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Verslag vergadering Dorpsraad Wintelre maandag 23 juni.  
 

1. Verslag vergadering 18 mei 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld. 
2. Vaststellen agenda 
3. Ingekomen post  

- Nieuwe manier om in de COVID-periode de dorpsschouwen door te laten gaan 
met inachtneming van de voorschriften. Bijvoorbeeld door in een kleine groep 
enkele locaties bekijken waarbij de Dorpsraad vooraf informatie ingewonnen 
heeft, wat de inwoners hierbij ervaren en welke ideeën zij hierover hebben? 
Arian is hierover aan het nadenken en wil de dorpsraad vragen om dit ook te 
doen. Zij wil graag weten hoe wij hierin staan? Arian denkt aan een groep van 
5 à 6 personen: 2 personen van de Dorpsraad, de dorpswethouder, ikzelf en 
afhankelijk van de locaties 1 a 2 inhoudelijk ambtenaren. 

- Eefje Heesterbeek, sociaal cultureel werker zou nog altijd graag een keer 
aansluiten om met ons kennis te maken en iets meer te vertellen over onze 
organisatie, Wél!zijn de Kempen en wil graag maandag 21 september 
aansluiten bij onze vergadering.  

- Verzoek van Evert van Schoonhoven VKKNB om deel te nemen aan onze 
vergadering op 23 juni. (Afgemeld) Hij komt nu op 27 augustus. 

- De heer Tonnie Haegens van Dorpsraad Steensel, wil graag een keer in 
overleg gaan met de gemeente met name over de overlast van wildcrossers in 
de bossen. Datum vrijdag 26 juni om 10.00 uur in het gemeentehuis te Eersel. 
Piet Coppelmans en Kees Dankers hebben zich aangemeld. Op 26 juni zal er 
een overleg zijn. 

- Donderdag 19 november, van 20.00 tot 22.00 uur is het jaarlijks overleg met 
het college van B&W. Arian heeft een zaal in de Rosdoek gereserveerd. 

- Brief van Mevr. Heyting aan de gemeente Eersel over het onderhoud van de 
pastorie. Deze wordt ter kennisneming aangenomen. De gemeente heeft 
toegezegd op korte termijn een gesprek hierover aan te gaan met de eigenaar 
van de pastorie.   

- Er is een brief gekomen van de heer Martien van Roosmalen over 
zonnepanelen. Kees Dankers heeft deze inmiddels beantwoord en stuurt deze 
door naar Jan Klaasen. 

4.Onderwerpen vanuit de werkgroepen: 

Zorg en welzijn:  
Onderwerpen vanuit de werkgroep Z&W: 
- De dagbesteding gaat weer opstarten, op dinsdag van 10 tot 12 en er wordt 

gekeken of er animo is voor de crea-middag op donderdag. Vrijwilligerspool, 
Klussendienst, Bibliotheek en Vervoersdienst zijn ook weer opgestart (voor 
zover gestopt). De maaltijdenbezorging is goed kwa aantal deelnemers, maar 
er is een nieuwe leverancier en daar zijn nog wel wat logistieke problemen. 
Het Repair-Cafe is nog gesloten , de duofietsen zijn  wel weer gestart, wel 
met aanpassingen. De Antennegroep komt in september weer bij elkaar, er is 
geen nieuws. Pim van Hees (jongerenwerker Eersel) komt naar de 
vergadering.   
Jan Kruit heeft aangegeven om zijn vrijwilligerswerk wat te willen afbouwen, 
m.n. Zorg & Welzijn, Vrijwilligerssteunpunt en de Dorpsraad. 

 

Sub vliegveld:  
Bestemmingsplan-technisch: 
- Mogelijke aanwijzing gebied ten noorden van Oirschotsedijk (De Hut) door 

gem. Eersel als pilot-gebied voor grootschalig zonnepanelenveld. Op 11 juni 
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heeft een bespreking plaatsgevonden met de verantwoordelijke ambtenaren 
van de Gem. Eersel. Vervolgens heeft de Dorpsraad ingesproken bij 
Commissievergadering op 16 juni met standpunt Dorpsraad. Meningen vanuit 
het dorp over dit plan zijn niet onverdeeld positief. De meesten vinden: éérst 
de daken vol leggen. 

- Status handhaving bestemmingsplanvoorschriften Bosschuur. Is geregeld 
- Status goederenopslag Schippers aan Scherpenering. Al het illegaal 

opgeslagen zand is inmiddels weg. 
- Status beplanting/landschappelijke inpassing composteringsbedrijf Van Berkel 

is onveranderd. 

