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Verslag vergadering Dorpsraad Wintelre dinsdag 27 oktober  
Aanwezig: Jan Heuveling, Henk van der Heijden, Gerard, Jan Luttikhold, Jan 
Kruit, Annie, Karin, Mars en Kees Dankers. 
 
Afgemeld: Piet Coppelmans, Eefje Heesterbeek, Henk Bartels, Jan-Wim, Arian, 
Jan Klaasen en Wim Wilting. 

 
1. Het verslag van de vergadering van 21 september 2020 wordt 

goedgekeurd. 
2. De agenda wordt vastgesteld. 
3. Helaas heeft Eefje van Welzijn! voor vanavond afgezegd, we zullen later 

een keer met haar kennismaken. 
4. Ingekomen post  

- Jaarlijks overleg met college dd. 26 november 2020. Digitaal of 
uitstellen? De meeste stemmen gaan op voor Uitstellen, totdat de 
corona onder controle is. 

- https://www.postcodeloterijbuurtfonds.nl/doe-een-aanvraag. Mars zal 
een regeltje schrijven om dit in ‘t Blaaike onder de aandacht te 
brengen. 

- Notulen gebruikersoverleg De Rosdoek. Worden voor kennisgeving 
aangenomen. 

 
5. Onderwerpen vanuit de werkgroepen: 

Zorg en welzijn:  
Onderwerpen vanuit de werkgroep Z&W:  
- Reactie op Diagnostiek voor U. 

Het wordt bijna een gebed zonder end. Men reageert niet, of in ieder 
geval niet naar iedereen. Op fysieke post wordt (ook) niet gereageerd. 
Via Arian en Wenda Wibbers via de gemeente is er ook 
gecommuniceerd. 
Op dit moment is er actie gaande vanuit dorpsraad Steensel (Tonny 
Haegens), er is een brief opgesteld namens de dorpsraden en namens 
gemeente Eersel, namens de KBO’s en namens de huisartsen om toch 
in overleg te treden. 
Heel vreemd dat er (bijna)  niet gereageerd wordt. 
Jan Heuveling heeft een brief gestuurd naar VGZ. Antwoord gehad: 
patiënten moeten naar de bloedprikpost op de Heikant in Veldhoven. 

- Uitnodiging voor ‘Webinar’ van project Leefsamen Eersel. Mars merkt 
op dat dit project aangekondigd wordt als zijnde “gratis”, maar dat 
daar toch kosten aan verbonden zijn (na de gratis proefperiode). 

- De meeste activiteiten zijn weer opgeschort vanwege corona, de 
hoogstnodige dingen gaan nog wel door: Maaltijdendienst, Bibliotheek 
Vrijwilligerssteunpunt Wintelre. Verslag van de Antennegroep over de 
bijeenkomst met Pim van Heesch, jongerenwerker gemeente Eersel op 
29 sept. jl. Pim heeft maar 13 uur per week voor de gehele gemeente. 
Er is bij hem aandacht voor drugspreventie volgens het IJslands model: 
voorkomen is beter dan genezen. Hij gaat bij het Rythovius-college 
starten met een soort project. Hij zit nog in opleiding voor 
jongerenwerker en is heel enthousiast, maar 13 uur beschikbaarheid 
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voor de hele gemeente zet natuurlijk geen zoden aan de dijk. 
Afwachten hoe een en ander gaat lopen. 

- Daarnaast is er vanuit de Vrijwilligerspool m.b.t. de begeleiding van 
statushouders een reactie gegaan van Jan Kr. persoonlijk aan 
gemeente Eersel over ongelijke behandeling van statushouders in de 
gemeente Eersel. 
Er is al namelijk al regelmatig naar de gemeente aangegeven dat enige 
statushouders in Wintelre hun huizen huren via de gemeente van 
particulieren. De huur bedraagt zo’n 700 euro per maand voor de kleine 
huizen waar ze in wonen. Dat zijn geen bedragen zoals voor sociale 
huurwoningen (die zijn nl. max 600 euro), Jan is nu in de pen 
geklommen om antwoord te krijgen op deze scheve verhouding. Hij 
heeft namens de statushouders aan de gemeente aangegeven graag 
ondersteuning, compensatie, te krijgen. 

