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Verslag online vergadering Dorpsraad Wintelre maandag 18 
januari 2021 
Aanwezig: Karin van Esch, Anny van Asten, Jan Heuveling, Wim ten 
Boske, Piet Coppelmans, Henk van der Heijden, Jan Luttikhold, Gerard van 
Ruijven, Kees Dankers en Mars van der Bruggen. 
 

1. Verslag vergadering 17 december 2020 deze is niet doorgegaan, 
maar we nemen de agenda als substituut. 

2. Vaststellen agenda 
3. Ingekomen post  

- Op donderdagmiddag 28 januari, van 14.00 tot 16.00 uur, organiseren 
de gemeenten Reusel-de Mierden, Bergeijk en Eersel gezamenlijk een 
onlinestartbijeenkomst met de naam ‘Een tegen Eenzaamheid’. Riny 
Reniers zal bij deze onlinebijeenkomst op 28 januari aanwezig zijn.  

- Herstelactie toeslagenaffaire. De Kempengemeenten hebben een 
speciaal meldpunt ingericht voor inwoners met financiële problemen. 
Inwoners die getroffen zijn door deze affaire kunnen zich melden bij 
het meldpunt vroeg signalering: 
voergsignalering@kempengemeenten.nl. Hier kunnen zij met vragen 
en problemen terecht en worden eventueel verder geholpen als er een 
beroep gedaan zou moeten worden op schuldhulpverlening. 

- Cor Tholen wil met het project ‘Natuurlijk buiten spelen’ rondom “de 
Meren” in 2021 met meerdere verenigingen op gaan zetten in 
Wintelre. Hij wil het project een keer mondeling toelichten tijdens een 
bijeenkomst van de dorpsraad. 

- Voorstel van het DVU: Met mogelijk ingang van 1 februari 2021 is het 
mogelijk om op een dag van 13.45-14.45 uur bloed te laten prikken in 
de Rosdoek. 

 
4. Onderwerpen vanuit de werkgroepen: 
 

Zorg en welzijn:  
- Onderwerpen vanuit de werkgroep Z&W:  

o Met het vertrek van Jan Kruit is er een roulerend voorzitterschap 
binnen de werkgroep. 

o Stand van zaken DVU. Er komt waarschijnlijk toch weer een 
mogelijkheid om zich te laten prikken in de Rosdoek. 

o Kinderopvang Wintelre, Jan Heuveling is hier vanuit de Dorpsraad 
actief mee bezig. Er zijn verschillende mails verstuurd naar 
gemeente, NummerEen en basisschool. Jan houdt ons op de 
hoogte 

o – Activiteiten Vrijwilligerssteunpunt Wintelre liggen zo goed als 
stil.    Uiteraard blijft de maaltijdbezorging 
doorgaan, voor de vervoersdienst zijn   weinig 
aanvragen, de antennegroep is wel actief. De bibliotheek is 
beperkt   open. 

 
Sub vliegveld:  
Bestemmingsplan-technisch: 
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- Ontwikkelingen m.b.t. aanwijzing gebied ten noorden van 
Oirschotsedijk (De Hut) als pilot-gebied voor grootschalig 
zonnepanelenveld.  
Vanuit de gemeente Eersel gaat Bastiaan Minderhout een bijeenkomst 
opzetten voor overleg en inbreng door de inwoners van Wintelre. Dit 
zou met de huidige omstandigheden online moeten. Dat laatste ziet de 
Dorpsraad echter helemaal niet zitten. Gerard zal dat doorgeven. 

- Status herontwikkelingsplan militair oefenterrein Oirschotse Heide 
Op 8 december heeft er een Teams overleg plaatsgevonden tussen 
Jan, Karin en Kees (DRW) en Bas Joosten en Arian Wouters. In vervolg 
daarop heeft Kees aan Bas Joosten een email gestuurd over eerdere 
correspondentie met Defensie over militair verkeer door Wintelre en 
ook een overzicht van de algehele overlastcumulatie in Wintelre noord. 
Op 8 januari is er een antwoordbrief van de gemeente Eersel gekomen 
op onze brieven van 12 okt. en 1 nov. 