Vliegveld-gerelateerd: 
- Status aanvraag aanplantplan Dorpsraad bij SLLE (Stichting Leefbaarheid 

Luchthaven Eindhoven) Nog niets van gehoord.( Positieve reactie van 
gemeente (Jeroen Weekers), in principe een positief berichtje. Geen definitief. 
Draagvlak onderzoek, drie offertes en plan van aanpak.)  

- Verkennende aanvraag Kees Dankers (in 2e instantie namens omwonenden) 
bij SLLE voor geluidsisolerende maatregelen bewakingshondenkennel en 
aanplant. Ligt bij Rijksvastgoedbedrijf. 

- Herontwikkelingsplan militair oefenterrein Oirschotse Heide, wij wachten op 
nieuwe uitnodiging voor overleg na Corona. 

- Metingen luchtkwaliteit (zie ook https://acc-intemo-
dataharvester.dataplatform.nl/ ) Loopt goed, er hebben zich nog vier vrijwilligers 
aangemeld. Fijnstof wordt gemeten, niet de ultra-fijn stof van de vliegtuigen. 

- Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050 is gepubliceerd en mogelijkheid tot 
zienswijze indienen onzerzijds tot 9 juli. 

- Watertappunten paar dingen ontbraken. In november in gediend. In mei 
reactie. Nóg twee bijlagen moeten erbij. Wie weet naders over dit punt? 

Verkeer:  
- Stand van zaken 
- Bezig om te inventariseren en op termijn een afspraak te maken met man vd 

gemeente. Welke punten moeten in dat gesprek aan de orde komen Jan Heuveling 
gaat een lijstje punten naar Arian sturen. 

- 22 juni 2020 gaat aannemer J. van Uijthoven en Zn uit Hapert starten met het 
aanleggen van een voetpad in de Akkerweg in Wintelre tussen De Steenoven en 
Slikdijk. Communicatie vanuit gemeente naar Dorpsraad had beter gekund. 

- Reactie gemeente op zienswijze Verkeersvisie. Is ontvangen, enkele punten zijn  
opgenomen, de meeste niet. Het moge duidelijk zijn dat Wintelre en Vessem niet 
de belangrijkste hoeken van de gemeente lijken te zijn… 

- 25 mei is er een bijeenkomst geweest bij het Ouw meer over Toegankelijk 
Ommetje. 
Wat is het traject? Het pad tussen de uitzichtberg en het Ouw Meer in en blijft 
langs het Ouw Meer lopen, gaat niet naar Jong Meer. Er komt nog follow up. In 
principe komt het paadje er. En er moet nog besloten worden over de heuvel, dat 
moet nog bekeken worden. De parkeerplaats gaat in het hard gelegd worden (en 
ook die bij de Bosschuur). 
Er is tijdens de rondgang ook gezegd dat het hondenlosloopterrein terug zou 
komen, maar wij hebben gezegd dat we het daar niet mee eens zijn. Als je geen 
honden in het Ouw Meer wilt, dan moet je daar geen losloopterrein maken… Als 
het een afgebakend stuk is in het bos, dan zijn er niet zoveel problemen, maar zo 
dicht bij het Ouw Meer is niet handig. Arian gaat dit nog nakijken wat ervan 
bekend is bij gemeente. 
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Wonen:  
- Stand van zaken bestemmingsplan Koemeersdijk. Wordt binnenkort gepubliceerd. 
- Bijeenkomst werkgroep op 7 juli over Koemeersdijk met Ad van Gestel. Er komt 

waarschijnlijk ook nog een informatieavond (in welke vorm ivm corona) wellicht in 
het najaar. 

- Het stikstofprobleem m.b.t. dit bouwplan lijkt opgelost. 
 

 
Recreatie en speelterreinen:  
 

- De gemeente heeft toestemming gegeven om de wandelpaal te repareren bij de 
kapel. 
De nieuwe borden zijn in de maak bij Lunenburg timmerwerken. 

- Op onze aanvraag voor de aanschaf van nieuwe palen voor de witte en 
lichtblauwe wandelroutes is nog geen reactie gekomen. Arian zegt Dorpen maken 
het Verschil werkt met NIEUWE initiatieven. Toen naar Recreatie, die zeggen:”Wij 
steunen Knooppuntenroute.” Arian kan er nog geen uitsluitsel over geven, maar 
blijft erachteraan gaan. 
Eigenlijk wil de gemeente geen gekleurde palen (uniformiteit). 
In de toekomst overgaan op knooppunten. 

- Een buurtbewoner van de Willibrordusstraat (in het hofje bij de zuster) heeft ons 
benaderd voor de aanleg van een jeu de boulesbaantje bij hun bankje.  Ze zijn 
gewezen op “Dorpen maken het verschil” en dat ze dat zelf aan moeten 
vragen.  Mochten ze hier hulp bij nodig hebben dan mogen ze altijd aankloppen. 

