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Verslag online vergadering Dorpsraad Wintelre woensdag 24 maart 2021 
Aanwezig: 
Gerard van Ruijven, Jan Heuveling, Kees Dankers, Marja Geven, Piet Coppelmans, Henk 
v.d. Heijden, Jan Klaasen, Jan Luttikhold, Jan-Wim Kerkhofs, Karin van Esch, Wim 
Wilting, Mars van der Bruggen. 
Afwezig met bericht : Anny van Asten 
 

1. Verslag vergadering 23 februari 2021. 
2. Vaststellen agenda 
3. Ingekomen post  

 Vastlegging datum gesprek met college op 28 oktober. Mogelijk dat we te zijner tijd 
weer fysiek kunnen afspreken. Mocht dat echter niet zo zijn dan kunnen we nog altijd 
een TEAMS-link aanmaken en het overleg online laten plaatsvinden. 

 Uitnodiging om deel te nemen aan de openbare online bijeenkomst van de Oirschotse 
gemeenteraad over de herinrichting van het militair oefenterrein op 8 maart. is 
geweest 

 Attentie voor de leden van de dorpsraad en werkgroepen i.p.v. jaarlijkse 
avondbijeenkomst. Er zijn veel positieve reacties gekomen, men vond ook de envelop 
met het hartje heel gezellig.  
Geslaagde actie, maar we hopen dat het volgend jaar weer anders kan. 

 Burgerpeilingen: Trots op onze resultaten. 
 Uitnodiging Gezonde Kempen Bingo Show 31 maart 

 
4. Onderwerpen vanuit de werkgroepen: 

 
Zorg en welzijn:  
Onderwerpen vanuit de werkgroep Z&W: 
Twee nieuwe leden : Hannie Vosters ( zij is de contactpersoon vrijwilligerspool) en Sjaan 
Dieker. 

 
 Toelichting op de onlinebijeenkomst over het Kempisch preventieakkoord. Trimbos 

instituut. Rinie en Jan Wim zijn daar geweest, Jan Wim vertelt: Het preventiebeleid 
behelst niet alleen alcohol en drugs, maar ook eenzaamheid. Mensen werden 
ingedeeld in groepen qua leeftijd en ook een algemene groep, zo ging men ideeën 
uitwisselen. Er komt nog een verslag. 

 Stand van zaken DiagnostiekVoorU (DVU). Het college van gemeente Eersel heeft 
ingestemd met het voorstel om middelen beschikbaar te stellen waarmee mogelijk 
gemaakt wordt dat DVU kosteloos gebruik kan maken van de ruimtes in de 
gemeenschapshuizen. De gemeente neemt contact met de vier gemeenschapshuizen 
over de vergoeding voor het gebruik van de ruimte.  
Er zijn vanuit de dorpsbewoners vragen gekomen over dat men niet prikt voor de 
trombosedienst. Jan Heuveling licht verder toe, voor de trombosedienst moet het 
bloed blijkbaar al voor 12.00 uur ‘s middags in het lab zijn. Een andere opmerking 
betreft dat mensen die nuchter geprikt moeten worden, vanaf 23 uur de avond van 
tevoren tot 's middags toe nuchter moeten blijven, dat geeft problemen. Dokter zegt 
dat ze wel geprikt zouden kunnen worden, maar dan is de uitslag mogelijk niet 100 %  
zeker. Beide punten zijn aan DVU medegedeeld. 
DVU is bezig met zoeken naar oplossingen. Deze zaken komen  in de evaluatie (op 22 
juni) aan de orde. 

