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Notulen vergadering Dorpsraad Wintelre 21-01-2019  
 
Aanwezig: Anny van Asten, Kees Dankers, Karin van Esch, Henk van Ham, Henk van der 
Heijden, Ineke Neggers, Wim Wilting, Henk Bartels. 
Bezoeker: Mars van der Bruggen en Richard van Hoof 
Afwezig met kennisgeving: Jan Heuveling, Jan Kruit, Jan Luttikhold, Piet Coppelmans, 
Gerard van Ruyven, 
 
1 Opening door de voorzitter (Henk van der Heijden). 
 
2 Verslag vergadering 20-12-2018 wordt op enkele (tekstuele) punten aangepast en 

vervolgens definitief vastgesteld. 
 

3 Bestuur Dorpsraad. 
- Vacatures dorpsraad:  
 Buurtschappen uitnodigen voor de jaarvergadering datum n.t.b. 

Hopelijk zijn er gegadigden voor deelname aan de Dorpsraad, ook 
verdeling wijk Koemeersdijk dan nog te bespreken i.s.m. met KOK. 

- Informatie Dorpsraad Wintelre:  
Mail verkeer via Jan Luttikhold.  
Actie Jan Luttikhold / Wim Wilting. 

 - Overzicht 2019 vergadering Dorpsraad Wintelre: 
 Opgestelde lijst door Jan Heuveling. aanpassen in woensdag 18 december 

2019 
 - Ontmoetingsavond 2019: 

8 februari 2019, 83 personen uitgenodigd, spoed wel/niet aanmelden. 
 - Notulen 2019: 
 Maken verslagen Dorpsraad Wintelre voor 2019 zal Henk Bartels 

verzorgen. 
 - Begroting Dorpsraad Wintelre 2019: 

Begroting Dorpsraad Wintelre voor 2019 is aangeboden aan de gemeente, 
reserves dienen voor € 1552,- worden aangesproken. Verzoek voor 
eenmalige subsidies vóóraf indienen eerst bespreken met de gemeente.  

  
 

4 Berichten van gemeente Eersel: 
- Convenant gemeente Eersel: actiepunt voor 2019.  
- Overleg met het college 03-12-2018: Afgesproken actiepunten in ‘beeld’ 

houden, en desnoods gemeente op aanspreken via ons contactpersoon 
Arian Wouters-Rijkers, medewerker Dorpsparticipatie ( 4 x bij Dorpsraad 
Wintelre aanwezig). Toesturen agenda van de Dorpsraad Wintelre 
vergaderingen. 
Actie Jan Heuveling. 

- Jeugdwerker gemeente Eersel nog niet aan het werk (aangesteld). 
-  Welkom-/mededelingenborden: Indienen tekening voor aanvraag 

omgevingsvergunning, of is dit vergunningsvrij? De welkom borden komen 
op de huidige locaties Slikdijk, Willibrordusstraat. Op het Kekkeneind zal 
naar een betere locatie worden gezocht.  

- Gemeente plaatst kroonringen aan lichtmasten t.b.v. PMD zakken. Bibeko 
en Bubeko?  

  
5 A) Algemeen:  
   Geen acties. 
 B) werkgroep Verkeer:  
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- Buurtschouw: Overleg 22 januari 2019 overleg met de gemeente. Een 
uitgebreide agenda van het overleg heeft Henk v.d. Heijden eerder 
toegestuurd.  

-   Wildrooster Oostelbeersedijk: Er is een nieuw ontwerp waarbij de roosters 
komen te vervallen en midden geleiders worden geplaatst. Ook heeft er 10 
januari een ongeluk plaatsgevonden (auto / trekker).  

- Kruisingen binnen bebouwde kom: Wordt 22 januari besproken.  
- Wijk Koemeersdijk: Er komt een voetpad aan de zijde van Sjef van Ham. 

Openbare verlichting wordt (nog) aangebracht.  
- Toegankelijk ommetje (rolstoel pad) Ouw meer en fietspad vanaf 

Koemeersdijk naar de Hut (Oirschotsedijk) opgenomen in 
gemeentebegroting 2019.  

- Fietspad Ouw meer naar Halfmijl : Niet in de begroting opgenomen. 
Aandragen als idee voor het Leefbaarheidsfonds Vliegveld! 

- Groenvoorzieningen: De beukenhaag bij Willibrordusstraat/ Groenstraat 
wordt besproken met de gemeente.   

‐  Verlichting: Nieuwe led verlichting straalt anders (spots) dan de traditionele 
verlichting (meer uitstraling), en hierdoor geen gelijkmatige verlichting. Dit 
heeft aandacht van de gemeente. 

