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Verslag vergadering Dorpsraad Wintelre maandag 21 september 
op het podium van de Rosdoek  
Aanwezig: Jan Klaasen, Gerard, Annie, Karin, Jan Luttikhold, Jan Kruit, 
Henk van der Heijden, Piet Coppelmans. Later Jan-Wim en Kees Dankers. 
Afmelding ontvangen van Henk Bartels, Jan Heuveling en Wim Wilting. 
 

1. Vaststellen verslag vergadering 27 augustus 2020. 
2. Vaststellen agenda 
3. Ingekomen post  

- Brief van het college van de gemeente Eersel aan Diagnostiek voor U 
om de sluiting van de prikpost in de Rosdoek te heroverwegen. 

- Brief van de werkgroep Welzijn naar Diagnostiek voor U namens de 
Dorpsraad om het besluit om de prikpost in de Rosdoek op te heffen 
ongedaan te maken. 

- Nieuw mailadres van buurtvereniging de Hut. 
- Brief aan de D66 fractie van de gemeente Eindhoven om het fietspad 

Landsardseweg te verbeteren. (Jan H). 
- Arian is als medewerker Dorpsparticipatie op de laatste 

woensdagochtend van de maand tussen 09.00 en 12.00 uur in De 
Rosdoek aanwezig en wil graag met anderen in gesprek komen om te 
weten wat er speelt in Wintelre.  

- Wildcrossen. MV Wintelre wil graag geïnformeerd worden en mogelijk 
zelfs in de werkgroep aansluiten. Kees heeft al contact opgenomen met 
Cor van de Velden. 

- Eefje Heesterbeek, sociaal cultureel werker is voor dinsdag 27 oktober 
uitgenodigd om aan te sluiten bij onze vergadering. 

- Uitnodiging 2e bijeenkomst herontwikkeling oefenterrein Oirschotse 
Heide op 17 september. 

- Bijeenkomst Klankbordgoep Eersel Airport Eindhoven op 12 oktober. 
Kees gaat. 

- De ALV van de VKKNB vindt plaats op dinsdag 6 oktober bij De Hof van 
Gilze (Steenakkerplein 2 te Gilze. De ontvangst is vanaf 19.00 uur en 
de vergadering start om 19.30 uur. (Nog geen aanmeldingen vanuit 
Dorpsraad Wintelre) 
 

4. Onderwerpen vanuit de werkgroepen: 
Zorg en welzijn:  
Onderwerpen vanuit de werkgroep Z&W:  

- Reactie Diagnostiek voor U. Jan Kruit heeft een rondje gedaan naar alle 
organisaties die gereageerd hebben, huisartsen, KBO, de Rosdoek, 
particulieren. Prikmogelijkheid op Groenendaal blijft dicht. Op de 
huisartsenpost kan geprikt worden, maar ook op de Heikant in Veldhoven 
of op een andere prikpost.  
Reactie van Diagnostiek voor U op de brief van de KBO was negatief. 
Waarschijnlijk komt van hen ook een negatieve reactie op de brief van de 
Rosdoek aan hen. De gemeente heeft nog geen reactie ontvangen van 
Diagnostiek voor U. 

- Alle activiteiten van het Vrijwilligerssteunpunt zijn weer gestart, alles 
loopt. 
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- Opvolging Jan Kruit in werkgroep Z&W en in het Vrijwilligerssteunpunt. We 
zijn nog zoekende, er worden mensen actief benaderd. Het zouden ook 
twee personen kunnen zijn, voor elke werkgroep eentje. 

- De antennegroep komt op 29 september bij elkaar en de jeugdcoach Pim 
van Heesch, van de gem. Eersel is daarbij ook aanwezig 
 
Sub-groep vliegveld:  
Bestemmingsplan-technisch: 
- Ontwikkelingen mbt aanwijzing gebied ten noorden van Oirschotsedijk 

(De Hut) als pilot-gebied voor grootschalig zonnepanelenveld. Zie 
rondvraag. 

- Status beplanting/landschappelijke inpassing composteringsbedrijf Van 
Berkel. Nog steeds geen nieuws.  

