
 
                                                                                  

 
Verslag vergadering Dorpsraad Wintelre Maandag 20 januari 
Aanwezig: Leden: Gerard Ruijven, Jan L, Henk v.d. Heijden, Karin, Kees Dankers, 
Riny Reniers, Piet Coppelmans, Wim Wilting, Mars van der Bruggen 
Aanwezig: Toehoorders: Guido Schenning, Jan-Wim Kerkhofs. 
Afwezig met kennisgeving: Jan Heuveling, Annie van Asten, Harrie Rademakers, 
Lobke Kapteijns, Jan Klaasen, Henk Bartels. 
 
 

1. Opening door de voorzitter. Gerard vertelt kort iets over zichzelf en benadrukt dat hij 
open staat voor tips en suggesties om de vergadering(en) te leiden. 

2. Verslag vergadering 18 december 2019 wordt op een paar punten aangepast en 
vastgesteld met dank aan de notulist. Verslag van de bespreking met het college van 
4 november is er nog niet. 

3. Ingekomen post  
‐ Meedenken in structuur voor de nieuwe gemeentelijke website op donderdag 23 

januari 2020 van 09.30 tot 11.30 uur. Henk van der Heijden heeft zich aangemeld. 
Degenen die op-/aanmerkingen heeft op de site van de gemeente kan dit op zeer 
korte termijn doorgeven aan Henk van der Heijden die dan probeert dit mee te 
nemen. 

‐ Aanbod vereniging kleine kernen: voorzitter kleine kernen neemt graag een keer deel 
aan de dorpsraadsvergadering. Mars van der Bruggen zal hem uitnodigen om een 
keer te komen. 

‐ DNA Eersel wordt op 7 januari gepresenteerd aan B&W. Als zij het goedkeuren komt 
er een uitnodiging voor de presentatie aan allen. 

‐ Informatieavond 20 januari 19.00 in Knegsel over camping Dominator Festival van 17 
t/m 19 juli. 

‐ Subsidiefonds cultuur, natuur en water in de buurt. Wijk en buurtverenigingen kunnen 
weer subsidie krijgen voor gezamenlijke initiatieven op het gebied van cultuur, natuur 
en klimaat in de buurt. Karin van Esch en Jan Heuveling. gaan hierover verder een 
plannetje uitkristalliseren. 

‐ Reactie gevraagd door Judith Evertse van het ED op besluit van parochie Samen 
Willibrordus om drie kerken te sluiten in Duizel, Steensel en Knegsel. Mars zal haar 
doorverwijzen naar sercretariaat@parochieeersel.nl, omdat wij als Dorpsraad daar 
geen uitspraken over doen. 

‐ Reactie gevraagd van Pieter van Erp (inwoner van Wintelre) over werkzaamheden 
komende jaren bij airport en bereikbaarheid Wintelre. Alle informatie over 
werkzaamheden en bereikbaarheid zijn te vinden op de site van de overheid. Wij 
hebben daar als Dorpsraad geen invloed op, noch weten wij meer dan dat daar te 
vinden is. Henk vd H gaat hem daarover een berichtje sturen? 

4. Bestuur  
- Aan Motorvereniging Wintelre is door de Dorpsraad telefonisch meegedeeld 

dat wij positief staan ten opzichte van hun plan. Dit is met toestemming van de 
gemeente ook telefonisch met hen gedeeld. 

- Nieuwjaarsreceptie op het gemeentehuis 6 januari met uitreiking van de 
spelden van verdienste. 

- Vrijdag 24 januari is de ontmoetingsavond in de Nachtegaal aanvang 20.00 
uur. Onthulling van de welkomstborden door wethouder Leon Kox. De 



 
onthulling wordt geregeld door stichting Dorpsfeesten. Piet Coppelmans 
brengt z’n fotocamera mee. Henk van der Heijden zorgt voor licht. 

- Gerard van Ruijven neemt het technisch vergaderen van het voorzitterschap 
van Jan Heuveling over. Jan Luttikhold en Mars van der Bruggen nemen het 
secretariaat en het opstellen van de agenda over. Mars is de nieuwe notulist. 

5. Onderwerpen vanuit de werkgroepen: 
Zorg en welzijn:  

- 18 februari 20.00 avond Eyes Wide Open uit Hoogeloon in de Rosdoek 
georganiseerd door de Vrouwen van Wintelre. Uitleg druggebruik bij jeugd en 
jongvolwassenen.(Noot vd notulist: deze avond gaat niet door) 

- Jeugdwerker Pim v Heesch is gekoppeld aan Jan Wim Kerkhofs. De 
jeugdwerker komt 12 mei kennis maken in de antennegroep. Jan Kruit is daar 
ook bij aanwezig. Pim zoekt naar ingangen om in contact te komen met de 
jeugd. 