 Stand van zaken Kinderopvang Wintelre, BSO en peuterspeelzaal. Er is wat e-
mailverkeer geweest. Er zou vanuit NummerEen uitleg komen, dat is met Wenda 
Wibbens van de gemeente afgesproken. Deze afspraak is door NummerEen 
geïnterpreteerd als het bijwonen van een bijeenkomst van Zorg en Welzijn. Wij 
hebben wederom gevraagd om een bijeenkomst of schriftelijke uitleg van 
NummerEen. Hierin of -bij de uitleg met onderbouwing dat er geen wachtlijsten 
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zouden zijn en er geen ruimte gebrek is. Hierop heeft men nog niet gereageerd. Mail 
is van zaterdag 20 maart. Dus ook kort dag. 

 Activiteiten Vrijwilligerssteunpunt Wintelre 
Dagbesteding ligt nog steeds stil, er gaat wel een bloemetje bezorgd worden bij de 
mensen. 

 Sociale kaart moet worden aangepast door de gemeente daar gaat Ineke Neggers 
achteraan. Piet Coppelmans zegt dat daar al andere afspraken over lopen. Ze gaan dit 
samen kortsluiten. 

 
Sub vliegveld:  
Bestemmingsplan-technisch: 
 Ontwikkelingen m.b.t. aanwijzing gebied ten noorden van Oirschotsedijk (De Hut) als 

pilot-gebied voor grootschalig zonnepanelenveld  
In media zijn recent diverse publicaties (in ieder geval 3 stuks) verschenen met 
allemaal dezelfde teneur: Leg eerst de daken vol voordat je grootschalige 
zonnepaneelvelden gaat inrichten. 

 Status herontwikkelingsplan militair oefenterrein Oirschotse Heide voorlichting 
gemeenteraadsleden van Oirschot. Verschillende mensen aan deelgenomen. Nog een 
keer bij elkaar komen. De bijeenkomst en de vragen en antwoorden bleven nogal 
oppervlakkig. In het bedrijfsleven wordt dergelijke bijeenkomsten niet gehouden, 
omdat ze alleen veel tijd kosten en zowat niets opleveren. Er werden een aantal 
vragen gesteld door commissieleden en raadsleden, de andere mensen 
(belangstellend publiek, waaronder mensen van de D.R.W.) mochten geen vragen 
stellen.  
Vragen welke gevolgen het zou hebben voor Oostelbeers. Wie vraagt wat het 
betekent voor Wintelre? 
Gelukkig kwamen er diverse helikopters over tijdens de vergadering, waardoor de 
mensen aan den lijve konden merken wat er speelt. 
Maar over de helikopters kan en mag volgens Defensie in dit verband niet gesproken 
worden, deze zijn “gewoon” een vaststaand gegeven. 

Vliegveld-gerelateerd: 
 Metingen luchtkwaliteit:  

Er komen steeds meer meetpunten en de kwaliteit van meten wordt beter. Bovendien 
geldt: Niet gemeten, dan weet je het helemaal niet. 

 De fietskastjes gaan goed en de twee in Wintelre zijn in gebruik.  
 Er is een vacature in de analysegroep van de datagegevens. Iemand die technisch 

inzicht heeft (liefst). Kees zal contact met Piet opnemen om iets in het Blaaike te 
zetten hierover. 

 Status verzoek tot duidelijkheid m.b.t. het militaire en recreatieve circuitvliegen in 
relatie tot de geluidszonering en ervaren overlast.  
Die vraag ligt nog steeds bij Jeroen Weekers. Het is ter sprake gebracht tijdens de 
COVM vergadering, maar daar was wat misverstand over wat het precies betrof. Er 
zijn plaatjes waar alle civiel commerciële vluchten gedurende één jaar opstaan. Graag 
zien we hetzelfde voor de militaire en de recreatieve vluchten. Dan worden de 
pijnpunten en de discrepantie met de Ke geluidscontouren exact duidelijk. 

