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Notulen vergadering Dorpsraad Wintelre 20-03-2019  
 
Aanwezig:, Kees Dankers, Henk van der Heijden, Jan Heuveling, Jan Kruit, Henk Bartels. 
Jan Luttikhold, Piet Coppelmans, Karin van Esch, Henk van Ham 
Bezoeker: Arian Wouters (gemeente Eersel) 
Afwezig met kennisgeving: Anny van Asten, Gerard van Ruiven, Wim Wilting en Lobke 
Kapteijns. 
 
1 Opening door de voorzitter (Jan Heuveling). 
 
2 Verslag vergadering 19-02-2019 wordt op enkele (tekstuele) punten aangepast en 

vervolgens definitief vastgesteld. 
 

3 Bestuur Dorpsraad. 
- Jaarvergadering 2019 maandag 20 mei, korte samenvatting van de 

werkgroepen, daarna een presentatie van het Ouw meer en een 
presentatie VTH (Vergunningen Toezicht Handhaving). 

- Vacatures dorpsraad:  
 Buurtschappen uitnodigen voor de jaarvergadering datum 20 mei. 

Verdeling wijk Koemeersdijk bespreken met KOK. 
- Informatie Dorpsraad Wintelre:  

Mail verkeer via Jan Luttikhold. 
11 april Participatiebijeenkomst 20.00 uur Rosdoek. 
Dorpsraad Wintelre mag bezwaren indienen, dit naar aanleiding uitspraak 
Rechtbank.  

 - Begroting DW 2019: 
Vooralsnog een positief saldo voor 2019, weinig grote uitgaven. Wel blijft 
het verzoek om het indienen van eenmalige subsidies aan de gemeente dit 
vóóraf te bespreken met de gemeente.  

 - Stichting Leefbaarheidsfonds Eindhoven (SLE): 
Er komt een overleg met SLE, en gaan uitleg geven over hun 
werkzaamheden. Ook dan bespreken onze voorstellen voor een financiële 
bijdrage. We denken aan: aanschaf / onderhoud AED voor EHBO en 
Kempkeshof. Ook een buslijn naar Eindhoven is wenselijk.  

 - Pub quiz: 17 mei locatie de Smis te Duizel. Aanmelden bij Jan Heuveling 
- Stoppen verspreiding Kempenaer en Veldhovens Weekblad in 

buitengebieden. Gemeenteblad Hint wordt wel in de gehele gemeente 
bezorgd. Dorpsraad Wintelre heeft college van B&W schriftelijk gevraagd 
voortzetting bezorgen van deze bladen. 

  
4 Berichten van gemeente Eersel: 

- Convenant gemeente Eersel: Wordt nog uitgewerkt.  
- Overleg met het college 2019: voorstel data 4 of 11 november. 
- Er is een opleidingsbudget vrijwilligers € 250,- / organisatie of vereniging. 
 Voor meer info zie website Eersel, zoek op vrijwilliger / opleiding 
-   Participatie bijeenkomst 11 april 20.00 uur Rosdoek. Gezocht wordt naar 

actieve sleutelfiguren-school-ondernemers-verenigingen. Verzoek om een 
deelnemerslijst op te stellen en doorsturen naar Arian Wouters. 

- Onderzoek asbest inzameling zoals gemeente Bergeijk is bij gemeente 
Eersel in onderzoek. 

-  
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5 A) Algemeen:  
   Geen acties. 
 B) werkgroep Verkeer:  

- Buurtschouw: Nieuwe buurtschouw maandag 27 mei, o.a. i.s.m. 
afvaardiging basisschool en vereniging minder valide mensen. 

-   Wildrooster Oostelbeersedijk: Nieuw plan! Rooster worden verwijderd. 
- Kruisingen binnen bebouwde kom: Worden gelijkwaardig ingericht, behalve 

bij Zandstraat en Molenstraat. 
- Wijk Koemeersdijk: In uitvoering. Oplevering project incl. Slikdijk medio 

half april.  
- Toegankelijk ommetje (rolstoel pad) Ouw; Hoe nu verder? Wordt het 

volgens plan in 2019 uitgevoerd? Uitzichtheuvel moet ook bereikbaar zijn 
voor rolstoelers. 

- Voetpaden: voorstel gemeente Eersel om in de Kloosterstraat aan oneven 
zijde het voetpad 1,20 m maken. In 2021 is er een gehele reconstructie 
van de straat. Voetpad Akkerweg n.t.b. Voetpad bij Koemeer wordt 
aangelegd.  

- Fietspaden: aanleg fietspad Koemeer – De Hut in 2019. Ook 
fietspadsuggestiestrook op Oirschotsedijk en tevens snelheidsbeperking. 

- Groenvoorzieningen: Plantvak nabij Willibrordusstraat 49 nog (steeds) niet 
goed. 

‐  Verlichting: Fietspad Kekkeneind is slecht. Controle door Bas Hofhuis. 
- Verbinding Kempen / Wintelre richting Eindhoven Airport: Is er overleg 

geweest tussen gemeente Eindhoven en Eersel over de staat van dit, 
overigens onverlicht, fietspad?  

- Wegbeheer: Heeft de gemeente een meerjarenplanning voor riool / wegen? 
- Verkeersvisie 2030: Uitnodiging voor bijeenkomst 15 april. Eventuele 

(concept)vragen doorsturen naar Arian Wouters. 
 
C) werkgroep Wonen: 
  Koemeersdijk fase 2: oplevering 27 mei.  

