mag 
indienen wanneer de belangen van het dorp negatief worden beïnvloed door 
besluiten van het college.  
Voor de toekomst is het van belang dat we, gelet op de ontwikkelingen omtrent 
een (toekomstige) Kempengemeente, aan de hand van de politieke 
verkiezingsprogramma’s onze positie en mening bepalen en vormen. Diverse 
politieke partijen willen de rol van Dorpsraad belangrijker maken dan alleen 
‘gevraagd en ongevraagd’ advies te mogen geven. Een dorpsraad zou dan als 
vertegenwoordiger van een dorp kunnen optreden.  
Voorgesteld wordt om begin 2018 dit onderwerp in een vergadering te bespreken. 

 
 

5 A) werkgroep Verkeer:  
Buurtschouw: Van de buurtschouw 10 juli 2017 is een verslag gemaakt en de 
daaruit komende acties worden 19 december 2017 met de gemeente besproken. 
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Wildrooster: Van het nieuwe voorstel aanpassingen wildrooster Oostelbeersedijk 
(extra wegversmallingen en drempels) en het daarbij liggende fietspad zijn door 
de Dorpsraad vragen gesteld, echter nog geen antwoord.  
Fietspadverlichting: richting voetbalveld van Vessem is aangelegd, echter naar 
onze mening onvoldoende lichtmasten. Met voetbalvereniging DEES zal worden 
overlegd wat hun ervaringen wat betreft verlichting zijn. 
Straatverlichting: Armaturen zijn op divers plaatsen vervangen voor nieuwe 
ledverlichting. Gedeelte van Willibrordusstraat wordt (nog) niet vervangen, met 
als reden dat deze straat over 10-15 jaar opnieuw wordt ingericht! 
Toegankelijk Ommetje (rolstoelpad): Overleg geweest met provincie NBr en 
opnieuw met gemeente Eersel. Gemeente Eersel schriftelijk verzocht voor aanleg 
van dit pad die voor iedereen toegankelijk dient te zijn. Gemeente Eersel zoekt 
naar de mogelijkheden. 
Fietspaden: De fietspaden bij het Ouwe Meer en Koemeersdijk blijven we onder de 
aandacht van gemeente Eersel houden. 
Voetpaden: Eén actiepunt van de buurtschouw wordt begin december uitgevoerd. 
Het voetpad in de Pastoor Van der Heijdenstraat wordt aangelegd. 
Elektrische laadpalen: Electrischelaadpaal (2 oplaadpunten) is geplaatst, nabij het 
informatiebord bij de kerk. 
Parkeervoorzieningen: Moeten we actie ondernemen nu de parkeerplaatsen 
rondom het centrum gaan verdwijnen. Zo ja waar zijn er mogelijkheden? 

 
 B) werkgroep Wonen: 

Koemeersdijk: het hoogste punt bij Koemeersdijk is 22-11-2017 gevierd. 
Oplevering staat gepland medio juni 2018. Nu ook vaart maken met de 
voorbereidingen laatste fase van Koemeersdijk (20-25 woningen). Voor dit plan 
zijn inmiddels alle onderzoeken, plannen en kosten gemaakt. Verzoek is om 
huurhuizen, starterswoningen en woningen voor een- twee persoonshuishoudens 
te bouwen. Verder overige zaken uitwerken zoals aanleg oversteek slikdijk, 
fietspad Koemeersdijk-Hut, voetpad naar Mostheuvel en verlegging bebouwde 
kom. 
Pastorie: gemeenteraad heeft eerder besloten alleen medewerking te verlenen 
voor extra woningen in de pastorie en bouw van bijgebouwen voor de bewoners 
van de pastorie. Bouwen voor tijdelijke bewoning kan niet. Momenteel wordt door 
architect Bullens gezocht naar andere oplossingen wat betreft bewoning. 
Nieuwbouw mogelijkheden: Men zoekt eerst naar een inbreiding en dan naar 
uitbreiding. Er zijn weinig open plekken en andere locaties in de kom van het 
dorp. Alleen het bankgebouw en de oude fabriek van Van Knegsel. Verder is het 
verlengde Aangelag nog een mogelijkheid maar valt momenteel weer buiten de 
gemeentelijke toewijzingen en volgens de gemeente buiten de kom. Voorgesteld 
wordt om d.m.v. een enquête de behoefte voor extra woningen aan te tonen. 

