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Notulen vergadering Dorpsraad Wintelre 24-9-2018  
Aanwezig: Piet Coppelmans, Kees Dankers,  Karin van Esch, Henk van Ham, Henk van 
der Heijden, Jan Heuveling, Jan Kruit, Jan Luttikhold, Guido Schenning, Wim Wilting, 
Henk Bartels. 
Bezoeker: Gerard van Ruijven als afgevaardigde van de Kat en Hondstraat. 
Afwezig met kennisgeving: Anny van Asten 
 
 
 
1 Opening door de voorzitter (Jan Heuveling). 
 
2 Verslag vergadering 23-08-2018 wordt definitief vastgesteld. 

 
3 Bestuur Dorpsraad. 

- Vacatures dorpsraad:  
  Presentatie buurtpromotie met de Heiligenhoek 8 oktober. Anny 

coördineert de overleggen.  
  Actie Anny 

- Informatie Dorpsraad Wintelre:  
Jan Luttikhold is ‘beheerder en verspreider’ van de inkomende en 
uitgaande mail van “Dorpsraad Wintelre’.  
Actie Jan L. 

- AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming. In het opgestelde 
concept emailadres benoemen i.p.v. postadres. Verder akkoord en Jan 
Heuveling maakt het document definitief. 
Actie Jan H. 
 

 
4 Berichten van gemeente Eersel: 

- Convenant gemeente Eersel – Dorpsraden en Manifest Kleine Kernen 
Convenant: Wordt (nog) besproken met het nieuwe college.  

- Overleg met dorpswethouder Leon Kox op 27 augustus. Het 
gespreksverslag is rondgestuurd. Diverse onderwerpen ook bespreken in 
het overleg met het college. Voorgestelde data zijn 
1e voorkeur 3-12  / 2e  voorkeur 5-11 / 3e  voorkeur 12 november. 

- Aardigste idee: Er is een algemene berichtgeving geweest dat het project is 
geannuleerd, i.v.m. te weinig ideeën. Het gilde Wintelre heeft van hun 
ingediende idee geen verdere schriftelijke reactie ontvangen. 

- Welkom-/mededelingenborden: Voor plaatsing van deze borden dient een 
omgevingsvergunning worden aangevraagd. Ontwerpplan wordt met de 
gemeente besproken. 

- Hondenuitlaatroutes: Gevraagd is welke routes als hondenuitlaat worden 
gebruikt in Wintelre? Dit zijn nagenoeg alle uitvalswegen in Wintelre. 
Daarbij is het niet voor iedereen duidelijk dat de hondenpoepzakjes 
gedeponeerd mogen worden in de aanwezige afvalbakken. Voorgesteld 
wordt om een berichtje in ’t Blaaike te plaatsen. 

- 2000e inwoner van Wintelre: voorgesteld wordt om samen met gemeente 
Eersel de 2000e inwoner verwelkomen. 

 Actie: Jan Heuveling 
  
5 A) werkgroep Verkeer:  

- Buurtschouw: openstaande zaken worden nog besproken, zoals o.a. de 
oversteek nabij de COOP en het voetpad bij Kempkeshof.  
Guido zal onduidelijke situaties op papier zetten. 
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Actie Guido 
-   Wildrooster Oostelbeersedijk: Het concept ontwerp van de aanpassingen is 

nog niet goedgekeurd. 
- Kruisingen: ontwerpen zijn nog niet beschikbaar  
- Toegankelijk ommetje (rolstoel pad) en fietspad vanaf Koemeersdijk naar 

de Hut (Oirschotsedijk) : Projecten zijn in de voorjaarsnota 2019-2022 
opgenomen. 

- Fietspad Ouw meer: Vooralsnog niet in de begroting opgenomen. 
- Groenvoorzieningen: De beukenhaag bij Willibrordusstraat/ Groenstraat 

nog niet herstelt. 
- Verlichting: bevindingen aanpassing Biemeren nog niet bekend. 
- Parkeren: Parkeren bij het ‘herriesportterrein’ tijdens evenementen blijft 

gevaarlijk. Actie ligt bij gemeente Eindhoven. 
 
B) werkgroep Wonen: 

Belangstelling voor nieuwe woningen is er voldoende, en met name voor 
sociale huurwoningen. Vooralsnog onderneemt woningstichting De 
Zaligheden geen actie. Tevens ‘wacht’ Ad van Gestel op de officiële 
opdracht van het college om te starten met de voorbereidingen van 
Koemeersdijk fase 3. Aandacht blijft voor sociale (betaalbare) huur. 
 

C) werkgroep Recreatie 
- Papieren versies ommetjes nagenoeg op. Prijs opvragen voor bijdrukken. 

De ommetjes op de site aanpassen m.b.t. routebeschrijvingen en 
bezienswaardigheden. 
Actie Piet Coppelmans 
Presentatie Ouw Meer 
De rondleiding zal worden georganiseerd. Jan H neemt contact op met 
Willem Aarts. 
Actie Jan H 