 Extra grondgebonden overlast door ”stillere” vliegtuigen (Airbus NEO) 
Kees heeft het met zijn eigen oren geconstateerd. Daarna is er door NLR gemeten 
met meetapparatuur en de meetspecialist heeft het ook zelf ook geconstateerd en 
gerapporteerd.  
In de toekomst gaan er steeds meer van díe vliegtuigen komen. We wachten even af 
met welke oplossingen de heren komen. Gelukkig hebben we het aangekaart, anders 
was het gewoon allemaal doorgegaan... NLR heeft een keurig verslagje gestuurd, dat 
is nog niet rondgestuurd, want het is nog niet in de openbaarheid. Komt nog.  
We moeten alert blijven dat het niet onder het onder het tapijt wordt geveegd of als 
probleem wordt gebagatelliseerd. 
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 Ter inzagelegging Ontwerpbesluit vergunning Wet natuurbescherming Eindhoven 
Airport 
Een en ander is erg ingewikkeld en verloopt i.s.m. BOW. Het gaat Kees z'n pet te 
boven. Misschien lukt het hem om toch nog een zienswijze op één A4tje te maken 
komend weekend 

 
 

Verkeer:  
 Stand van zaken werkgroep Verkeer. Onderhoud fietspad Merenweg. Witte strepen, 

contact met gemeente. Stukje Oostelbeersedijk tot sportveld  is erg slecht, graag 
gerepareerd.  
Hierover gaat een berichtje naar Arian 

 Twee gaten zijn dicht gemaakt/ beetje lap-werk, maar goed. Verder nog geen 
officiële reactie. 

 
 
Wonen:  
 Het bestemmingsplan Koemeersdijk wordt op 6 april behandeld in de 

commissievergadering en op 20 april ter vaststelling aangeboden aan de 
gemeenteraad. Voor wat betreft de gronduitgifte en wanneer er een 
informatiebijeenkomst kan komen is nog geen planning gemaakt. 
De manier van communiceren kan belangrijk zijn om zoveel mogelijk woningen bij de 
eigen inwoners te houden. 
Wat betreft de huurwoningen zal met de gemeente overlegd worden hoe dat dit het 
beste geregeld kan worden dat toewijzing ook zoveel mogelijk bij de eigen inwoners 
gebeurd.  
De overgang van het systeem “beschikbaar komen van huurwoningen” van de 
Zaligheden naar het grotere geheel van Wooniezie die regionaal opereert zal het 
zeker moeilijker maken voor de eigen inwoners. We zullen dit probleem bij de 
gemeente aankaarten. 

 
 Kunnen we voorkomen dat de starterswoningen die via de woningstichting te koop 

aangeboden worden aan onze starters voorbijgaan? Bij de laatste inschrijving waren 
er minstens 21 belangstellenden. 

 
Recreatie en natuur:  
 Wateroverlast bij de speeltuin van de Koemeer. Wim dient een verzoek in om een 

evaluatie van de situatie na een jaar zoals afgesproken. In november 2019 is er een 
bijeenkomst geweest, tot nu geen verbetering. Er is wel contact gehouden met de 
gemeente. Na een jaar zou er een evaluatie zijn. Onderwerp is nog steeds actueel. De 
aanhouder wint. Wim gaat weer contact opnemen. 

 
 Verdwijnen van groen in het buitengebied gaat nog onverminderd voort. 

Karin heeft dit punt ingebracht. Het is een constatering. Gemeente neemt weinig 
actie. Het project van de houtwallen ligt ook stil. Wel wordt Koen Jellema op de 
hoogte gehouden. Het verdwijnen van het groen gebeurt overal in Wintelre. In 
gemeenteberichten staat een stukje dat ze andere planten gaan aanplanten  bij de 
Oostelbeersedijk. 

 Volgens Karin verdwijnt er echt heel veel. Biemeren kijk je op de Pullen, dan kun je 
het zien. Ook bij de Oostelbeersedijk is een stuk weggehaald. 
 

