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Verslag Digitale vergadering Dorpsraad Wintelre maandag 18 mei.  
(Virtueel) aanwezig: Gerard van Ruijven, Wim Wilting, Karin van Esch, Jan Kruit, 
Guido Schenning, Henk van der Heijden, Jan Wim Kerkhofs, Jan Klaasen, Kees 
Dankers, Mars van der Bruggen en Annie van Asten, die klaarblijkelijk de “mysterie-
guest” was (had geen beeld). 
Afwezig met kennisgeving: Jan Luttikhold, Piet Coppelmans, Jan Heuveling. 

 
 

1. Verslag vergadering 30 april 2020. Opmerkingen van Piet Coppelmans worden 
meegenomen. 

2. Vaststellen agenda 
3. Ingekomen post  

- Reactie Koen Jellema op het doodgaan van de bomen die geplant zijn in het 
kader van de landschapsherinrichting. “De problemen die jullie aankaarten zijn 
ons bekend. Op dit moment zijn we aan het kijken of we het kunnen koppelen 
aan een project om de ecologische verbinding Rouwven-Oostelbeersedijk te 
verbeteren. Eigenlijk maakt de kampenstructuur rondom Wintelre hier ook 
deel van uit. We willen dat dan het liefst oppakken in nauwe samenwerking 
met de dorpsraad, inwoners én boeren. Of we dit ook daadwerkelijk zo gaan 
doen, moeten we eerst intern bespreken. Mogelijk moet ook B&W er nog een 
uitspraak over doen. Mocht dit project niet op deze manier doorgaan, dan wil 
ik graag met jullie om tafel om te kijken of we een andere manier kunnen 
vinden om het landschap rond Wintelre te behouden en te herstellen.” 

- Corona en de Rosdoek, hoe om te gaan met gebruik van de Rosdoek in Corona 
tijd (reactie is verstuurd door Jan L) 

- Doorgaan Kermis Wintelre.  Op dit moment kan niemand hier duidelijkheid 
over geven. De regels tot 1 september zijn bekend. Daarna is het afwachten. 
Petra Kolen, is de dame die daar bij de gemeente over gaat. 
 

4. Onderwerpen vanuit de werkgroepen: 

Zorg en welzijn:  
Onderwerpen vanuit de werkgroep Z&W: 
-         Vergadering van de werkgroep, in levenden lijve, gepland op 8 juni. 
-          Artikeltje over de bibliotheek in het Blaaike is geschreven. 
  
Onderwerpen vanuit het Vrijwilligerssteunpunt Wintelre (VsW): 
-          Bibliotheek gaat weer open op 19 mei, 15.00 – 16.00 uur op Kempkeshof. 
-          M.b.t. de andere activiteiten van het VsW zijn er weinig veranderingen 
t.o.v.     afspraak is in de maak van Karin van Esch, Jan Klaasen en Kees Dankers 
met Anouk Meulenbroeks en Daan Liebregts (gem. Eersel) (heeft inmiddels 
plaatsgevonden op 26 mei ten kantore van Jan Klaasen. In vervolg daarop komt 
er nog een gesprek met de ambtenaren verantwoordelijk onze laatste vergadering 
te melden. Bij de klussendienst is Henk v.d. Bosch weggevallen door overlijden. 
 
 
Sub vliegveld:  
Bestemmingsplan-technisch: 
- Gebiedsvisie buitengebied, voor de energietransitie.  
-        Status aanwijzing gebied ten noorden van Oirschotsedijk (De Hut) door 
gem. Eersel als pilot-gebied voor grootschalig zonnepark. Zéér betreurenswaardig 
dat wij als Dorpsraad dit uit de media hebben moeten vernemen Niemand van ons 
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heeft hierover expliciet met veel dorpsgenoten gesproken. Een reactie van een 
inwoner, zij dacht dat het nog niet actueel was, maar stond er niet om te 
springen. Jan Klaasen heeft collega gesproken, niet enthousiast, veel onduidelijk, 
pilot gebied, niet happig. Jan Wim, had iets gelezen dat het niet een 
gemeentegrens mag overschrijden. Kabel mag niet over gemeente grens. Issue 
van transport van stroom. In de gaten houden. Komt waarschijnlijk in juni in de 
commissievergadering en in de raadsvergadering. Deze bijwonen, evt., inspreken? 
-        Status handhaving bestemmingsplanvoorschriften Bosschuur, bestuur van 
de Bosschuur is door de gemeente op de hoogte gesteld van het feit dat de 
Luchtmacht daar niet mag verblijven. 
-        Status handhaving goederenopslag Schippers aan Scherpenering. Antwoord 
op onze mail van 02-03-2020 aan VTH de Kempen, hebben we ontvangen op 12 
mei (na een herinneringsmail onzerzijds op 30 april). Betreft Last onder 
Dwangsom i.v.m. niet toegestane grondopslag. Ook is er een toezegging van VTH 
om in de nabije omgeving aldaar nog een controle / inspectie uit te voeren. 
-        Status beplanting/ landschappelijke inpassing composteringsbedrijf Van 
Berkel. Ongewijzigd. 