- De voorgestelde namen zijn toegekend aan zandpaden in het buitengebied. In 
samenwerking met de Heemkundekring 15 namen voorgesteld, 13 zijn in het 
besluit opgenomen. Helaas is de Vismert en het Roer nog niet meegenomen. 
Hopelijk gaat dit nog gebeuren zeker gezien de onlangs gedane opgravingen. 

- Herfstwandeling 2020, zondag 25 oktober. Wel of niet door laten gaan?? 
- Brief Karin wordt besproken. Er worden wat nuances aangebracht, maar het is 

belangrijk om er aandacht aan te (blijven) geven. Blijkbaar is er in het begin van 
het proces niet voldoende overleg met boeren/grondeigenaren geweest, waardoor 
sommige houtkampen op zéér onlogische plekken zijn komen te liggen. Daardoor 
is het soms onmogelijk om via een normale weg op je eigen perceel te komen 
(alleen door bv 4 kilometer te moeten omrijden). Weliswaar wordt niet geheel de 
kampenstructuur vernield, maar er wordt ook geen onderhoud gepleegd, 
waardoor sommige delen ook in verval raken. We moeten de boeren niet tegen 
ons in het harnas jagen, veel boeren zijn juist bewust bezig om meer ruimte aan 
de natuur te geven. 

 
Pr-commissie:  

- Bibliotheeknieuws 
- Eindelijk weer fysieke dorpsraadvergadering 
- Uitbreiding aantal afvalbakken en het gebruik. 

 
4. Diversen:  

- Vanaf 1 juli zijn bijeenkomsten met 100  personen toegestaan. 

5. Rondvraag 
Annie: Kabel gelegd in de Kerkstraat, stenen heel slordig teruggelegd. Melding doen bij 
gemeente. 
 
Piet Coppelmans: Werkgroep Recreatie en Speelterreinen, wellicht een andere naam 
geven, omdat het de lading moet dekken. Zoiets als Recreatie en Natuur. Zodoende valt 
dan biodiversiteit er ook onder . Jan Wim ook in deze werkgroep. 
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Wat is er bij het Houtven aan de hand?  (= natuurgebiedje vlakbij Rouwven).  Project 
loopt al heel lang,  nu zijn ze bezig om er een poel te maken (hermaken) heringericht tbv 
de natuur. Het gebied is van Defensie.  
 
Arian:  
- Er komt op dagen dat de frietkraam er niet staat een shoarma-kraam. 
- Er is een voorstel voor een promotie-actie in het kader van biodiversiteit 
eikenprocessierups, ed om zakjes zaad huis aan huis uit te delen door “Dorpen maken 
het Verschil”. 
- Kansrijke bermen worden ingezaaid in september door de gemeente.  
 
WimWilting: Er zijn 2 elektrische laadpunten gemaakt, maar eentje wordt niet gebruikt. 
Graag de andere parkeerplek weer als normale parkeerplaats maken. 

 
6. Volgende vergadering dinsdag 27 augustus 2020.  

                                                                                                                                                                                                                               
7. Sluiting 
 

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 
Arian Data nieuwe Dorpsschouw Ná corona 
Arian / Petra 
Kolen 

Info m.b.t. al dan niet doorgaan 
Kermis Wintelre 

 

Mars Uitzoeken chemisch afval Mee bezig 
Jan Wim, Piet C. Beginnen met in kaart brengen alle 

wandelpaden in en rond Wintelre, Jan 
Kl. heeft een plattegrond 

Mee bezig 

Kees / Jan K / 
Karin 

Vervolg procedure aanwijzing 
grootschalige zonnepaneelvelden 

30 juni / 2 juli 

Kees Dankers Nadenken over eventuele brief naar 
B&W (?) om niet terug te schalen 
naar aantal vliegbewegingen (n.a.v. 
brief Willem v.d. Brink, Platform 
Woensel Noord) 

Bespreken op 23 juni 

Kees Dankers Zienswijze op Ontwerp Luchtvaartnota 9 juli 
Kees Dankers 
(en Karin en Jan 
H.) 

Overleggen of er nog een reactie 
moet gaan naar de gemeente n.a.v. 
overleg over 
aanplant/landschappelijke inpassing 
van Berkel. 

 

Jan-Wim Bekijken welke instanties en 
individuen er benaderd kunnen 
worden om de biodiversiteit in groter 
perspectief aan te pakken. 

 

Jan-Wim Stukje in ’t Blaaike over biodiversiteit  
Secretariaat Uitnodiging t.z.t. naar Kiemkracht 

(plus iemand vanuit de jongeren in 
Wintelre?) 

Te zijner tijd 