- Opvolging Jan Kruit. Helaas nog geen nieuws. 
 
Sub-groep vliegveld:  
Bestemmingsplan-technisch:  

- Ontwikkelingen m.b.t. aanwijzing gebied ten noorden van 
Oirschotsedijk (De Hut) als pilot-gebied voor grootschalig 
zonnepanelenveld. Er is op 30 sept. jl. een gesprek geweest van Kees 
Dankers en Henk v.d. Heijden met de wethouders Beex en Kox en met 
Jeroen Weekers. Kees heeft een kort gesprekverslag gemaakt. Men 
onderkende dat de communicatie van de aanwijzing naar de Dorpsraad 
beter anders had gekund. Wij zijn echter van mening dat het niet 
alleen over informeren gaat, maar ook over inspraak door en betrekken 
van de Dorpsraad en inwoners. Daar schort het aan. Nu zijn we met 
een voldongen feit geconfronteerd. Jeroen Weekers heeft toegezegd 
met een quickscan van de ODZOB te komen m.b.t. evt. interferentie 
van vlieggeluid door de zonnepanelen. Zodra de gemeenteraad die 
ontvangt, krijgen wij die ook.  

- Status handhaving bestemmingsplanvoorschriften Bosschuur. Er staat 
klaarblijkelijk, tegen de regelgeving in, toch nog een militaire oefening 
gepland. Kees heeft dit informeel ter sprake gebracht bij Carla Beex. Zij 
zou het aankaarten binnen het bestuur.  

- Status m.b.t. wildcrossen. Piet Coppelmans gaf aan dat ze bepaalde 
(zand-)wegen gaan trachten af te sluiten voor motoren/gemotoriseerd 
verkeer. Dit onderwerp gaat naar werkgroep Recreatie en Natuur.  

Vliegveld-gerelateerd:  

- Status aanvraag Kees Dankers (in 2e instantie namens omwonenden) 
bij SLLE voor maatregelen bewakingshondenkennel (en aanplant). Dit 
punt wordt (tijdelijk) van de agenda afgevoerd. Status metingen 
luchtkwaliteit (zie ook 
https://accintemodataharvester.dataplatform.nl/)  
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Aantal nieuwe palen zijn al geplaatst, ook binnenwerken zijn 
vernieuwd. Fietskastjes hebben voorlopig genoeg vrijwilligers.  

- Verzoek tot meer duidelijkheid m.b.t. het militaire en recreatieve 
circuitvliegen. Kees heeft dit met legio voorbeelden aangekaart bij Cees 
Beemer en LeoJan Velthoven. Ook Jeroen Weekers is door Kees 
hierover benaderd. 

Verkeer:  
- De jaarlijkse bespreking van de werkgroep verkeer op 22 september 

met Ger Kwant, Gerard Korsten en Arian Wouters. Het was een 
marathon-bespreking van twee en een half uur... 

- Bijgevoegd aan de agenda voor deze vergadering was een 
excelbestand met allerlei punten die onder de aandacht zijn. Sommige 
punten staan op de lijst als aangemerkt : “Kan afgevoerd worden” 
maar er zijn erbij waarvan de werkgroep nog niet vindt dat het kan 
worden afgevoerd. 

- Het kwaliteitsbeeld van de Willibrordusstraat (als hoofdstraat van ons 
dorp) is zwak in vergelijking met andere kerkdorpen. Beeld 
kwaliteitsplan wordt als uitgangspunt genomen. Dit blijft de aandacht 
houden. 

- Fietspad langs Landsardseweg heeft twee verschillende borden (een 
“Fietspad” en een rond bord (betekenis: ook voor brommers). Dit gaat 
veranderen volgens de gemeente Eindhoven. Het worden twee dezelfde 
borden “Fietspad” (dus niet brommen). Gemeente Eindhoven heeft wél 
netjes gereageerd. 

