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Notulen vergadering Dorpsraad Wintelre 23-8-2018  
Aanwezig: Anny van Asten, Jan Heuveling, Jan Kruit,  Jan Luttikhold, Henk van Ham, 
Piet Coppelmans, Henk Bartels. 
Bezoeker – Toon van der Heijden, Jeroen Weekers (gemeente Eersel) en wethouder Eric 
Beex. 
Afwezig met kennisgeving: Karin van Esch, Henk van der Heijden, Wim Wilting, Kees 
Dankers, Guido Schenning. 
 
 
1 Opening door de voorzitter (Jan Heuveling). 
 
2 Verslag vergadering 20-06-2018 wordt definitief vastgesteld. 

 
3 Bestuur Dorpsraad. 

- Vacatures dorpsraad:  
 Er zijn nog openstaande vacatures. 
 Voor de buurtpromotie is er een presentatie met de Heiligenhoek op 8 

oktober. Van buurt Den Hut geen reactie gehad en buurt Bijsterveld heeft 
geen bestuur. Met buurt Drieslaginhetakkerveldje zal Anny contact 
opnemen met Wim en voor de buurt Willibrorduslaan met Henk v.d. 
Heijden.  Koemeershoeve hoort bij Buurt Bijsterveld en Koemeersdijk bij de 
Mostheuvel. Anny coördineert de overleggen.  

  Actie Anny 
- Informatie Dorpsraad Wintelre:  

Jan Luttikhold is ‘beheerder en verspreider’ van de inkomende en 
uitgaande mail van “Dorpsraad Wintelre’. In de (toegestuurde) 
mailberichten de naam veranderen in Dorpsraad Wintelre. 
Actie Jan L 

 
4 Berichten van gemeente Eersel: 

- Convenant gemeente Eersel – Dorpsraden en Manifest Kleine Kernen 
Convenant: Zal worden besproken met het nieuwe college.  

- Bespreking voorzitter met dorpswethouder Leon Kox op 27 augustus, welke 
onderwerpen dienen aan de orde te komen. Onderwerpen staan voor een 
belangrijk deel in het verslag van de bijeenkomst met B&W van 15-3-2018. 

- Jeroen Weekers gaat een andere functie vervullen in de gemeente. Er 
wordt nu een  fulltime dorp coördinator gezocht per 1 oktober 2018. 

  
5 A) werkgroep Verkeer:  

- Buurtschouw: openstaande zaken nog bespreken zoals o.a. het in de 
Pastoor Van der Heijdenstraat aanleggen van een parkeerstrook i.p.v. een 
voetpad  

-   Woonrijp maken (definitief inrichten) Koemeersdijk is gestart en is vóór 
kerstmis 2018 gereed. In het woonrijk maken behoort ook de aanleg van 
het voetpad Mostheuvel-Koemeersdijk. 

- Fietspad Koemeer-De Hut en het toegankelijk ommetje (rolstoelpad)is in 
de voorjaarsnota 2019-2022 opgenomen. Fietspad Ouw meer is NIET   
opgenomen. 

-  Wildrooster Oostelbeersedijk: Het concept ontwerp van de aanpassingen is 
nog niet goedgekeurd. 

- Kruisingen: ontwerpen zijn nog niet beschikbaar  
- Groenvoorzieningen: De beukenhaag bij Willibrordusstraat/ Groenstraat 

nog niet herstelt. 
- Verlichting: bevindingen aanpassing Biemeren nog niet bekend. 
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B) werkgroep Wonen: 

Bouwgrond van fase 3 is ‘afgeboekt’, verkoop als bouwgrond is ‘extra’ 
winst voor de gemeente. Belangstelling voor nieuwe woningen is er 
voldoende. En met name voor sociale huurwoningen  

C) werkgroep Recreatie 
- Ommetjes (rolstoel pad): Project is in de voorjaarsnota 2019-2022 

opgenomen. Ommetjes van Wintelre plaatsen op de website van 
Wintelre.info. 
Actie Piet Coppelmans 
Presentatie Ouw Meer 
De rondleiding zal worden georganiseerd. Jan H neemt contact op met 
Willem Aarts. 
Actie Jan H 
Het is verboden om honden los te laten lopen bij het Ouw Meer. Verzoek 
aan gemeente voor grotere en duidelijkere infoborden en handhaving. Ook 
de website www.doggydating.nl informeren dat het Ouw Meer geen 
uitlaatterrein is en honden NIET in het water mogen zwemmen e.d. 
Verzoek van DW aan gemeente is om een korte periode intensief te gaan 
handhaven. 
Actie gemeente Eersel 

