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Verslag vergadering Dorpsraad Wintelre woensdag 21 juli om 19.30 uur 
Aanwezig:  Gerard van Ruijven, Sjaan Dieker (Zorg en Welzijn), Jan Wim 
Kerkhofs, Kees Dankers, Wim Wilting, Henk van der Heijden, Piet Coppelmans, 
Karin van Esch, Jan Luttikhold, Arian Wouters (namens de gemeente), Mars van 
der Bruggen 
Spreker: Jeroen Weekers. 
Sluiten later aan: Jan Heuveling, Jan Klaasen 
Afgemeld: Anny van Asten 
 
 
1. Opening door de Voorzitter 
2. Ingelast gesprek met Jeroen Weekers (secretaris LEO en directeur SLLE) van 

19.30 – 20.30 u. Onderwerpen: 
- Toelichting op structuur en doel van het Luchthaven Eindhoven Overleg 

(LEO). 
Het LEO bestaat uit 2 kamers, de COVM (militair, wettelijk verplicht) en 
een civiele kamer EA (Eindhoven Airport). Hierin zitten (zonder compleet 
te zijn, o.a.) het bevoegd gezag (Defensie en I&W), Provincie, gemeenten 
(1 weth. van Eindhoven en 2 andere wethouders, waaronder Eric Beex, 
namens de omliggende gemeenten), voorz. BOW, voorz. BVM2, Eindh. 
Airport, Eindhoven 365, BMF, Brainport en VNO-NCW en 
vertegenwoordiging van de luchtvaartmaatschappijen (Transavia). Vier 
vergaderingen per jaar. Er zijn diverse specifieke werkgroepen, met elk 5 
– 10 leden. Het LEO geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan het 
bevoegd gezag, maar heeft geen wettelijke basis. Verder wil men objectief 
de omgeving informeren.. Ook is er een werkgroep Fondsvorming 
(leefbaarheidsfonds) waarmee men ook zogenaamde schrijnende gevallen 
wil (ver)helpen.    

- Status circuitvliegen en tactisch aanvliegen.  
Heeft de aandacht. Wij hebben te kennen gegeven dat we alle 
vliegbewegingen van een jaar in één landkaartje samengevat willen zien. 
Zodat visueel duidelijk wordt in hoeverre alle vliegbewegingen zijn 
verdisconteerd in de geluidscontouren of in ieder geval duidelijk wordt 
waar overlast wordt ervaren.  

- Status extra geluid van de Airbus Neo’s 
Zie sub-vliegveld onder punt 6. 

- Ontwikkelingen m.b.t. de 30% overlastreductie naar 2030, het regionale 
meetnet 
Momenteel is er veel aandacht voor de afgesproken 30% overlastreductie 
tot 2030 (advies Pieter van Geel). De geluidscontour moet 30% kleiner 
worden. Zeer belangrijk daarbij is het definiëren van het 2019 
uitgangspunt op basis waarvan de 30% reductie wordt bepaald. De 
overlastvermindering kan door stillere vliegtuigen, minder vliegen aan de 
”randen van de dag” en / of minder vliegen. Verder wordt er in dit verband 
gewerkt aan een nieuw sturingsmodel (op geluid i.p.v. aantal 
vliegbewegingen), hinder-beperkende maatregelen en een objectieve 
meetstrategie 

- Het slaapverstoringsonderzoek 
Dit is naast de publicatie in het E.D. door ons ook nog eens in ’t Blaaike 
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vermeld. We weten niet of er veel belangstelling voor is. Wij hebben wel 
wat kritische opmerkingen (ook in ’t Blaaike erbij gezet). 

- Stand van zaken 2 jaar na het advies “Opnieuw verbonden” en 1 jaar na 
de oprichting van het LEO. Wat is er met en voor de omwonenden bereikt 
en wat zit er nog als positieve ontwikkelingen in het vat. 
Zie hierboven. 

- Evt. zaken die vanuit het bestuur of vanuit Jeroen ter sprake gebracht 
worden. 
Kees wijst nog eens op onbegrijpelijkheid van het grote al 20 jaar 
braakliggende defensieterrein aan de oostzijde van de Landsardseweg (op 
het vliegveld), terwijl men aan de westzijde van de Landsardseweg goede 
landbouwgrond wil omzetten in zonnepaneelvlaktes. 
 

Na de vergadering heeft Kees op 22-07-2021 nog een mail aan Jeroen 
gestuurd (met kopie aan de Dorpsraad LeoJan Velthoven en Gerard van 
Ruijven) om nog enkele scherpere accenten te leggen. Daarop is verder geen 
reactie meer gekomen.  
 