  
Vliegveld-gerelateerd:    
- status aanvraag aanplantplan Dorpsraad bij SLLE (Stichting Leefbaarheid 
Luchthaven Eindhoven). Onbekend of Jan H. al uitsluitsel heeft ontvangen. 
-        Verkennende aanvraag Kees Dankers (in 2e instantie namens omwonenden) 
bij SLLE voor maatregelen bewakingshondenkennel en aanplant. Ligt bij 
Rijksvastgoedbedrijf dat contact zal gaan opnemen met SLLE. 
-        Herontwikkelingsplan militair oefenterrein Oirschotse Heide. Nieuwe 
bijeenkomst pas na Corona. Bericht volgt. 
-        Nieuwe vrijwilligers gevonden voor meetkastjes luchtkwaliteit (en er staan 
er ook nog 4 op de vervolglijst). Meetresultaten zichtbaar op https://acc-intemo-
dataharvester.dataplatform.nl/ , zowel van de vast meetpalen als van de mobiele 
kastjes.  
-        Op 9 mei hebben wij onze reactie verstuurd aan de Eerselse 
vertegenwoordigers in de Challengegroep m.b.t. het tweede conceptrapport 
Overleg Luchthaven Eindhoven. Zij hebben dit gebundeld met de andere reacties 
uit de gemeente en doorgestuurd naar de kwartiermakers van deze nieuwe 
overlegstructuur. 
-        Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050 en mogelijkheid tot zienswijze 
onzerzijds tot 9 juli. Veel leesvoer, maar moeilijk te begrijpen en weinig concreet. 
Ook is – zo te zien – geen rekening gehouden met de nieuwe luchtvaartrealiteit 
van en na de Coronacrisis. 

  
Verkeer:  
- Stand van zaken 
- De werkgroep is bezig een afspraak te organiseren met Verkeerszaken van de 

gemeente. 
Stond oorspronkelijk gepland op 8 juni, maar door het vertrek van Jan 
Smulders op 2 juni en het nu pas bekend zijn van zijn opvolging is dit 
vervallen. 
Jan Smulders wordt als teamleider opgevolgd door Ger Kwant. Ruud van Heyst 
neemt als medewerker civiele techniek een aantal taken van Jan Smulders 
over. 

- Werkgroep Verkeer wil, vóór dat we met de gemeente rond de tafel gaan 
zitten, vergaderen in de Rosdoek en we hopen dat dit vanaf 1 juni kan 

- Toegankelijk Ommetje wordt, zoals in het verleden is afgesproken, 
behartigd door werkgroep Verkeer. 
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De hiervoor geplande rondgang rond het Grootmeer van 23 maart wordt nu op 
maandag 25 mei gedaan in aanwezigheid van: Ruud van Heyst, Koen Jellema, 
Jan Heuveling en Henk van der Heijden.  
Tijdens deze rondgang zal de locatie en het betrekken van de uitzichtheuvel in 
de route aan de orde komen. 

- Fietspad Koemeer naar Oirschotsedijk is klaar. Staat nu in het Blaaike. 
 
 

Wonen: .  
Jan Heuveling. heeft email gestuurd.  Hij heeft zich afgemeld voor vanavond. Er is 
geen nieuws. 
- Stand van zaken bestemmingsplan Koemeersdijk. 
- Bijeenkomst werkgroep 2 juni. 
 

Recreatie en speelterreinen:   
Niet veel nieuws 

- Aanvraag voor de aanschaf van nieuwe palen voor onze wandelroutes. Witte en 
lichtblauwe 

- Aanvraag reparatie wandelpaal bij kapel te Wintelre in kader van Dorpen maken 
het verschil. Is ontvangen, in afwachting voor reactie. 

- Kermissen: JanWim heeft gesproken met Franka en Marita, mocht 11 juni gesprek 
doorgaan van Regter  met gemeente. JanWim van tevoren afspraak met Franka 
en Marita. 

 
Jan Wim vraagt zich af waar hij stukje groen biodiversiteit moet plaatsen, komt erop 
terug in de rondvraag. 

 
Henk v.d. Heijden vraagt aan de werkgroep recreatie naar een mogelijkheid de 
wandelroutes welke zijn ontstaan na de reconstructie (ruilverkaveling) als uitbreiding 
op de reeds aanwezige Ommetjes, in beeld te brengen d.m.v. plattegrond of digitaal. 
Niet alleen voor onze eigen inwoners maar ook voor de gasten die Wintelre 
bezoeken.  
Karin geeft aan ook nog te wachten op namen voor de nieuwe paden. 
Jan Wim heeft gezegd te willen kijken naar een mogelijkheid om de paden in kaart te 
brengen. Jan K heeft een plattegrond waar de paden op staan. (Kan mogelijk hier en 
daar wat afwijken om dat er na de eerste opzet wat wijzigingen zijn doorgevoerd.) 