- Verbinding Kempen / Wintelre richting Eindhoven Airport: Zijn de huidige 
wegen hierop berekend? Komen er goede fiets- en busverbindingen?  

- Wegbeheer: Heeft de gemeente een meerjarenplanning voor riool / wegen? 
 
 
C) werkgroep Wonen: 

Plankaart van mogelijke inbreidingslocaties met Ad van Gestel besproken. 
Enkele  fouten in deze kaart. Koemeersdijk fase 3 is de meest logische 
locatie en mogelijk ook verlengde Aangelag (25/30 woningen). Verder 
weinig mogelijkheden in Wintelre. Plannen worden besproken in de 
gemeenteraad, daarna Provincie. Doorstroming van staterswoningen 
werkt, er zijn regelmatig starters woningen te koop.  
 

D) werkgroep Recreatie 
 Ommetjes. 

De ommetjes op de site aanpassen m.b.t. routebeschrijvingen en 
bezienswaardigheden.  
Actie Piet Coppelmans 
Presentatie Ouw Meer 
Mogelijk kan dit tijdens de jaarvergadering in januari / februari  2019 
samengaan. Jan Heuveling neemt contact op met Bureau van Nierop. 
Actie Jan Heuveling 

  Zandpadnaambordjes:  
Totaal 15 locaties zandpaden en namen. Aandachtpunt is wel het 
onderhoud van deze nieuwe zandpadborden, deze is voor rekening 
gemeente. Definitief voorstel nog niet gereed, planning is dat dit eind 
januari 2019 gereed is en zal worden toegestuurd naar Lydia Mathijsen 
gemeente Eersel. 
Actie Karin van Esch en Piet Coppelmans 
Speelterreinen:  
Acties uit de schouw worden in delen uitgevoerd. Bij speelterrein 
Korenbloemlaan zijn diverse nieuwe speeltoestellen geplaatst. Willem de 
Voogd is daar de ‘kartrekker’. Bij speelterrein Margrietlaan wordt 
binnenkort een nieuwe bank geplaatst. Problemen bij groot speelterrein 
Koemeersdijk nu goed zichtbaar: wateroverlast.  
Wegenlegger: 
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Nog steeds niets ontvangen, terwijl dit door de burgemeester is toegezegd.  
Herfstwandeling: 27 oktober 2019. 
Welkomstborden Wintelre: 
Tekening gereed, nu praktische uitwerking (De Wit Van Loon). 
Actie Henk v.d. Heijden, Ben Berk en Theo van Loon 
Kerst in Wintelre: 
Veel goede reacties ontvangen van de geplaatste kerstboom bij de 
Rosdoek. Voorgesteld wordt om een ster o.i.d. in de top te plaatsen. Wordt 
onderzocht of dat mogelijk is. Ook wordt voorgesteld of het mogelijk is dat 
de mandenvlechtersverenigng kerstbollen zou kunnen maken. Voorstel 
bespreken met de mandenvlechters? 
Kermis: 
Het behouden van een kermis in Wintelre (en overige kerkdorpen) is de 
wens. Hoe? Door samenwerken met overige kerkdorpen Eersel en 
activiteiten van horeca / verenigingen combineren met de kermis.  
 
 

E) werkgroep Zorg en Welzijn: 
Antennegroep: geen mededelingen 
Vrijwilligerssteunpunt: geen mededelingen 
Er is gevraagd naar begeleiding van een kind 
van vervoersbus naar kinderopvang Nummereen, di – do 15.30 uur. Helaas 
geen reacties. 
Jan en Carla Kruit zijn de 1e contactpersonen voor de statushouders. Bij 
afwezigheid van Jan en Carla zullen Mars van der Bruggen en Kees 
Dankers de vervangers zijn voor het Syrisch gezin. 
Bibliotheek: geen mededelingen 
Vervoersdienst: geen mededelingen 
Kempkeshof: geen mededelingen 
WELL.: voorheen GOW is nu Welzijn de Kempen.  
Klussendienst: Het RepairCafe ook in 2019 ‘in bedrijf’. 
 