Koemeersdijk fase 3 is de meest logische locatie en mogelijk ook verlengde 
Aangelag (25/30 woningen).  
Woning Stichting de Zaligheden: woonvisie tot 2030, bouw 450 woningen 
en verkoop bestaande woningen. Groei t.g.v. immigratie. Ook willen 
hoogopgeleide liever buiten de stad wonen en kiezen andere woontypen.  
 

D) werkgroep Recreatie 
 Ommetjes. 

De ommetjes op de site aanpassen m.b.t. routebeschrijvingen en 
bezienswaardigheden. Bijdrage ontvangen van Hotel Das en Hoeve 
Nachtegaal (met voorwaarde vermelden logo op ommetjes). 
Actie Piet 

  Zandpadnaambordjes:  
Totaal 15 locaties zandpaden en namen.  voorstel is ingediend bij de 
gemeente t.a.v. mevr. Lydia Mathijsen. 
Speelterreinen:  
Wateroverlast problemen bij groot speelterrein Koemeersdijk blijven 
aanwezig. Gaat gemeente Eersel iets doen ja of nee. Nu blijft het 
onduidelijk.  
Wegenlegger: 
Actualisatie van de wegenlegger is bezig, concept wordt z.s.m. ter inzage 
gelegd.  
Herfstwandeling: 27 oktober 2019. 
Welkomst borden Wintelre: 
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Worden gemaakt door De Wit Van Loon. Subsidie aangevraagd bij 
gemeente. KOK wordt eigenaar van deze welkomstborden, locaties blijven 
hetzelfde. 
Kerst in Wintelre: 
Met de mandenvlechtclub het verzoek doen of kerstbollen maken voor de 
boom bij de kerk mogelijk is.  
Kermis: 
Het behouden van een kermis in Wintelre (en overige kerkdorpen) is de 
wens. Hoe? Wie neemt het initiatief voor evaluatie: gemeente Eersel? 
Afvalbakken: hierin mag ook hondenpoep in worden gedaan. Dorpsraad 
Wintelre heeft suggesties ingediend voor andere locaties. 
 

E) werkgroep Zorg en Welzijn: 
Vrijwilligers Steunpunt Wintelre (VSW): 
Er is een subsidieverzoek ingediend voor diverse onderdelen van het VSW. 
Helaas is de reactie van gemeente Eersel (mevr. Trudy van Hoef) om een 
gedetailleerd overzicht van de uitgaven van 2018. Jan Kruit zal dit i.s.m. 
Karin en Jan Heuveling gaan opstellen. 
Jan Kruit stopt als voorzitter Bibliotheek commissie, blijft wel voorzitter 
Stichting Kempkeshof. 
Antennegroep: geen meldingen 
Bibliotheek: thema avond 6 mei 19.30 uur Kempkeshof. 
Vervoersdienst: geen mededelingen 
Kempkeshof: 24 uur zorg is t.g.v. medewerking zorgaanbieders niet 
(meer) mogelijk 
WEL!: geen mededelingen 
Klussendienst: Het RepairCafe ook in 2019 ‘in bedrijf’ en heeft ook subsidie 
voor aanschaf materialen aangevraagd, € 300,-.  
 

F) sub werkgroep Zorg & Welzijn: Vliegveld: 
Evaluatie route 1b: Minister heeft schriftelijk gereageerd met de 
mededeling meer tijd nodig te hebben voor een reactie. Hopelijk krijgen we 
een antwoord vóórdat er een besluit is over de proefcasus! 
Beperken geluidshinder en ultrafijn stof:  
Meten is weten i.p.v. regelgeving o.b.v. berekeningen!  
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. Overigens kunnen ook vragen 
worden gesteld aan Jeroen Weekers van gemeente Eersel.  
Proefcasus EA: Eindadvies medio april. Er komt nog een onderzoek naar 
een krimpscenario.  
Helikopter-, defensievluchten en proefdraaiplaats: geen mededelingen, 
alleen veel herrie. We wachten nog steeds op het hernieuwde besluit van 
de staatssecretaris van Defensie op onze bezwaarschrift uit 2017 met in 
achtneming van de rechterlijke uitspraak waarbij de Dorpsraad Wintelre in 
het gelijk is gesteld t.a.v. haar ontvankelijkheid m.b.t. dit bezwaarschrift. 
Kees Dankers heeft een herinneringsmail naar de juridische dienst van 
Defensie gestuurd. 
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. Het spreekwoord van 
uitstel komt afstel lijkt hier (helaas) van toepassing. Teleurstellend. Kees 
Dankers heeft op 11-03 hierover nog contact gehad met VTH De Kempen. 
Het bedrijf zou er, in samenspraak met Defensie volop mee bezig zijn. Ook 
heeft Kees Dankers bij de ODZOB op 11-03 nogmaals een kopie van het 
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laatste inspectie-bezoekrapport op gevraagd, omdat dit ondanks eerdere 
toezeggingen nog steeds niet door ons is ontvangen. 
 

G) werkgroep PR:  
Tekst voor publicaties toesturen naar Lobke, Francien en Piet. 
Verzoek aan Piet om ook het RepairCafe toe te voegen bij de VSW (tekst in 
het Blaaike) 

 
6. Diversen: geen mededelingen 

           
7. Rondvraag 

-  Arian Wouters: Brabant Remembers georganiseerd door TIP (Toeristisch 
Informatie Punt), en gaat over levens veranderende verhalen van de 
oorlog. Nadere info volgt nog. 
 

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

  
9. Volgende vergadering woensdag 17 april 2019 in de Rosdoek 20.00 uur. 
  
 
10 Sluiting. 
De notulist 