 
Koemeer speelveldje had afwateringsproblemen. Hier zijn al enige maatregelen 
genomen. Wim heeft daar een verslagje van gemaakt, Gemeente zal in laagjes 
aanvullen / ophogen. In week 20 is eerste laag gedaan. Wordt opgevolgd door ons. 

 
 
Pr:  
- Nieuw fietspad van de wijk Koemeer naar de Oirschotsedijk Fietspad is klaar er 

komt een stukje in het Blaaike. 
- Bibliotheeknieuws in Blaaike. 

 
5. Diversen:  

- Vanaf 1 juni zijn bijeenkomsten met maximaal 30 personen toegestaan. 23 juni 
volgende vergadering Dorpsraad in de Rosdoek.  

6. Rondvraag 
 
Henk v.d. Heijden:  
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- Er zijn 4 nieuwe afvalbakken geplaatst op de locaties die we in mei 2019 hebben 
afgesproken. Smitspad tegenover de Margrietlaan, hoek Mostheuvel / Slikdijk, speelveld 
Groesveld en Akkerweg aan het einde van de verharding. Vermelding komt in ’t Blaaike. 
- Begin april heeft onze Dorpswethouder, Leon Kox, Henk van der Heijden gebeld met de 
vraag hoe het in deze corona tijd gaat met de dorpsraad en in Wintelre? Op dat moment 
was het stil met de dorpsraad. Vergadering in maart niet doorgegaan, wel een "papieren" 
vergadering gehouden. 
- Begin mei heeft de burgemeester aan Henk van der Heijden dezelfde vraag gesteld. 
Henk van der Heijden heeft toen geantwoord dat we onze eerste digitale vergadering 
achter de rug hadden en dat voor de jeugd, die normaal op Koningsdag sport en spel 
heeft, een door JOC, Jeugdbelangen en Wenterselse Kwis als alternatief een online 
Jeugdkwis is georganiseerd. 
 
Jan Wim Kerkhofs komt even terug op het onderwerp Biodiversiteit. Hij heeft Ron 
Schippers gebeld. Er bestaat een bio-diversiteitsteam binnen de gemeente. Binnenkort is 
er een bijeenkomst en daar wil Jan Wim Kerkhofs bij aanwezig zijn. Een keer stukje 
schrijven in ’t Blaaike om meer informatie aan onze inwoners te geven over 
biodiversiteit. Is er een afdeling IVN in Wintelre? Nee, in Oerle/Veldhoven wel. Mogelijk 
kunnen we t.a.v. biodiversiteit ook nog een beroep proberen te doen op SLLE van het 
vliegveld. 
 
 

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 
   
   
Mars Verbruggen Uitzoeken chemisch afval Mee bezig 
Arian Wouters Data nieuwe Dorpsschouw Ná corona 
Arian / Petra 
Kolen 

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

 

Jan Wim 
Kerkhofs (Jan 
Klaasen) 

Beginnen met in kaart brengen alle 
wandelpaden in en rond Wintelre, Jan 
Kl. heeft een plattegrond 

 

Arian Wouters Navragen wat de “vrachtwagen met 
kantoor” doet tegenover sportpark De 
Meren. 

 

Kees Dankers / 
Jan Klassen / 
Karin van Esch 

Bespreking met Anouk Meulenbroeks 
en Daan Liebregts (gemeente) over 
Visie Buitengebied en over de  
Omgevingsvisie 

Is gebeurd op 26 mei, 
komt nog 
vervolgbespreking met 
ambtenaren van energie-
transitie op 11 juni 

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 Mogelijke zienswijze indienen m.b.t. 
nieuw luchtvaartbesluit. 

Uiterlijk 9 juli 

Kees Dankers Herinnerings-email naar Maurice van Afgewerkt en ook 
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de Kempen en CC aan Arian Wouters antwoord van VTH gehad. 
Kees Dankers Mail m.b.t. mogelijk zonnepark 

doorsturen binnen de Dorpsraad 
Gedaan op 1 mei, punt 
kan eraf. 

Kees Dankers 
(en Karin van 
Esch en Jan 
Heuveling.) 

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

 

Henk van der 
Heijden 

Stukje in  ’t Blaaike over nieuwe 
vuilnisbakken. 

Is gebeurd. 

   
JanWim Bekijken welke instanties en 

individuen er benaderd kunnen 
worden om de biodiversiteit in groter 
perspectief aan te pakken. 

 

JanWim Stukje in ’t Blaaike over biodiversiteit 
 

 

Secretariaat Opnieuw uitnodigen: Eefje 
Heesterbeek van Wel!zijn de Kempen 
en voorzitter Kleine Kernen 

Te zijner tijd 
Voorz. Kleine kernen komt 
in principe 27 augustus 

Secretariaat Uitnodiging t.z.t. naar Kiemkracht 
(plus iemand vanuit de jongeren in 
Wintelre?) 

Te zijner tijd 

   