3. Verslag vergadering 22 juni 2021. 
4. Vaststellen agenda 

Wim Wilting is met A. Thijs gaan kijken naar de watertappunten, maar er is 
nog geen verharding bij de plek bij ‘t Ouw meer. Is het een idee om een 
verzoek voor verharding bij het Ouw Meer aan te vragen, want dat tappunt is 
midden in het gras. Het zou wel handig zijn, als daar een (half-)verhard 
paadje naartoe gaat. Arian neemt dit op zich. 

5. Ingekomen post.  
- Ontvangstbevestiging brief over de vraag van de Dorpsraad om 

snelheidscontrole Kekkeneind. 
- Uitnodiging transitievisie Warmte Eersel donderdag 29 juli 20.00 uur op 

het gemeentehuis. Gerard heeft zich aangemeld. Zijn er nog meer 
gegadigden? Jan Luttikhold gaat samen met Gerard. Achtergrond info is 
beschikbaar: https://vng.nl/artikelen/transitievisie-warmte. Dit is een site 
van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) waar meer info op te 
vinden is. 

- Verzoek vanuit BVM2 van de heer Bernard Gerard wie aanspreekpunt is 
voor de Dorpsraad.  Dat is Kees Dankers en dit is inmiddels doorgegeven. 

- Digitale bijeenkomst 7 juli over omgevingsvisie 2.0. Iedereen heeft via 
mail de bijlagen zien jullie de besproken stukken omtrent de 
omgevingsvisie: 

 De presentatie zoals zojuist gehouden tijdens de sessie; 
 Omgevingsvisie 1.1; 
 Het werkdocument omgevingsvisie 2.0, met daarin de voorstellen 

voor aanvullingen op de versie 1.1. 
 U heeft uiterlijk tot maandag 9 augustus de tijd om ons van 

feedback te voorzien op het werkdocument omgevingsvisie 2.0 
middels het online platform Mural. 

 Aanstaande dinsdag 20 juli hebben wij een werkbijeenkomst met de 
gemeenteraad. Hierin bespreken wij dezelfde punten als die wij met 
jullie zojuist hebben besproken. Ons verzoek is om ons van 
feedback te voorzien voor zondag 18 juli, zodat wij deze (als 
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samenvatting) kunnen meenemen tijdens de werkbijeenkomst met 
de gemeenteraad. Alle feedback die wij daarna ontvangen wordt 
uiteraard wel meegenomen in de vormgeving van de concept 
omgevingsvisie 2.0. 

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

 
- Voortgang gesprekken n.a.v. NummerEen.  Er is afgesproken met 

NummerEen dat mensen wel op de wachtlijst blijven, zodat ze in beeld 
blijven. Ellen Bartels heeft een stukje geschreven voor in het Blaaike. Het 
wordt namens de Dorpsraad in ‘t Blaaike geplaatst. 

- De werkgroep heeft contact gezocht met de MEE, omdat er een hulpvraag 
was vanuit Wintelre. Om de lijnen korter te krijgen om de hulp geregeld te 
krijgen. 

- Begeleiding statushouders vanuit gemeente. Er is niemand die dit op zich wil 
nemen.  

- Het bloedprikken. Hiervan heeft een evaluatie plaats gevonden. Het is een 
wisselend succes. Opm over de trombosedienst, die moeten voor 12 uur het 
bloed hebben, ook het nuchter prikken is in de middag een probleem. 
Graag ‘s-morgens bloedprikken. Men heeft beloofd om te gaan proberen om 
de sessie naar de ochtend te verzetten. Jan Heuveling is momenteel 
contactpersoon bij het bloedprikken, maar hij wil deze taak overdragen. Jan 
Klaasen wil het overnemen, dat is ook heel praktisch ivm het contact met de 
Rosdoek. 

- De animo was niet groot, maar dat kwam waarschijnlijk door genoemde 
redenen. Het moet in de ochtend. Ook het thuisprikken was toegenomen, dus 
dat is ook een goed argument. 

- Drie nieuwe jonge leden bij de Antennegroep. 
 

Sub vliegveld:  
Bestemmingsplan-technisch: 
 Ontwikkelingen m.b.t. aanwijzing gebied ten noorden van 

Oirschotsedijk (De Hut) als pilot-gebied voor grootschalig 
zonnepanelenveld: Kees Dankers heeft op 19 mei deelgenomen aan 
een digitale voorlichtingsbijeenkomst over de MER aangaande de 
Regionale Energie Strategie. Na deze bijeenkomst van 19 mei over de 
MER, heeft Kees op 22 mei op eigen titel een mail met opmerkingen 
geschreven aan Jeroen Weekers. De PlanMER lag tot 14 juni ter inzage 
en door Kees is namens de Dorpsraad tijdig (in twee delen) een 
zienswijze ingediend gericht op o.a. de evt. geluid(reflectie)effecten. Er 
is verder nog geen reactie ontvangen. Zeer verontrustend is dat men in 
de vergadering zei : Het is beter om alles op één plek te leggen PLUS : 
Over een aantal jaren (vanaf 2030) komt er nog een golf aan 
maatregelen aan. 