Pr: Geen mededelingen  
 

5. Diversen:  
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 Locatie watertappunten. De Bosschuur en Kerkplein of bij de Rosdoek? 
Voor wat betreft het punt bij de Bosschuur is er contact met Noud Janssen, hij laat 
nog weten waar men het tappunt precies wil hebben. 
Jammer dat het niet op het kerkplein mag van het kerkbestuur. 
Voor wie is het waterpunt bedoeld? Om de waterwinning te promoten, zie website. 
Dus voor iedereen, zowel voor Wintelrenaren als voor toeristen.  
Argumenten voor een plekje op het dorpsplein. Bij het bankje zijn de meeste mensen 
voor. 
Wim Wilting is hierin contactpersoon. en Jan Heuveling wordt op de hoogte 
gehouden. met kopie aan Dorpsraad. 

 
 Stand van zaken overlast glasbak. 

Vorige week online gesprek met Arian en Paul  \Verhoeven en Tholen.  
Conclusie: Glasbak blijft op die plaats, hij wordt wel grondig gereviseerd. De glasbak 
is op dit moment niet 100% in orde. Ook het tijdstip van lediging wordt verlaat, is nu 
10 uur, wordt 11.00 uur in de toekomst. De bal ligt nu bij de gemeente. 
Voor wat betreft het aantal ledigingen: er wordt momenteel meer gebruik gemaakt 
van de glasbak. Hier is over gesproken, er wordt gekeken of dat kan en men gaat 
onderzoeken of dat aan corona ligt.  
Zou een sensor een oplossing kunnen zijn? Dat is een duur systeem, bovendien is het 
niet echt voor glasbakken, wel voor ander soort containers. 
Het bovenbouwgedeelte van de glasbak moet eerst worden gerenoveerd, dat scheelt 
al in het geluid.  Tevens moeten we mensen benaderen dat ze het glas weer mee 
naar huis  nemen wanneer het er niet meer bij past. 
 

 Bijgaand financieel verslag over 2020 voor de Dorpsraad (alleen intern) 
 

 Datum kascontrole afspreken Wachten tot er meer mogelijk is. Er is een verzoekje 
ingediend bij Arian om de bijdrage van de gemeente te verhogen. 
Kees Dankers heeft het twee jaar gedaan, wie komt in Kees z’n plek? Jan Wim. 
 

 Nieuwe mensen voor Dorpsraad misschien aantrekken via projecten (zoals 
momenteel project Kinderopvang, Karin heeft iemand rechtstreeks gevraagd). Goed 
initiatief,  

 
6. Rondvraag 

 Samenvattend voor de Nieuwsbrief: Vacature Luchtkwaliteit. En iets over de 
Glascontainer.  
Karin zegt dat we van het SLLE eindelijk groen licht hebben: het plantenproject mag 
doorgaan. Misschien kunnen we al een voorzichtig tijdsplan naar buiten brengen. 
Karin maakt hiervoor een opzetje. 
Jan Heuveling wil nog iets zeggen m.b.t. het Toegankelijk Ommetje met zichtheuvel. 
Het leefbaarheidsfonds luchthaven Eindhoven heeft hiervoor de nodige middelen 
beschikbaar gesteld. Inmiddels is door de gemeente voor dit jaar een opzet van een 
kunstroute georganiseerd rondom het Ouw Meer. Dit maakt het eigenlijk onmogelijk 
om in de periode augustus-september het Toegankelijk Ommetje aan te leggen. 
Grote machines tussen wandelaars. Een ander probleem is dat de natuurvergunning 
nog aangevraagd moet worden. Dit is schijnbaar erg complex en dient zorgvuldig te 
gebeuren. Op grond van deze argumenten is besloten om het realiseren van het 
Toegankelijk Ommetje met zichtheuvel en Toegankelijk Ommetje pas te realiseren in 
de periode augustus-september 2022. 

 Realisatie kan alleen in de periode augustus-september omdat dan de minste 
verstoring optreed met betrekking tot de heikikker en de levendbarende hagedis. 
Het leefbaarheidsfonds is mededeling gedaan van dit uitstel. 

7. Einde vergadering. 