- Dagactiviteit Kempkeshof ( 14 gasten): Op dinsdag kunnen er eventueel 
(max) 2 personen bij. 

Klussendienst en vervoersdienst per 1-1-2020 volledig onder VsW. Mars geeft aan 
dat het aantal chauffeurs wel wat omhoog zou mogen. Zij gaat daar een stukje voor 
schrijven om in ’t Blaaike te plaatsen. Mars gaat het aantal vrijwilligers doorgeven 
aan de gemeente ivm de verzekering (info via Jan H) 

- Bibliotheek: Is voor alle leeftijdsgroepen bedoeld, Jan Kruit schrijft nog een 
stukje in ’t Blaaike over actuele titels. 

Vrijwilligerspoel:  Turks gezin Koemeershoeve 41 zullen door Mars en Kees 
bezocht worden vanuit de vrijwilligerspoel. 
Sub vliegveld: . 

- BVM2 trekt tijdelijke medewerker Henk van Hooff aan 
- Voortgang luchtkwaliteitsmeetnet 
- Verbeteringssuggestie startbaanvegen: Defensie heeft geantwoord dat onze 

suggestie (in zekere mate) ten koste zou gaan van hun efficiency. Daarom is 
onze suggestie afgewezen en dus laat men de direct-omwonenden óók met 
deze nachtelijke overlastbron weer gewoon zitten. 

- Leefbaarheidsfonds Eindhoven Airport: Status van onze aanvragen 
- Challenge Group E.A.: Volgende bijeenkomst op vrijdag 24 januari a.s. 

(waarin ook Cees Beemer en LeoJan Velthoven vanuit de omwonenden gem. 
Eersel deelnemen) 

- Nieuwe kwartiermakers (Eindhovens bureau Happy Together) voor opzetten 
nieuwe permanente overlegstructuur met belanghebbenden Eindhoven 
Airport. 

- Bijeenkomst / “excursie” voor college / gemeenteraad / klankbordgroep van 
gemeente Eersel aan Eindhoven Airport op 17 februari a.s. ’s-avonds .Kees 
D.  vraagt na of deze excursie ook voor omwonenden is. (Inmiddels is bekend 
dat deze alleen voor College, raadsleden en klankbordgroep is.) 

-  Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor PlanMER luchtvaartnota 2020 – 2050: 
Status m.b.t. onze zienswijze. 

- Vergunning burgermedegebruik Eindhoven-Airport 2020-2021. Brief van 
minister aan tweede kamer in december binnengekomen 

 
 
Verkeer:  

- Naar aanleiding van een vraag over het fietspad Landsardseweg krijgen we 
het volgende bericht van Gerard Korsten: De gemeente Eindhoven geeft aan:” 
In het onderhoudsprogramma 2020 is het onderhoud fietspad niet 
opgenomen. Voor 2021 kunnen de wensenlijstjes begin volgend jaar weer 



 
worden ingediend. Hierin wordt de wens voor onderhoud fietspad opgenomen. 
Niet alle wensen kunnen worden gehonoreerd. Definitief 
onderhoudsprogramma 2021 wordt pas medio 2020 vastgesteld.” Mail van 6-
1-2020. Is het zinvol om het college van Eersel te verzoeken om het opnemen 
van de wens voor onderhoud en renovatie van het fietspad en het brengen 
naar een hoger niveau fietspad extra te benadrukken.? Op 8 juni is er een 
bespreking met de gemeente. 

- Op verzoek zijn reflectoren geplaats op de Ziggo kasten langs het fietspad 
van Bijsterveld. Is dat wellicht nog op meer plaatsen nodig of gewenst. 

- Vanaf 27 januari wordt het fietspad Spottersweg afgesloten tussen de 
Luchthavenweg en de Landsardseweg. De afsluiting zal tot eind augustus 
duren. Voor de fietsers komt er een omleidingsroute via de slowlane langs het 
Beatrixkanaal. Fietsers vanuit Wintelre richting Luchthavenweg, fietsen dus 
vanuit de Landsardseweg eerst richting Oirschotsedijk en van daaruit via de 
slowlane richting de Luchthavenweg. Fietsers vanuit Oirschot richting 
Luchthavenweg, dienen na het viaduct over het Beatrixkanaal gebruik te 
maken van de slowlane. Auto’s kunnen gewoon gebruik blijven maken van de 
Spottersweg. De Spottersplaats komt in deze fase tijdelijk te vervallen. 