 Status herontwikkelingsplan militair oefenterrein Oirschotse Heide: Er is 
een reactie gekomen van de gemeente Oirschot op de brief die Jan 
Heuveling op 30-03-2021 namens D.R.W. heeft gestuurd. De vragen 
zouden worden voorgelegd aan Defensie en Jan heeft nog een 



 
 

4 

aanvullende vraag gesteld. Het plan ligt inmiddels sinds 16 juni ter 
inzage en er bestaat tot 28 juli de mogelijkheid tot het indienen van 
een zienswijze. Kees heeft het stuk nog (steeds) niet gelezen. Hij heeft 
geen zin en puf om er weer eens een zienswijze op in te sturen, want 
het is toch nutteloos. 

 Handhavingsverzoek / vragen aan VTH. 
Betreft een lijst met punten aangaande Scherpenering en Zandstraat 
zoals door ons met de gemeente / VTH gecommuniceerd op 20 juni 
2021. Op 21 juli is er een eerste, uitgebreide  reactie van de gemeente 
/ VTH gekomen. Daar hebben wij op 22 juli weer op gereageerd. Alle 
zaken zijn helaas uiteindelijke (nog) niet naar tevredenheid beantwoord 
of afgehandeld, maar door het juridisch kader kan het soms 
(momenteel) niet anders. Op de nogal gebrekkige landschappelijke 
inpassing van de opslag van Schippers komt Anouk Meulenbroeks nog 
terug nadat de maïs van de omliggende percelen is afgehaald. Maar 
ook voor dat geval lijkt er helaas geen gedegen juridisch kader te 
liggen.   

 
Vliegveld-gerelateerd: 

 Op de commentaarmail van Kees van 6 juni op de vorige COVM-
vergadering aan Jeroen Weekers, Cees Beemer en Klaas Kopinga 
is geen reactie meer gekomen. Volgende COVM-vergadering is 
16 september.  

 Status verzoek tot duidelijkheid m.b.t. het militaire en 
recreatieve circuitvliegen in relatie tot de geluidszonering en 
ervaren overlast. Er wordt een gesprek gepland met LeoJan 
Velthoven, Klaas Kopinga en Kees Dankers. Verder is er, n.a.v. 
een opinieartikel in het E.D. een contact ontstaan met een 
facebook-actiegroep in Veldhoven die ageren tegen het tactisch 
aanvliegen van Herculessen. Zij willen waarschijnlijk gaan 
inspreken op de COVM-vergadering in september. 

 Extra overlast door ”stillere” vliegtuigen (Airbus 320 en 321 
NEO): Tijdens taxiën blijken deze 5 – 9 dB(A), d.w.z. tot 300%, 
meer geluid te maken. Ligt momenteel bij Eindhoven Airport om 
een oplossing te zoeken (in samenwerking met de betreffende 
luchtvaartmaatschappij, zijnde Wizzair)   

 Voorkeursbeslissing Herziening Luchtruim, waarover naast de 
zienswijze van de Dorpsraad Wintelre nog ca. 2100 zienswijzen 
zijn ingediend, is doorgeschoven naar eind van dit jaar. Zie ook 
de brief aan de 2e kamer: Voortgangsbrief programma 
Luchtruimherziening | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl. 

 Procedure tot overgang van geluidssystematiek voor het 
vlieglawaai voor militaire luchthavens van Ke naar Lden. 
Toelichting: De wettelijke 35 Ke contour wordt omgezet naar een 
vergelijkbare Lden contour. Simpelweg gezegd gaat Ke uit van 
het maximale geluidsniveau van een vliegbeweging (dus bij 1 
vliegbeweging of bij 20 rondjes circuitvliegen, wordt het max. 
geluidsniveau één keer meegeteld, of twee keer als er sprake is 
van een start en een landing) en bij Lden wordt ook de duur van 
de vliegbeweging/ van het geluid meegenomen (dus bij 20 
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rondjes telt 20 maal het geluid mee in de 
geluidsbelasting). Volgens de brief van Defensie van 16 juli aan 
de COVM (Commissie Veiligheid en Milieu) Vliegbasis Eindhoven 
zal dit geen nadelige consequenties gaan hebben noch voor 
Defensie (geluidsruimte voor oefeningen) noch voor de omgeving 
(geluidsoverlast en bouwmogelijkheden). Dat overwegende is het 
echter wel opvallend dat er een nogal fors overlegtraject zal 
worden doorlopen. Dat maakt toch ietwat wantrouwend. Volgens 
de BOW kan de Lden systematiek nadelig voor de omgeving 
uitvallen als men met stillere vliegtuigen gaat vliegen. Dan geeft 
dit klaarblijkelijk bij 3 dB stillere vliegtuigen de mogelijkheid tot 
2x meer vliegen, terwijl dit bij de Ke systematiek ongeveer 1,5x 
meer vliegen zou betekenen. 