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

Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven). De sub werkgroep heeft 
vergaderd. Er komt informatie en een inventarisatie-invulformulier in 
het Blaaike. 
Er zijn enkele planten uitgezocht en inwoners kunnen hieruit kiezen. 

- Verkennende aanvraag Kees Dankers (in 2e instantie namens 
omwonenden) bij SLLE voor maatregelen bewakingshondenkennel en 
aanplant .Rijksvastgoedbedrijf heeft n.a.v. dit aangekondigd nog eens 
het grondgebonden geluid (w.o. de hondenkennel) te onderzoeken en 
kijken waar wat verbeterd kan worden. De aanvraag van Kees bij SLLE 
wordt daarmee even geparkeerd. 

- Status herontwikkelingsplan militair oefenterrein Oirschotse Heide. 
Francine Coppelmans is op de 2e bijeenkomst geweest. Nog geen nader 
bericht gehad daarover. 

- Status metingen luchtkwaliteit (zie ook https://acc-intemo-
dataharvester.dataplatform.nl/)  Er zijn nog enkele vrijwilligers voor de 
draagbare fietskastjes. Piet Coppelmans gaat een nieuwe oproep in ‘t 
Blaaike zetten voor weer nieuwe mensen. Het interpreteren van de 
resultaten blijft moeilijk. Verder komen er nieuwe vaste meetpalen, in 
eerste instantie in combinatie met de oude (om te kunnen vergelijken). 
Hopelijk geeft het uiteindelijk een goed en betrouwbaar beeld. 

- Aandacht voor het militaire en recreatieve circuitvliegen. Kees heeft 
een flink aantal circuitvliegbewegingen verzameld. Gaat ook aandacht 
hiervoor vragen bij defensie. Een en ander gaat ook via Cees Beemer. 
Proberen via diverse kanten aandacht en duidelijkheid hierover te 
krijgen. 

Verkeer:  
- De werkgroep verkeer heeft op dinsdag 22 september een "jaarlijkse" 

bespreking met Gerard Korsten, Ger Kwant en Arian Wouters op het 
gemeentehuis. 

- Stand van zaken belangrijkste onderwerpen door Henk. Belangrijkste 
punten: 
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- Meerjaren investeringsplan. Met name Wintelre is niet te vinden op de 
site van de gemeenste. Wat zijn de plannen voor Wintelre?? 

- Belijning is geplaatst. Probleem met Everstraatje is min of meer 
opgelost, maar is niet optimaal. Henk van der Heijden gaat het 
navragen. 

- Opnieuw vragen over fietspad Landsardseweg. Er is met auto’s over 
gereden tijdens de renovatie van de weg. 

- Verlichting op fietspad van Wintelre naar Vessem. Onderzoek 
vleermuizen is onderhand wel klaar.  

- Stuk fietspad van kruising met Oostelbeersedijk tot aan sportpark van 
Dees/Winty is erg slecht en niet gerepareerd. 

- Wildroosters worden NIET verwijderd. Het gaas wordt verlengd. Er 
worden nog steeds beesten doodgereden. Wáár vallen de slachtoffers? 
Weten die herten wel waar ze moeten oversteken?? 

- Lantaarnpalen kunnen automatisch dimbaar zijn. Niet zomaar 
lantaarnpalen weghalen, daar is al over gediscussieerd, en een 
oversteekplek moet goed verlicht zijn, zeker voor kinderen. 

- Er is geen overleg geweest over het asfalteren. Volgend jaar weer? Jan 
Klaasen heeft met mensen van het bedrijf gesproken. Daarom graag 
meerjarenplan inzien! 

- Willibrordusstraat, wanneer renoveren? Op tijd aanvragen!! 
- Korenbloemlaan en Kloosterstraat staan ook op de planning? 

 
Wonen:  

- Jan Heuveling heeft de laatste gegevens opgevraagd maar nog niet 
gekregen. Als het goed is, komt een dezer dagen het bestemmingplan 
Koemeersdijk laatste fase ter inzage. 