  Zandpadnaambordjes:  
Er komt nog een overleg met de Heemkunde, waarbij we ook het 
onderhoud kunnen bespreken. 
Actie Karin van Esch. 
Speelterreinen:  
De schouw van de speelterreinen staat gepland voor 17 oktober, 15.00 uur 
bij speelterrein Drieske bij het Aangelag.  
Actie Wim Wilting 
Wegenlegger:  
Het concept ontwerp Wegenlegger dient door het college te worden 
vastgesteld, daarna ligt het 6 weken ter inzage en er kan als nodig een 
zienswijze worden ingediend. Belangrijk is om duidelijkheid te krijgen wie / 
waar / hoe verantwoordelijk voor is.  
Actie gemeente Eersel 
Herfstwandeling:28 oktober 2018 
Kerst in Wintelre:  
Plaatsen nieuwe kerstboom (met verlichting) in december 2018 dient nog 
te worden besproken.  
Actie Allen 
 

D) werkgroep Zorg en Welzijn: 
De Antennegroep vraagt zich af hoe de toewijzing voor huurwoningen is 
vastgelegd. Aan welke voorwaarden moet je voldoen om in aanmerking te 
komen. De Antennegroep is hierover geïnformeerd door de 
woningstichting. Duidelijk is dat het erg moeilijk is om een bijzondere 
indicatie te krijgen. En voorrang voor eigen inwoners is er niet. De 
tijdsduur van ingeschreven staan is belangrijk. Van belang is om klachten, 
over bewoners van woningen van de woningstichting, te blijven melden 
aan Woningstichting De Zaligheden. 
De WG heeft een overleg gepland met, dorpsondersteuner Vessem van 
gemeente Eersel, mevr. Clara Corstens. 
Antennegroep: Er zijn geen andere activiteiten te melden.  
Vrijwilligerssteunpunt: Van het Syrische gezin is de man geslaagd voor de 
inburgeringscursus. Gefeliciteerd. 
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Bibliotheek: Bezoekersaantal neemt wat af, momenteel ongeveer 20-25 
personen die boeken lenen. Reden is waarschijnlijk de zomerperiode. 
Kempkeshof:. Bewoner die op een oneigenlijke manier gebruik maakte van 
een woning is inmiddels verhuisd. 
GOW. De ontvangen brief van het GOW is onduidelijk: Het verzoek om 
contact wordt in de WG besproken. 
Actie Ineke/ Jan K 
RepairCafe: wordt opgestart door Arie Franken. Bedoeling is één keer per 
maand reparaties samen met de brenger uit te voeren. 
Vervoersdienst: Wordt 2 a 3 keer per maand gebruik van gemaakt. 
 