 Het slaaponderzoek, daar heeft Kees een stukje over geschreven 
en naar Piet gestuurd voor publicatie in ‘t Blaaike 

 
Verkeer:  
- Brief verstuurd naar gemeente Eersel om handhaving van de snelheid 

binnen het dorp algemeen, met name Kekkeneind en Kloosterstraat. 
 
Wonen:  

- Er is een bespreking geweest op 28 juni met de wethouder over 
woonzaken. De verwachting is dat voor het eind van het jaar 
bekend is hoe de uitgifte van Koemeersdijk zal gebeuren. De 
mededelingen daarover zijn pas eind oktober te verwachten. Er is 
wederom vertraging ontstaan omdat een oud rapport nog actueel 
gemaakt diende te worden.  

- Het bouwverkeer zal zo veel mogelijk niet door de wijk worden 
geleid. 

- Met betrekking tot het gebiedspaspoort van de pastorie is de 
verwachting dat dit komende maand klaar zal zijn en voorgelegd zal 
worden aan het college en zo nodig aan de gemeenteraad. Daarna 
wordt dit verstrekt aan de eigenaar en aan ons. 

- Ook het onderzoek naar uitleglocaties bevindt zich in de 
afrondingsfase. We hebben erop aangedrongen om snel nieuwe 
plannen op te pakken. Het Verlengde Aangelag is daarbij een reële 
mogelijkheid. In verband met de vertrouwelijkheid zijn hier geen 
echte locaties en specifieke plaatsen genoemd. 

- Op 14 september is er een gesprek met de Woningstichting De 
Zaligheden. Op de agenda staat o.a. woningen, huur en koop, 
Koemeersdijk. Toewijzing huurwoningen, nieuwe plannen en huidige 
huursituatie in Wintelre. 

- Op 12 juli is ook de bijeenkomst in Steensel bezocht over Bouwen, 
bouwen, bouwen. Het probleem dat er te weinig woningen zijn is 
wel duidelijk geworden. Hoe dit opgelost dient te worden echter nog 
niet. Er wordt veel gepraat. Nu eens echt iets gaan doen. In de loop 
van het najaar is er een nieuwe bijeenkomst van de werkgroep 
wonen met de gemeente. 
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Recreatie en natuur:  
- Houtwallen herstel in Wintelre wordt weer opgestart in september. 
- 6 november worden de luchtzuiverende planten uitgedeeld. 
- Ander puntje: wanneer wordt de glasbak aangepakt? 
- Watertappunten (zie boven). Water in Wintelre komt dus wel uit de buurt. 
- Er is een ”expeditie” geweest naar het terrein achter de Steenoven. Eerst 

zal er gesnoeid en geruimd (er ligt rommel en er staan ook enkele 
bouwsels) moeten gaan worden, voordat er bomen geplant gaan worden 
(als dat hier überhaupt nodig is, waarschijnlijk slechts enkele boven). 
Voorafgaand daaraan moet er eerst overleg/een bijeenkomst/contact met 
de omwonenden zijn. Dit is belangrijk voor draagvlak, voordat er “zomaar” 
iets veranderd gaat worden.  

 
Pr:  
 

7. Diversen:  
- Reminder: Vergeet niet de bonnen in te leveren die bij de bakker. Het zou 

jammer zijn als deze bonnen in een keukenla belanden. 
 
8. Rondvraag 

 Jan Heuveling is ook bezig voor de Kinderopvang. Wie wil dat overnemen? 
We gaan Ellen Bartels benaderen. 

 Arian: aankondiging begin augustus worden er Bewonersbrieven bezorgd 
in de Korenbloemlaan; men wil ideeën ophalen bij bewoners over de 
bestrating en het groen. Het is een inspraak rondje. In september  een 
bijeenkomst.  

 Kees: Agenda klopte niet. VTH was vervallen 
 Jan: Belijning Merenweg is heel netjes gemaakt. Graag ook het fietspad 

van Bijsterveld zo maken. Arian gaat kijken hoe het is afgesproken. 
 Gerard: nog een datum voor de kascontrole: Jan Wim en Gerard gaan een 

datum afspreken met Karin. 
 
9. Volgende vergadering donderdag 23 september 2021. 
10. Sluiting 