- Snelheidsmeterspaarpot zal door wethouder Steven Kraaijeveld op 23 januari 
om 14.30 uur geactiveerd worden in de Kerkstraat. Deze zal tot 21 februari 
blijven hangen. De opbrengst gaat naar Jong Nederland (St. Jeugdbelangen 
Wintelre) Henk van der Heijden, Gerard Ruijven en Mars zullen namens de 
Dorpsraad aanwezig zijn. 

- Toegankelijk Ommetje bij het Grootmeer. De werkgroep zit er achter aan bij 
de gemeente. 

- Onderhoud van de fietspaden Bijsterveld, Merenweg en van het voetpad 
Koemeer-Akkerweg: alles is in gang en wordt in de gaten gehouden door de 
werkgroep. 

- Fietspad verlengd Biemeren – Oude Kerkstraat. Er is contact met de 
gemeente over geweest. Er komt een bord (meerdere borden?) “Fietsers van 
twee richtingen” (niet in tekst, maar in picto’s) 

- Aanleg wegen bruggen rondom Eindhoven Airport: wij hebben daar geen 
enkele invloed op. 

- Openbaar vervoer vanaf Kempen Wintelre Veldhoven / Eindhoven Airport : 
gemeente is bezig. 

- Wegenlegger / ommetjes: deze items gaan naar werkgroep Recreatie. 
- Zijn  er gevaarlijke of vreemde verkeerssituaties? Blijf het doorgeven aan de 

werkgroep. 

Wonen:  
‐ Komende week volgt nadere informatie over de uitbreiding bij Koemeersdijk. Het 

stikstof verhaal speelt hier een belangrijke rol voor het afgegeven van vergunningen. 
Het gaat dan hoofdzakelijk om de periode tijdens de bouw. Stikstof moet dan 
gecompenseerd worden.( af en aan rijden van vrachtwagens en dergelijke). Als de 
bouw klaar is speelt stikstof geen rol meer. Mogelijk krijgen we komende week 
nadere informatie van de gemeente over de stand van zaken. 

Recreatie en speelterreinen:  
- Stand van zaken m.b.t. zandpaden in Wintelre. Deze staan op de planning van 2020, 

een en ander zal afhankelijk zijn van de beschikbare middelen.  
- Landschappelijke inpassing bij van Berkel en Opslag Schippers aan de 

Scherpenering. Binnenkort is er een afspraak met va Berkel over de aanplant. 
- Wegenlegger en ommetjes. 



 
Pr: Verzoek aan werkgroepen om berichten voor het Blaaike toe te sturen.   

 
6. Diversen:  
‐ Leefbaarheidsfonds: Van de planten in Wintelre is nog geen reactie gekomen van de 

gemeente Eersel. De vraag is aan hen gesteld of het plan een gemeentebelang is en 
dus niet thuis hoort bij het Leefbaarheidsfonds Luchthaven Eindhoven. Dat is 
namelijk het telefonische standpunt van het Leefbaarheidsfonds. Inmiddels heeft 
Arian laten weten dat ze overleg heeft komende week met Gaby Mols van het 
leefbaarheidsfonds over een aantal zaken. Een van die zaken is het punt van de 
planten. 

‐ Bezorgklachten van de Hint zijn te melden via telefoonnummer 040-2931107 
verspreider Axender gaat daarmee aan de slag. Dit bericht kan ook in ’t Blaaike. 

‐ Chemisch afval en afval brengen naar Eersel. Blijkbaar gaat Eersel verdwijnen naar 
Bladel en het gaat flink mee kosten. Batterijen en spaarlampen kunnen naar de 
Coöp. Dit goed communiceren. En bijvoorbeeld lege verfblikken kunnen in het 
restafval. Het een en ander behoeft goede en nadere uitleg van de gemeente. Mars 
wil na de Carnaval zich hier wel wat in gaan verdiepen. 

‐ De kerstverlichting en de financiële verantwoording. Dit is nog niet helemaal helder 
en wordt en petite comité verder uitgewerkt. 

7. Rondvraag: 
Henk van der Heijden merkt op dat de gemeente Eersel vaak voorbij gaat aan eigen 
bedrijven binnen de gemeente. Zo is er een ommetje/fietspad vergund aan een 
bedrijf uit Wijchen, maar dat besteedde het werk uit aan bedrijf in Wintelre. Dit zou 
natuurlijk beter kunnen. We zetten het op de agenda voor een volgend gesprek met 
B&W/de raadsleden. 

8. Volgende vergadering   Woensdag 19 februari 2020 in de Rosdoek. (Een dag later 
ivm de bijeenkomst van Eyes Wide Open waar diverse mensen naar toe willen.)                                
                                                                                                                                                                

9. Sluiting 
 