 
Recreatie en natuur:  

- Herfstwandeling 25 oktober gaat niet door i.v.m. corona. 
- Het luchtzuiverende plantenverhaal en het landschapsherstelplan van Koen 

Jellema loopt een beetje door elkaar. Het stuk in het ED schept 
verwarring. Donderdag 24ste is er weer overleg met Koen Jellema con sorte 
over het landschapsherstelplan. 

- Status m.b.t. wildcrossen. Er is vrijdag a.s. overleg met de gemeente. Piet 
Coppelmans gaat erheen. Kees gaat met dit werkgroepje stoppen. 

 
Pr:  
- Meetkastjes : wie wil ermee fietsen 
- Voorstel vanuit de werkgroep PR: graag per werkgroep bespreken wat er 

op de site moet (blijven) staan. Wat is actueel? Wat kan in een archief ? 
Moet er een archief komen? Graag per werkgroep evt. bespreken met PR 
werkgroep in eigen overlegvergaderingen contact opnemen met Piet om 
dit verder te organiseren. 
 

5. Diversen:  
- Stand van zaken subsidie Stichting Leefbaarheidsfonds Luchthaven 

Eindhoven en Rotary voor watertappunten,  
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- “Luchtzuiverende planten in Wintelre” en het toegankelijk Ommetje. 
Gemeente heeft begroting gemaakt en wil dat wij de aanvraag doen. Loopt 
nog. 

6. Rondvraag 
Jan Wim: Rosdoek heeft nog geen reactie ontvangen op brief van 
Diagnostiek. 
 
Jan Klaasen: Kermis. Jan Wim had gevraagd naar status. Samen bij elkaar 
gezeten of er wel een kermis zou komen etc. Onduidelijkheid over 
openingstijden. Jan Klaasen vond het vreemd dat pas om half vier open ging, 
was voor kinderen geen aansluiting met schooltijden. Het had beter 
gecommuniceerd kunnen worden. 
Er was geen wc-mogelijkheid. 
Exploitanten waren tevreden, kinderen waren ook blij. 
 
Piet Coppelmans vraagt hoe het met Jan H. is. Henk vd Heijden vertelt. 
 
Annie vraagt aandacht voor dat we nog nieuwe mensen bij de Dorpsraad 
moeten zien te krijgen. Op de agenda voor volgende keer. 
 
Karin vraagt iemand voor de kascontrole. Kees Dankers en Gerard nemen 
deze taak op zich. 
 
Karin : De wandelpalen de witte en de lichtblauwe (zijn vorige keer via 
Monique Claasen geleverd) Wat voor hout ?? Kastanje, robinia ? Er zijn palen 
gebracht, maar dat waren niet de goede. Henk geeft een telefoonnummer 
dat Karin kan bellen. 
 
Kees: In vervolg op de gebeurtenissen met het pilotgebied grootschalige 
zonnepaneelvelden, heeft hij nagedacht over wat hij nog wil blijven doen 
voor de Dorpsdraad.  
Hij wil niets zomaar uit z’n handen laten vallen 
Wel gaat hij stoppen met werkgroep Wildcrossen en met Bierings.  
Vliegveld, blijft hij voorlopig nog wel behartigen, omdat – behalve LeoJan –  
binnen de Dorpsraad niemand zich mee bezig houdt. 
Arian heeft het incident klaarblijkelijk besproken met onze dorpswethouder, 
maar verder is er niets vernomen. De gemeente lijkt er nogal onverschillig in 
te staan. Steeds hoor je achteraf dat er iets besloten is, of je leest het uit de 
krant. 
Gesprek met wethouder krijg je niet zomaar, je wordt afgepoeierd, weet 
Gerard, hij is ook al enkele weken hiermee bezig. 
Arian doet goed haar best, maar er verandert niet veel in de communicatie 
vanuit de gemeente. 
 
N.B.: Op 22-9 (een dag na onze dorpsraadvergadering) heeft Kees een 
uitnodiging vanuit de gemeente ontvangen voor een gesprek met Eric Beex, 
Léon Kox en Jeroen Weekers dat heeft plaatsgevonden op 30 september. 
 

7. Volgende vergadering dinsdag 27 oktober 2020.  
8. Sluiting 