F) sub werkgroep Zorg & Welzijn: Vliegveld: 
Evaluatie route 1b: Als reactie op de brief die de Staatsecretaris van 
Defensie (ook namens Min. IenW) heeft geschreven, hebben wij weer een 
reactie geschreven naar de Minister van IenW. We blijven namelijk van 
mening dat de evaluatieopdracht route 1b volgens de eertijdse toezegging 
van (ex-)staatssecretaris Mansveld dient worden uitgevoerd. Nu wachten 
we op antwoord van ministerie Infrastructuur en Waterstaat op onze 
reactiebrief. 
Beperken geluidshinder en ultrafijn stof: Overlast van helikopters en 
baanvegen wordt helaas (weer) meer. We hebben dit ook gememoreerd in 
onze reactiebrief aan de Minister van IenW aangaande evaluatie route 1b. 
Tijdens de vergadering is voorgesteld dat bij het advies Van Geel harde 
voorwaarden dienen worden opgenomen voor verbeteren luchtkwaliteit. 
Meten is weten i.p.v. regelgeving o.b.v. berekeningen! BVM2 heeft op 16 
februari in Knegsel een informatiebijeenkomst aanvang 11.00 uur.   
COVM / Challenge Groep: Cees Beemer (Eersel) en Leo Jan Velthoven 
(Wintelre) zijn lid van het COVM (Commissie Overleg & Voorlichting Milieu) 
en nemen deel aan de Challenge groep.  
Leefbaarheidsfonds (LBHF):  
Het bestuur van het leefbaarheidsfonds wil komen praten met de 
Dorpsraad Wintelre. Welke projecten / ideeën komen in aanmerking voor 
subsidie Leefbaarheidsfonds.     
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Proefcasus Eindhoven Airport: Informatie bijeenkomst 30 januari 2019 
aanvang 19.30 uur in de Rosdoek. Alle (bestuur) buurtschappen zijn via de 
mail geïnformeerd. Een bevolkingsonderzoek, totaal 1000 inwoners in 14 
omliggende gemeenten, waarvan 182 in Wintelre. Zij kunnen via een 
enquête formulier de vragen beantwoorden. Uitgangspunt van Dorpsraad 
Wintelre is 1e: geen verder groei, 2e :vermindering overlast  (geluid en 
stank) en verbeteren luchtkwaliteit zoals C02 (ultra)fijnstof en stikstof. Het 
GGD heeft in totaal 182 inwoners van Wintelre gevraagd voor invullen van 
een enquête. Volgens Dorpsraad Wintelre is het GGD onderzoek een 
onvolledig onderzoek en zal het mogelijk een vertekend beeld opleveren. 
Helikopter-, defensievluchten en proefdraaiplaats:  
Het gebruik maken van de nieuwe (doorgaande) vliegroutes van de 
helikopters naar laagvlieggebieden in de Peel en bij Budel zal voor het 
noordoostelijk deel van Wintelre, bovenop de al bestaande overlast, extra 
overlast geven.  
Geluidsmeetpalen: Gemeente Eersel gaat een eigen meetplan inrichten. De 
uitkomsten hiervan afwachten, daarna kan er pas acties worden genomen. 
Van Berkel: geen mededelingen, enkel dat de landschappelijk inpassing 
nog steeds niet (bindend en afdwingbaar) geregeld is en het een zaak is 
tussen Bierings Van Berkel en gemeente / ODZOB. 
 

G) werkgroep PR:  
Piet zorgt dat de website van Dorpsraad Wintelre up to date wordt 
gehouden. Voorgesteld wordt dat het verstandig is om te zorgen voor een 
soort backup (aanvullende) ondersteuning voor Piet. Het realiseren van 
een soort ‘tandem’ kan voordelen geven en voorkomt dat alle 
verantwoording bij één persoon ligt. We dienen het leuk te houden voor 
onszelf. Toch! 
 

6. Diversen: 
Mogelijke projecten voor het Leefbaarheidsfonds Vliegveld: 

 - kerstboomverlichting bij de kerk 
 - ommetjes in het wandelknooppunt laten opnemen 
 - financiële bijdrage zandpaden naambordjes 
 - Fietspad Ouw meer naar Halfmijl  
           

7. Rondvraag 
-  Hoe kunnen we inwoners van Wintelre betrekken bij de activiteiten van de 

DW, zoals de jaarvergadering? Is een multiculti avond een mooie 
gelegenheid om inwoners van Wintelre hiervoor te interesseren? We 
hebben inmiddels best wel een redelijke aantal “buitenlanders” in ons 
midden en met zo’n avond zouden we de huidige en nieuwe Wintelrenaren 
nader met elkaar kunnen laten kennis maken. Zou dit i.s.m. de Stichting 
Dorpsfeesten georganiseerd kunnen worden?  

- Wanneer mogen we de film Wentersel 2018 (50 jaar na 1e film uit 1968) 
verwachten? Volgens Wim is deze in volle voorbereiding, effe geduld 
hebben. 
 

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

  
9. Volgende vergadering dinsdag 19 februari 2019 in de Rosdoek 20.00 uur. 
  
 
10 Sluiting. 
De notulist 