 
C) werkgroep Recreatie 
Herfstwandeling: de herfstwandeling was wederom een succes met 329 
deelnemers.  
Ruilverkaveling: de aanleg van wandelpaden is wel voltooid, echter het ontbreekt 
momenteel aan onderhoud van de paden en maaien van gras. Door het 
achterstallig onderhoud worden de eigendomsgrenzen (opnieuw) onduidelijk. 
Straatnaambordjes: overleg met gemeente en heemkunde. 
Speelterreinen: Zoals bij de wandelpaden, is ook het onderhoud (en afvoer 
regenwater) van de speelterreinen onder de maat. Actie van de gemeente! 
Wegenlegger: tot op heden nog geen wegenlegger gezien. Voorstel om eens deze 
wegenlegger in te zien bij het gemeentehuis! 
Kerst in Wintelre: Karin heeft een kerstboom gekregen! Zal e.e.a. verder regelen. 
Plaats kerstboom op het dorpsplein (toestemming van gemeente vragen?). 
 



 

3 
 

 
D) werkgroep Zorg en Welzijn:  
Vrijwilligerssteunpunt: Antennegroep is bij elkaar geweest en diverse casussen 
besproken, zoals hoe om te gaan met (buren) overlast en oneigenlijk gebruik 
maken van een huurwoning. Welke instanties kunnen ons daarbij helpen. Ook het  
meldingsnummer (mobiel nummer) van de wijkagent moet bekend zijn om snel 
een melding te kunnen doen bij vandalisme, geluidsoverlast, onveilige situatie of 
een onveilig gevoel. 
 
Dagbesteding: op dit moment ‘loopt’ het heel goed en is het ‘goed vol’.  
Bibliotheek: voorziet nog steeds in een behoefte en door samenwerking met Bib 
Eersel worden er goede leesbare boeken ter beschikking gesteld. De thema avond 
werd goed bezocht. 
 
