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Verslag vergadering Dorpsraad Wintelre Woensdag 19 februari om 20.00 uur  
in gemeenschapshuis de Rosdoek. 

Afwezig met kennisgeving: Piet Coppelmans, Annie van Asten, Henk van Ham, Wim Wilting, 
Henk Bartels. 
(De notulist merkt dat zij heeft verzuimd om alle aanwezigen te noteren. Excuses en 
leermomentje!) 

 
1. Opening door de voorzitter.  

 
2. ‘Stichting Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven’ door Pierre Cluitmans om duidelijkheid 

te geven over welke initiatieven wel kans van slagen hebben en hoe aanvragen binnen 
zouden moeten komen. (Tot  ± 21.00 uur) 
Een belangrijk aspect is dat de aanvragen volgens een standaard format (opmaak) 
moeten worden ingediend. Deze is te vinden op de site Samen op de Hoogte. 
Aanvragen indienen via info@samenopdehoogte.nl. Eventuele vragen of verzoeken om 
advies (b.v. t.a.v. een evt. latere officiële aanvraag) kunnen worden gestuurd naar 
SLLE@ON.nl.  
De projecten moeten milieu-gerelateerd zijn en dienen ter bevordering van de 
leefbaarheid. Dit laatste moet nog beter gedefinieerd gaan worden. De desbetreffende 
projecten mogen max. een looptijd van 2 jaar hebben met bijbehorende budgetten in 
fasen (tranches). T.a.v. aanvragen heeft de organisatie de voorkeur voor één 
aanspreekpunt per woonkern (maar dit is geen verplichting). 
Pierre Cluitmans is sinds 1 febr. jl. voorzitter van de werkorganisatie en daarmee 
primair aanspreekpunt.  
 

3. Het verslag van de vergadering van 20 januari 2020 wordt op- een paar kleine punten 
bijgesteld en goedgekeurd. 
Verslag van de bespreking met het college van 4 december. (De notulist heeft hier niets 
over opgeschreven, is dit besproken?) 
Willen de werkgroepen de notulen van hun vergaderingen naar het iemeeladres van de 
Dorpsraad sturen?  
Er komt voortaan een “actie-punten-lijstje” op een aparte bladzijde bij de notulen, dan 
is het duidelijker wat wie gaat doen. (Dit lijstje is onder voorbehoud. Ieder van jullie 
dient dit lijstje zeer nauwkeurig te controleren op fouten. De notulist is NIET 
aansprakelijk voor eventuele fouten in dit lijstje.) 
 

4. Ingekomen post  
- Aanbod vereniging van kleine kernen Noord Brabant, VKKNB: voorzitter Evert van 

Schoonhoven van de neemt deel aan de dorpsraadsvergadering op woensdag 18 maart. 
- Eefje Heesterbeek, sociaal cultureel werker van gemeente Eersel, neemt de taken over 

van Maria van Engelen en zal 18 maart tijdens de vergadering nader kennis maken. 
- Frank van Meurs neemt tijdelijk de functie over van Jan Smulders die met pensioen 

gaat. Er is een vacature uitgeschreven. 
- Er is post m.b.t. een leerkring dorpsondersteuners. 
- Er is een melding binnengekomen over de levertijd van de afvalbakken. Een en ander 

gaat nog even duren, omdat de bakken uit een ver land moeten komen. (Geen Ali-
Express dus). 

 

5. Onderwerpen vanuit de werkgroepen: 

Zorg en welzijn:  
- 18 februari 20.00 avond Eyes Wide Open. Is niet doorgegaan, nieuwe datum is 

ons niet bekend. 
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Vrijwilligerspoel:  Turks gezin Koemeershoeve 41. Mars en Kees Dankers geven aan 
dat het nog steeds niet gelukt is om bij deze mensen op bezoek te gaan. De mensen 
waren tweemaal niet thuis en er is geen naam of telefoonnummer van ze bekend. 
Sub vliegveld: . 

- Van de bijeenkomst v.d. Challenge groep op 24 januari jl. is nog geen verslag. 
Er is vooral gesproken over het project van de overheid om een zo goed 
mogelijke link te leggen tussen berekeningen en metingen. 

- Bijeenkomst / “excursie” voor college / gemeenteraad / klankbordgroep van 
gemeente Eersel aan Eindhoven Airport op 17 februari . Dit soort 
excursiebijeenkomsten vinden regelmatig plaats en die zijn dan wel openbaar. 
De uitnodigingen daarvan worden door Eindhoven Airport in de lokale 
weekbladen gepubliceerd. 

 
Verkeer:  
Arian heeft morgenvroeg (20 februari) overleg en belooft daarna te komen met een 
antwoord/reactie op onderstaande punten. 

- Rooster Merenweg. Frank van Meurs: de overgang tussen alle goten op de 
rijweg en fietspad worden gecheckt of de overgang tussen asfalt en beton 
voldoet aan onze richtlijnen. Beoordeling volgt. 

- Wildroosters fietspad Oostelbeersedijk . Frank van Meurs: Wildroosters fietspad 
hebben een functie en worden niet verwijderd. Wel wordt de overgang 
aangepast. Actie loopt 

- Stand van zaken van ‘leiding die het traject passeert’ m.b.t. fietspad 
Koemeersdijk-Oirschotsedijk: nog geen reactie. 

- Stand van zaken rolstoelpad Ouw Meer: nog geen reactie. Jan Heuveling en 
Henk v.d. Heijden willen contact opnemen met de gemeente om dit project 
(deels) zelf uit te voeren. 

- Stand van zaken voetpad met evt. zebrapad Koemeer-Akkerweg ligt nog voor 
goedkeuring bij de gemeenteraad. 