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

Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven). 
- Status metingen luchtkwaliteit (zie ook  https://acc-intemo-

dataharvester.dataplatform.nl/ )  
De beide fietskastjes van Wintelre zijn nog steeds in gebruik.  

- Status verzoek tot duidelijkheid m.b.t. het militaire en recreatieve 
circuitvliegen in relatie tot de geluidszonering en ervaren overlast. 

- Dit is aangekaart bij de Challengegroep en bij het LEO. Zal ter sprake 
worden gebracht bij de COVM vergadering van 11 februari.  

- Extra grondgebonden overlast door ”stillere” vliegtuigen (Airbus 320 
en 321 NEO)  
Kees heeft middels Samen op de Hoogte het storende hoog-tonige 
geluid tijdens taxiën en warmdraaien van deze nieuwe type vliegtuigen 
aangekaart bij de Challenge Groep en bij het LEO. 

- Er is op 2 januari een schriftelijk antwoord van Het LEO gekomen op 
de brieven van 6 april en 14 september van de bewoners van de 
Kerkheide. 

- Nieuwe luchtvaartnota. 
Kees heeft de nieuwe luchtvaartnota met ”antwoorden” op onze 
zienswijzen niet meer intensief gelezen. Verdere reactie onzerzijds is 
ook niet mogelijk.  

- Pieter van Geel heeft in november een aanvulling geschreven op zijn 
op zijn eerdere advies “Opnieuw verbonden” uit 2019. Die aanvulling is 
op 15 dec. openbaar geworden. Op 7 januari heeft Pieter van Geel zijn 
aanvullende advies in een Teams bijeenkomst nader toegelicht. Kort 
gezegd stelt Van Geel voor om ook in de huidige situatie met Covid 
(kan van invloed zijn op de vlootvernieuwing) toch vast te houden aan 
de eerder afgesproken 30% civiele geluidsreductie voor 2030.  

- Publicatie ”Ontwerp voorkeursbeslissing voor Luchtruimherziening”  
Gaan we nader bekijken en evt. een zienswijze op indienen. 

 
Verkeer:  
- Stand van zaken werkgroep Verkeer. Geen nieuwe punten  
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Wonen:  
- Geen nieuwe punten. Eind januari, begin februari vergadering hoe we 

een informatiebijeenkomst kunnen organiseren. 
- Bezwaarschrift ingediend voor het afsluiten van voet/fietspad tussen 

Koemeer en Mostheuvel. 
 
Recreatie en natuur:  
- Status van Project luchtzuiverende planten. We hebben nog steeds 

geen antwoord. Jan gaat er nogmaals achteraan. 
 

- Water vasthouden, in Bladel opgenomen : Regenpijp veranderen: in je 
tuin laten lopen en niet op het riool 

 
Pr:  
 

5. Diversen:  
-  
 

6. Rondvraag: 
 
- Annie heeft vraagtekens bij een pas aangelegd voetpad dat weer wordt 

afgesloten. 
- Mars: Kan van de vorige vergadering op 17 december, die niet heeft 

plaatsgevonden, de agenda als zijnde “verslag” de boeken in? Ja, dit 
kan. Zijn de notulen van november hierbij ook goedgekeurd. Jazeker. 

- Wim Wilting maakt gewag van de deplorabele toestand van het 
speelterrein Koemeer. Wordt vervolgd. 

- Kees Dankers merkt op dat er op 11 januari een brief naar Francien 
Coppelmans is gestuurd (m.b.t. Oirschotse heide). 

- Karin maakt zich als penningmeester sterk voor een verhoging van de 
gemeentelijke bijdrage. 

- Er wordt opgemerkt dat er weer veel positieve reacties zijn gekomen 
op de mooie kerstverlichting in de boom bij de kerk. Veel waardering 
voor de Guld en het K.O.K. 

 
7. Volgende vergadering dinsdag 23 februari 2021.  

 
8. Sluiting 