  Zandpadnaambordjes:  
In oktober overleg met de Heemkunde, waarbij ook het onderhoud wordt 
besproken. 
Actie Karin van Esch. 
Speelterreinen:  
De schouw van de speelterreinen staat gepland voor 17 oktober, 15.00 uur 
bij speelterrein Drieske bij het Aangelag. Aan gemeente Eersel vragen voor 
inzage in de jaarlijks (schouw)rapportage. 
Actie Wim Wilting 
Wegenlegger:  
Concept ontwerp Wegenlegger nog door college worden vastgesteld, 
daarna 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 WG heeft overleg gepland met, dorpsondersteuner Vessem van 
gemeente Eersel, mevr. Clara Corstens. Op dit moment is mevr. Corstens 
hoofdzakelijk aan het kenniswerken. Het doel van de dorpsondersteuner is 
met name ondersteuning mantelzorgers en de samenwerking tussen 
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professionele organisaties en vrijwilligers. De WG heeft vooralsnog geen 
behoefte aan een dorpsondersteuner, wel zou in de plaats hiervoor een 
financiële bijdrage (subsidie) kunnen bijdragen voor het organiseren van 
bijeenkomsten e.d. 
Antennegroep: geen mededelingen 
Vrijwilligerssteunpunt: geen mededelingen. 
Bibliotheek: 22 oktober is er een lezing over uilen. Aanvang 19.30 uur. 
Vervoersdienst: Dhr. Kees van de Sande gaat ermee stoppen. Kees, 
bedankt voor je vrijwillige jarenlange inzet. Wim ten Boske zal nu als 1e 
contactpersoon en Mars van der Bruggen als 2e contactpersoon optreden. 
Wim zal een reglement en vervoersschema opstellen en deze mededelen 
aan de chauffeurs van de vervoersdienst. Belangrijk aandachtspunt is dat 
‘klanten’ zich tijdig te melden (minimaal één dag vooraf). 
Kempkeshof: geen mededelingen 
GOW. De ontvangen brief van het GOW is besproken, verder geen acties 
vereist. Volgend jaar opnieuw overleg met het GOW. 
RepairCafe: Wordt opgestart vanaf eind oktober en ‘ondergebracht’ bij de 
Dorpsraad. Bedoeling is één keer per maand reparaties samen met de 
brenger uit te voeren, met een proefperiode van 6 maanden. 
Opstartbudget van € 400,- van Stichting Dorpsfeesten. Tevens zal er extra 
subsidie worden gevraagd bij gemeente Eersel. 
Actie Jan H. 
 

E) sub werkgroep Zorg & Welzijn: Vliegveld: 
Evaluatie route 1b: presentatie van de Uitvoeringstafel 10 oktober 2018, in 
het Van der Valk hotel Eindhoven. Dorpsraad Wintelre heeft de ministeries 
Infrastructuur en Waterschap en Defensie schriftelijk geïnformeerd over de 
,naar onze mening, onvolledig uitgevoerde evaluatie route 1B.   
Beperken geluidshinder en ultrafijn stof: Dorpsraad wil betrokken blijven 
bij besprekingen omtrent ‘flankerend’ beleid inzake geluidswerende 
oplossingen, zoals bv olifantengras! Daarbij was ook de ‘proef 
geluidsbeleving, 20 augustus tot 26 augustus, onduidelijk. Verder begint 
Eindhoven/Acht zich steeds nadrukkelijker te manifesteren m.b.t. in de 
verdeling noord/zuid van vertrekkende vliegbewegingen (nu 30-70). 
COVM: Benoemd in COVM Cees Beemer, wonende in Eersel, als lid 
omwonenden gemeente Eersel en LeoJan Velthoven, wonende in Wintelre, 
als zijn plaatsvervanger. 
Leefbaarheidsfonds (LBHF):  
Onduidelijk is welke projecten er hiervoor in aanmerking komen. 
Helikopter-, defensievluchten en proefdraaiplaats:  
Bezwaar helikoptervluchten is op 21 augustus voor de rechter in den Bosch 
geweest. Rechtszaak van belang voor de positie van de Dorpsraad in het 
algemeen. Uitspraak binnen 6 weken nadien. Op 11 september is er een 
informatie overleg over helikopterbewegingen geweest, heeft geen nieuwe 
informatie opgeleverd. 
Geluidsmeetpalen: Men is voornemens de meetpaal bij Cor Bles te 
verwijderen of te verplaatsen. Weten we een punt waar meting van belang 
zou zijn? Volgend jaar wil de gemeente Eersel een eigen meetplan 
inrichten! De WG vraagt zich af wat gemeente Eersel met de metingen wil 
bereiken? 
Van Berkel: Hier blijft de vraag staan over de harde toezegging opnemen 
in de vergunning van de landschappelijke inpassing. En daarbij het 
handhaven, uitvoeren van de huidige vergunning op dit punt. 
 

F) werkgroep PR:  
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Aan de PR het verzoek om informatie te publiceren dat hondenpoep (in een 
plastic zakje) in de gemeentelijk afvalbakken mag worden gedaan. Er mag 
geen hondenpoep in de straatkolken worden gedaan, omdat dit dan in het 
(schoon)regenwater komt. 
Verzoek aan werkgroepen om berichten voor ‘t Blaaike (tijdig) naar de PR 
groep toe te sturen. 

 
6. Diversen: 

- Er komt binnenkort een evaluatie over de kermis in de gemeente Eersel. 
Het niet komen opdagen van kermisexploitanten kan niet. Dorpsraad 
Wintelre wil de kermis behouden voor Wintelre. 

- Kern met Pit: Tot 31 oktober idee indienen. 
- Kascontrole: De kascontrolecommissie over 2017 bestaat uit Jan Luttikhold 

en Jan van Ham. Verdere actie door Karin. 
 

7. Rondvraag 
n.v.t.  

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

volgende vergadering. 
  
9. Volgende vergadering dinsdag 23 oktober 2018 in de Rosdoek 20.00 uur. 
  
 
10 Sluiting. 
De notulist 