E) subwerkgroep Zorg & Welzijn: Vliegveld 
Evaluatie route 1b: Op vrijdag 17-11-2017 gesprek hierover gehad met de heer 
Van Geel van de Uitvoeringstafel Eindhoven Airport. De evaluatie van route 1 B is 
volgens ons nog steeds niet goed gebeurd (niet uitgevoerd conform opdracht 
volgens ex Staatssecretaris Mansveld). In de evaluatie hoe route 1b tot stand is 
gekomen is de overlast van helikoptervluchten, circuitvliegen, proefdraaien, 
hondenkennel, baanvegen, militaire vluchten en oefeningen niet in meegenomen. 
Dhr. Van Geel zal deze ontbrekende gegevens bespreken met de werkgroepleden 
van de Uitvoeringstafel E.A. Dorpsraad Wintelre is en blijft van mening dat route 
1b voor Wintelre onacceptabel is. In de bijeenkomst bij Vliegbasis Eindhoven 15-
11-2017 is door majoor Marcel de Pee verteld dat route 1b geen goede keuze is 
geweest en niet goed doordacht is vastgesteld. Het is echter zijn persoonlijke 
mening. 
Toekomst vanaf 2020: Momenteel worden er diverse overleggen gehouden ter 
voorbereiding uitbreiding vanaf 2020. Helaas worden omwonenden hier (nog niet) 
bij betrokken. De reden van een verdere uitbreiding is dat Schiphol moet 
uitbreiden, en dit kan alleen wanneer de vakantievluchten elders worden 
uitgevoerd. Lelystad Airport zal vertraging oplopen en dan blijft Eindhoven Airport 
de enigste locatie. Verdere geluids- en stankoverlast (ultrafijn stof) zal het gevolg 
zijn. 
Leefbaarheidsfonds: inmiddels is er een bestuur en worden de voorwaarden voor 
subsidie vanuit het leefbaarheidsfonds opgesteld. Waarschijnlijk zullen dit 
soortgelijke voorwaarden zijn zoals het Leefbaarheidsfonds van Schiphol! Totaal 
budget t/m/ 2019 is € 880.000,-. Dit geld kan niet worden besteed voor het 
saneren of isoleren van woningen. Alleen aanvragen die de leefbaarheid 
verbeteren, en binnen de 20 ke zone, worden in behandeling genomen! 
Inmiddels is er door Dorpsraad Wintelre een aanvraag ingediend voor een 
busverbinding vanuit Wintelre naar Airport. Vandaaruit is het makkelijker Best-
Eindhoven te bereiken per bus. Verder reizen is dan aanmerkelijker makkelijker. 
Overige informatie: 27 november is er een bijeenkomst in Oerle over het vliegveld 
voor de mensen uit Oerle.  
Van Berkel: op 5 december is er weer een bijeenkomst. Dit gaat dan vooral over 
de landschappelijke inpassing van het bedrijf. Wat voor beplanting moet er 
komen, is er al afgesproken en niet gerealiseerd. En als het bedrijf toch uitbreidt 
hoe moet het dan zijn dat de overlast voor de omgeving wat landschap betreft 
aanvaard is. Ook hier is rekening te houden met de veiligheid in verband met het 
vliegveld. Vogels zijn hierbij van belang. 

 
 

F) werkgroep PR:  
Website ‘socialekaarteersel’’: er dient een update worden gehouden. Voorheen 
werd dit door Mariëlle gedaan. Actie door gemeente Eersel? 
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Aanleveren tekst voor publicatie: aandacht om tijdig (concept) teksten voor 
publicatie te sturen. 

 
6. Diversen: 

Film before the Flood: vrijdagavond 24 november aanvang 19.30 opening door 
Ria van der Hamsvoord. Gratis entree. Momenteel 23 gemelde bezoekers. 
 
Onderhoud bloembakken dorpsplein. Gemeente wederom verzocht om deze door 
de gemeente bij te laten houden. In eerste instantie is dit afgewezen. Wij hebben 
onder andere na de buurtschouw opnieuw dit verzoek gedaan na een gesprekje 
met de wethouder daarover. Zelfonderhoud, betekent ook extra budget! We 
hebben nog geen antwoord op het laatste verzoek ontvangen. Jammer! 
 
Ontmoetingsavond: aanvang 1 december in de Rosdoek aanvang om 20.00 uur. 
Inmiddels hebben zich 25 mensen gemeld. 
 
Slipjacht: Op 10-2-2018 is een slipjacht in de bossen van Wintelre en Vessem. 
 
Ongedierte: Er zijn weer ratten gesignaleerd. Rattenvangers Eric Beex en Martien 
Roosen, van Erp zijn weer aan het werk! Opnieuw extra aandacht voor preventie, 
opruimen voedsel e.d. 
 
Gratis inloopspreekuur van het Juridisch Loket voor inwoners in de Kempen. 
 
11 december lezing Mariëlle Blanken WMO-advies raad.14.00 in gemeentehuis 
6 december in de schalm Berkel-Enschot 19.00 uur Thema gerichte regionale 
bijeenkomst van de Kleine Kernen. 
 

7. Rondvraag 
Hoe kunnen we meer jeugd betrekken bij de Dorpsraad. Wat zijn de onderwerpen 
waar de jeugd mee bezig is. Mirna van Erp zal bij haar ‘jeugdige omgeving dit 
bespreken’. 

 
8. Volgende vergadering maandag 18 december 2017 in de Rosdoek 20.00 uur. 
 
9. Sluiting. 
 

 
 

De notulist 

 