- Snelheidsmeterspaarpot is door wethouder Steven Kraaijeveld op 23 januari om 
14.30 uur geactiveerd in de Kerkstraat. Deze blijft  tot 21 februari hangen. De 
opbrengst gaat naar Jong Nederland. 

- Gepland is dat in oktober dit jaar de Landsardseweg richting Wintelre tijdelijk 
wordt afgesloten voor ongeveer 1 maand en er dan omgereden moet worden via 
het flight forum. Op 5 maart is er een info-avond (16.30-20.00 u Brainport Ind. 
Campus, Rijtackerweg 13) 

Wonen:  
- Omgevingsvisie Eersel buitengebied: Gebied ten noorden van Wintelre aan te wijzen als 

Primair Agrarisch Gebied voor intensieve veehouderij. Jan Klaasen zegt dat nieuwe 
bedrijven op nieuwe locaties niet meer mogelijk zijn. Hij vraagt zich af hoe ze dan de 
rest gaan noemen (aanwijzen)? Arian gaat achter informatie hierover aan en tevens de 
naam van de contactpersoon.  

- Koemeersdijk. Doel van de gemeente is om de uitbreiding van Koemeersdijk met de 
sanering van een boerenbedrijf in Vessem de stikstof te compenseren. 

- Informele peiling woonbehoefte. 23 inwoners hebben gereageerd op de 
Koopgarantwoning op Koemeerskuil. KBO geeft aan 30 woningen in de nabije toekomst 
nodig te hebben. 

- Invulling enquête VKKNB betreft woonbehoefte kleine kernen.   
 
Recreatie en speelterreinen:  
- Kunstroute gepland is rond het Ouw Meer. In het kader van landschapskunstwerken en 

verbinding.  Hierover is nog weinig concrete informatie. 
- De vergadering met de gemeente en firma Van Berkel op 11 febr. jl. aangaande 

landschappelijke inpassing Van Berkel biomassa / groencompostering ging in redelijke 



 
 

 
3 

verstandhouding. Er is waarschijnlijk wel iets bereikt; er komt tóch aanplant op de wal 
én het hekwerk om het bestaande terrein gaat (indien veiligheid technisch mogelijk) 
weg. De aanplant zal zodanig zijn dat deze ook een redelijke afscherming vormt. Dit 
jaar gaat men beginnen. Ook zal de gemeente Eersel de aanplant alsnog in het 
bestemmingsplan gaan vastleggen. Dit was tot op heden namelijk daarin niet goed 
vastgelegd, hoewel eertijds wel toegezegd door de toenmalige wethouder. 

- Het bordje van het Vennenommetje is verdwenen van de wandelpaal. 
- Onderhoud Speelplek Korenbloemlaan, de troep is opgeruimd. 
 
Pr: Verzoek aan werkgroepen om berichten voor het Blaaike toe te sturen.   

 
6. Diversen:  
- Landelijke Opschoondag op zaterdag 21 maart. Opgeven vóór 6 maart, er is een 

aanspreekpunt voor Wintelre. 
- De ontmoetingsavond 24 januari en onthulling welkomstborden was redelijk druk 

bezocht. 
 

7. Rondvraag: 
- Waar worden de notulen opgeslagen/bewaard? Piet Coppelmans. zet ze op de site. 
- De verkeersmarkeringen op het wegdek op de Willibrordusstraat en het Everstraatje 
zijn in de loop van de tijd vaag geworden. 
- Melding Kees Dankers: Het festivalterrein de Landsard heeft volgens de gemeente 
Eindhoven een cultureel, economisch en sociaal belang dat groter is dan het belang dat 
de (woon)omgeving heeft. Er blijven drie (festival)evenementen per jaar mogelijk. 
- Is het (regelmatig) huren van de Bosschuur door Defensie (luchtmacht) wel in 
overeenstemming met de milieu-educatieve functie van de Bosschuur? Arian gaat dit 
verder uitzoeken. 
- De voorzitter van Dorpsraad Steensel, Tonny Hagens, wil graag samen brainstormen 
tegen wildcrossers. 
- Er kan een bijeenkomst georganiseerd worden met spreker Ben van Essen. In deze 
bijeenkomst kan met andere Dorpsraden kennis en ervaringen worden uitgewisseld. 
Hiervoor bestaat wel belangstelling. 
- Er zit vlakbij de Rosdoek op het voetpad een “puist” in de weg. Deze mag persé niet 
weg omdat het een deel van de constructie van de Rosdoek is. Er komt een kunstwerk 
op. 
 

8. Volgende vergadering   Woensdag  18 maart 2020 in de Rosdoek.                                                     
                                                                                                                                                                                                                               

9. Sluiting 
 
Graag ontvangen wij uw op- en aanmerkingen. Mocht u niet aanwezig kunnen zijn laat 
ons dat weten en stel uw vragen en geef uw opmerkingen even door. Zoals steeds blijft 
het de bedoeling om de vergadering om 22.00 uur te beëindigen. Eventueel 
openstaande punten gaan naar de volgende vergadering. 
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Actiepuntenlijstje: 
 
(Dit lijstje is onder voorbehoud. Ieder van jullie dient dit lijstje zeer nauwkeurig te 
controleren op fouten. De notulist is NIET aansprakelijk voor eventuele fouten in dit 
lijstje.) 
 
Naam: Taak: Evt. deadline/datum 
Jan Kruit Stukje schrijven voor ’t Blaaike 

over Bibliotheek (-titels) i.s.m. 
PR-groep. 

 

Mars Uitzoeken chemisch afval  
Kees Dankers Gebiedsvisie buitengebied  
   
   
   
   
 