 
Wonen:  

- Jan Heuveling heeft de laatste gegevens opgevraagd maar nog steeds niet 
gekregen. Als het goed is komt een dezer dagen (maanden, jaren ??) het 
bestemmingplan Koemeersdijk laatste fase ter inzage. Pas als het 
bestemmingsplan ter inzage ligt, kan er een informatieavond komen. 
 
Recreatie en natuur:  

- Aanpassen lichtblauwe wandelroute. 
- De palen zijn geleverd. De folders van witte en lichtblauwe route zijn bijna 

op. Waarschijnlijk gaan de routes nog iets worden aangepast 
- Vanuit “Dorpen maken het verschil wordt aangeboden om een tweetal 

bankjes te plaatsen op door ons te kiezen plaatsen. De plekken moeten 
wel binnen een aangegeven gebied liggen. De werkgroep gaat zich 
hierover buigen. 

- Stand van zaken van de luchtzuiverende planten, we zijn  nog druk bezig 
om de laatste benodigde formulieren bij elkaar te halen. 

- Overleg Waterschap, de slagbomen bij het Dekske worden aangepast door 
het leggen van een extra duiker. Hierdoor kan je veilig langs de slagboom 
lopen.  

- Reactie gemeente Eersel op onze ingezonden brief over de Oirschotse 
Heide. Het is een brief die niks zegt, ze hebben onze vragen doorgestuurd. 
De gemeente Eersel moet de belangen van hun eigen inwoners behartigen 
en niet wegsturen. de gemeente heeft in eerste instantie verzuimd om ons 
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op de hoogte te stellen. Nu is alles alweer beklonken.  
We zijn erg ontevreden over de houding van de gemeente, over de 
communicatie zijn we ook helemaal niet te spreken. Excuses uit het 
verleden hebben nog niet geleid tot enige verbetering. 
Nog steeds wordt Wintelre, ons inziens, door de diverse overheden teveel 
gebruikt als  “vuilnisbelt”. 
In de door gemeente Eersel genoemde brief die aan bewoners Mostheuvel 
en Oirschotsedijk is gestuurd: dat was een nietszeggende brief, daar stond 
niets inhoudelijks in. Bovendien verwachten wij als Dorpsraad bij 
dergelijke belangrijke en grote zaken op zijn minst een afschrift van 
dergelijke “informatiebrieven” te ontvangen. 
Jan Heuveling maakt een reactiebrief namens de Dorpsraad op de 
antwoordbrief van de gemeente Eersel. 

 
Pr:  

Zie vorige verslag 
 

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

Eindhoven voor watertappunten. Vandaag bericht gekregen. Het plan is 
ingediend in 2019, op 1 oktober j.l. hebben ze toestemming gegeven. 
SLLE heeft aangegeven dat ze nu een aangepaste aanvraag willen. Jan 
heeft een aangepaste aanvraag gemaakt en vandaag bericht ontvangen 
dat die is aangekomen. 

- Er is subsidie aangevraagd bij SLLE voor het Toegankelijk Ommetje, want 
dat valt duurder uit. Aan leefbaarheidsfonds wordt 40.000 euro gevraagd. 
 

7. Rondvraag 
Annie : in de Hint staat verhaal over “Groen Loont”. Dit gaat over 
privatisering van groenstroken.  Kunnen ook bedrijven deze stroken 
kopen??  Wat mag er en wat mag er niet? Men is bang voor overlast, daar 
bedrijven deze groenstroken zouden kunnen gaan gebruiken als 
werkterrein en daarmee overlast veroorzaken (bv. omdat werkzaamheden 
in de open lucht gebeuren). 

 
Karin wil een afspraak plannen voor de kascontrole woensdag 18 
november 19.15 uur., vóór de reguliere dorpsraadvergadering. Kees en 
Gerard zullen de controle doen. 

 
8. Volgende vergadering woensdag 18 november 2020.  
9. Sluiting. 