E) sub werkgroep Zorg & Welzijn: Vliegveld: 
Evaluatie route 1b: Een presentatie van de Uitvoeringstafel is 10 oktober 
2018, in het Van der Vlak hotel Eindhoven. Dorpsraad Wintelre gaat het 
ministerie schriftelijk informeren dat bij de Evaluatie route 1b NIET tevens 
de grondgebonden en inrichting gebonden overlast van het vliegveld is 
meegenomen, terwijl dat wel de toenmalige opdracht van de 
staatssecretaris was. LeoJan Velthoven zal een conceptbrief opstellen. Deze 
brief dient worden toegestuurd naar het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat, t.a.v. minister Cora van Nieuwenhuizen 
Actie LeoJan Velthoven 
Beperken geluidshinder en ultrafijn stof: Dorpsraad wil betrokken blijven 
bij besprekingen omtrent ‘flankerend’ beleid inzake geluidswerende 
oplossingen. Vooralsnog is er maar één oplossing voor geluidsoverlast: en 
dat is geen verder groei en gaan vliegen met stillere vliegtuigen (als er die 
ooit komen). Ook schonere vliegtuigen voor vermindering ultrafijn stof is 
toekomstbeeld. De proef met verschillende klimprofielen (alleen door 
Ryanair uitgevoerd), in de periode 20-26 augustus, geeft tijdens de 
vergadering weinig positieve reacties. De proef is rommelig en het melden 
zeer omslachtig.  
Jan Timmers uit Vessem heeft gevraagd of het mogelijk is om eens te 
praten over het vliegveld. Jan Timmers adviseert Dorpsraad Vessem 
hierover, echter heeft onvoldoende begrip vanuit hun dorpsraad. Aan Jan is 
geadviseerd om te zorgen voor voldoende draagvlak binnen Vessem. Het is 
niet alleen geluidsoverlast, ook het ultrafijn stof zal in de toekomst 
problemen geven. Contact opnemen met Jan Timmers 06 53932770 en een 
overleg inplannen. 
COVM: 
Voor het COVM zoekt gemeente Eersel een afgevaardigde namens 
omwonenden Eersel.  Jan heeft hierover een mail rondgestuurd. De audit 
commissie is opgeheven, LeoJan Velthoven was lid van deze commissie. 
Kandidaten dienen zich vóór 2 september schriftelijk aan te melden. 
LeoJan heeft aangegeven zich hiervoor aan te willen melden.  
Leefbaarheidsfonds (LBHF):  
In het overleg 22 augustus heeft LBHF uitgelegd dat men geen buslijn 
kan/wil financieren, wel kan ze subsidie ter beschikking stellen voor een 
onderzoek naar de haalbaarheid voor een buslijn van uit de Kempen naar 
Eindhoven Airport. Voor DW is de reistijd naar het NS station in Eindhoven 
het belangrijkste. Mogelijk kan een buslijn i.c.m. Schipper Stop gaan. 
Uiteraard schuilt bij zo’n buslijn het gevaar dat parkeren van vliegreizigers 
in Wintelre (de Kempen) zal toenemen en overlast zal geven. De vraag is 
ook voor welke projecten LFHF wel subsidie verleend? Overleg met de 
gemeente wordt ingepland. 
Helikopter-, defensievluchten en proefdraaiplaats:  
Helikopter-, defensievluchten en proefdraaiplaats:  
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Bij de Rechtbank in Den Bosch is de (door Defensie betwiste) 
ontvankelijkheid van ons bezwaar van voorjaar 2017 (!) op 21 augustus 
behandeld door de bestuursrechter, DW heeft de vragen beantwoord en 
binnen zes weken volgt de uitspraak. De uitspraak geeft duidelijkheid of de 
dorpsraad belanghebbende (en dus ontvankelijk) is in zijn bezwaar, en 
daarmee tevens min of meer welke (rechts)positie de dorpsraad heeft. De 
proceskosten ad 338 euro zijn door de dorpsraad betaald. Als dorpsraad 
zijn we wel een erkende gesprekspartner bij de Evaluatie route 1b, als ook 
in het verleden al ontvankelijk bij bezwaren bestemmingsplan en bezwaar 
tegen Bierings! Op 11 september  is er een bijeenkomst op de vliegbasis 
over het helikoptervliegen. Kees en Henk v.d. Heijden gaan daar naartoe. 
Gebied coördinator gemeente Eindhoven: 
Dhr. Arno van den Broek is gebied coördinator inzake Eindhoven Airport en 
omgeving.  

 Van Berkel: 
Nog steeds geen verder bericht van de gemeente Eersel/ ODZOB/ Provincie 
over vervolg landschappelijke inpassing. Keiharde toezeggingen van een 
wethouder betekenen weinig als deze niet in het bestemmingsplan worden 
opgenomen! Van Berkel heeft toegezegd wel ‘iets’ vrijblijvend te gaan 
doen. Gelukkig word het toegestane aantal tonnage en werktijden  nu wel 
gerespecteerd.  
Scherpenering 27 Daas aardappelloods 
Aanvraag vergunning is ingetrokken. 
 

F) werkgroep PR:  
Verzoek aan werkgroepen om berichten voor het Blaaike (tijdig) naar de PR 
groep toe te sturen. 

 
6. Diversen: 
 - Programma Kermis is rond en wordt i.s.m. Den Babbel georganiseerd. 

- Het Das hotel opent medio mei 2019 zijn ‘deuren’.  
 

7. Rondvraag 
- Belangstelling voor zonnepanelen weide voor 80 a 90 huishoudens? 

Een ondernemer vraagt of hier belangstelling voor is. Dit voordat hij de 
procedure daarvoor opstart. Hoe denkt de dorpsraad hierover? 
Advies van de dorpsraad is om dit te bespreken met de gemeente en/of dit 
aan te kondigen via ’t Blaaike. Kempengemeenten zijn ook bezig met een 
plan voor mogelijk locaties en de toetsingskaders moeten nog worden 
ingevuld. Provincie Noord Brabant beslist hierover! 

- Vanuit dorp de suggestie om het dorpsplein met graskeien geschikt te 
maken voor parkeerruimte. 
Zowel Dorpsraad Wintelre en gemeente Eersel vinden dat geen goed plan. 
Het plein dient zijn open (groene) karakter te behouden. Parkeren tijdens 
evenementen dient als mogelijk buiten het dorp plaats te vinden. 
 
 

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

  
9. Volgende vergadering maandag 24 september 2018 in de Rosdoek 20.00 uur. 
  
 
10 Sluiting. 
De notulist 


